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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
З метою охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки
життєдіяльності людини, здійснення на території екологічної політики, розроблений стандарт робіт
Закритого акціонерного товариства "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ", надалі
“Підприємство”
для
взаємоузгодженої діяльності всіх підрозділів підприємства.
Цей Стандарт визначає правові економічні та соціальні основи організації охорони
навколишнього природного середовища згідно Закону України про охорону навколишнього
природного середовища та Стандарт ДСТУ ІБО 14000..
Стандарт розроблен на базі, діючої на підприємстві системи контроля якості з урахуванням
структури, специфіки, умов виробництва охоплює усі види діяльності (виробничну, технічну,
інформаційну, матеріально-технічного забезпечення та ін.), здійснювані структурними підрозділами,
посадовими особами, забезпечує їх єдність та взаємозв'язок.
СтандатрТ являє собою збірник норм та правил, вимоги яких забезпечують задоволення
установлених, або бажаних потреб Замовника.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є :
приорітетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних
стандартів, нормативів, використання природних ресурсів;
-

гарантування екологічно чистого середовища для життя та здоров'я людей;

екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях
охорони навколишнього природнього сереовища, використання та відтворення відновлених
природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;
-

обов'язковість екологічної експертизи проектів;

-

оплата збору за забруднення навколишнього природного середвища;

вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання
природних ресурсів в виробничій діяльності підприємства.
Організаційно-технічним і робочим документом систами є норматив, (стандарт, інструкція,
технічні умови, технологічні карти та ін.), який встановлює чітко визначені вимоги, норми та правила
при виконанні будівельно-монтажних і спеціальних видів робіт на конкретних дільницях діяльності
підприємства.
Забезпечує якість виконаних будівельно-монтажних робіт при дотриманні принципів охорони
навколишнього природнього середовища безпосередньо виконавці - виробничі дільниці, бригади,
робітники. Контроль за виконанням здійснюють керівники дільниць.
Організує та координує роботу головний інженер.
Керівник робіт при дотримуванні принципів охорони навколишнього природного середовища
являється керівником відділу підготовки виробництва.
Керівник повинен спостерігати, контролювати , прогнозувати, інформувати про порушення
охорони навколишнього природного середовища.
Система гнучка, яка може бути застосована до кожного вида будівельно-монтажних робіт

(об'єкта) може бути представлена Замовнику при підписанні Угоди на виконання підрядних робіт та
бути його гарантом.
Обов'язок підприємства здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому
впливу виробничої діяльності на навколишнє природне середоаище, виконувати екологічні вимоги,
при плануванні, розміщенні продуктивних сил та будівництві.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
Обов'язки Підприємства
- берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
- здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, іншіх екологічних
нормативів використання природних ресурсів;
- не порушувати екологічні права і законні інтереси іншіх суб'єктів;
- вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи екологічне
правопорушення;
Підприємство, при необхідності, бере згоду та затверджує з урахуванням вимог проекти
споруджуємих та реконструюємих будинків та будов.
Метою контролю за охороною навколишнього природного середовища є реалізаціязаконодавства,
контроль за додержанням вимог екологічної безпеки.забезпечення проведення ефективних і
комплексних заходів, що до охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання природних ресурсів.
Головний інженер має право прийняти рішення про зупинення тимчасово.або припинення
діяльності Підприємства.
Підприємство зобов'язано передавати Замовнику сертифікати на матеріали, вироби, конструкції,
які використовуються при будівельно-монтажних роботах.
На придбання та використання у виробництві не сертифікованої в Україні продукції, матеріалів,
виробів та конструкцій Підприємство не має права.
Нову техніку та технологію, яка не сертифікована на території України Підприємству
застосовувати заборонено.
Підприємство зобов'язано застосовувати до розгляду та використанні в роботі нові екологічні
стандарти з часу їх введення.

.

4. СТРУКТУРА СИСТЕМИ
Принципова структура системи наведена у схемі
ПОЛІТИКА ПО ОХОРОНІ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА
ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ

Політика з якості будівельно-монтажних робіт, що виконуються, при дотриманні норм та
правил по охороні навколишнього природного середовища.

5. РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОСТІ
Реалізація якості, тобто безпосередньо виконання робіт, здійснюється у комплексі по двум
напрямкам: контроль за проектуванням, тобто відповідність проектних розробок нормативним

вимогам, умовам Замовника, будівельним нормам та можливостям будівельного виробництва з
технічної та економічної точки зору.
Якість будівельно-монтажних робіт, задоволення вимог, потреб та очікування Замовника,
ефективність виробництва робіт, комерційна рентабельність.
Обов'язкова ревізія проектно-кошторисної документації згідно БНіП, норм та правил
Держслужб по охороні навколишнього природного середовища, а також БНіП Ш.Ч-80 "Техніка
безпеки в будівництві"

6. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
Виробничий контроль якості включає :
вхідний контроль
інспекційний контроль -економічний контроль -приймальний контроль
контроль матеріалівз обов'язковою сертифікацією в Україні
При вхідному контролі перевіряється :
робоча проектно-кошторисна документація - комплектність та достатність інформації
для виконання будівельно-монтажних робіт
вихідні матеріали, будівельні конструкції,комплектуючі, наявність паспортів,
сертифікатів і т.д., відповідність виробів і матеріалів супроводжувальним документам по
зовнішньому вигляду, комплектності, кількості, масі, складу, геометричним розмірам.
Контроль проводиться згідно з робочою документацією, діючих ДБН,.

7. ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Економічні заходи передбачають взаємозв'язок усієї управлінської діяльності Підприємства з
раціональним використанням природних ресурсів та ефективністю заходів по охороні навколишнього
природного середовища.

8. ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, ВВЕДЕННЯ
В ДІЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
При проектуванні в будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих підприємств,
удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування, а також в
процесі експлуатації цих об'єктів забеспечується екологічна безпека людей, раціональне використання
природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.
При цьому повинна передбачатися утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів, або повна
їх ліквідація.
Підприємство в процессі виробництва зобов'язано провести утилізацію відходів, вивіз сміття на
городське звалище.
„
Підприємство зобов'язано впровадити ефективні заходи щодо зменшення обсягів утворення та
знешкодження, переробки, безпечного складування або захоронення виробничих, побутових та інших
відходів.
Складування, збереження відходів дозволяється тільки при наявності спеціального дозволу.

Підприємство зобов'язано при виконанні будівельно-монтажних робіт забеспечити комплекс
заходів щодо зниження токсичності, що міститься у викидах транспортних засобів, переходу на меньш
токсичні види пального , додержання режиму експлуатації транспортних засобів та інших засобів ,
спрямованних на запобігання забруднюючих речовин та додержання встановлених рівнів фізичних
впливів.

9. ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЯМ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЇХ ШКІДЛИВИХ
ЕКОЛОГГЧНИХ НАСЛІДКІВ.
При виконанні будівельно-монтажних робіт необхідно розробляти і здійснювати заходи щодо
запобігання аваріям, а також ліквідації їх шкідливих екологічних наслідків.
У разі аварії, що спричинила забруднення навколишнього природного середовища,
підприємтсво зобов'язано негайно приступити до ліквідації її наслідків.

