
	 A.	ВСТУП
Будівельний майданчик є місцем реалізації будівельного проекту, де 
зводиться, розбирається або перебудовується будівельний обе’єкт або 
об’єкти. Має він додатікові поверхні, необхідні для відповідного проведення 
будівельного процесу: внутрішні дороги, склади, складські поверхні, 
майстерні, підключення, а також допоміжні офісні та санітарно-побудові 
будови. Добре запланована, підготовлена і проведена із боку БГР реалізація 
будівельного проекту обумовлює його безаварійне тривання.
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БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

Ці стандарти містять мінімум вимагань, яких належить дотримуватись для 
запевнення безпеки на будівельному майданчику.

9.0

	 Б.	ДІЇ	ПЕРЕД	ПОЧАТКОМ	РОБІТ

1.  Умовою початку будівельних робіт є відповідна підготовка будівельного 
майданчику шляхом опрацювання плану його впорядкування.

2.  Будівельний майданчик має бути забезпечений від доступу сторонніх осіб.
3.  Особи, які не є працівниками будови, можуть перебувати ні її території 

виключно у супроводі осіб, делегованих для цієї цілі.
4.  Кожна нова особа, що починає працю на будові має пройти 

обов’язковий інформаційний інструктаж БГП.
5.  Особи, що перебувають на будівельному майданчику, зобов’язані 

мати і застосовувати захисні каску і окуляри, попереджуючий жилет та 
безпечне взуття.

6.  Слід прагнути до відокремлення автомобільних комунікаційних шляхів 
від пішохідних доріг і проходів.

7.  Слід встановити і оголосити користувачам максимально дозволену 
швидкість транспорту на будівельному майданчику.

8.  Слід визначити поверхні для складання і склади матеріалів та 
обладнання, а також організувати їх і підтримувати згідно  
із обов’язковими правилами.

9.  Слід впровадити і підтимувати відповідну утилізацію відходів, у тому 
числі їхнє сортування та складування у визначених місцях.

10.  Усі небезпечні місця слід виділити і зазначити видимим для оточучих 
способом.

11.  Проходи, проїзди і робочі місця, розміщені або так, що проходять  
у небезпечних зонах, пов’язаних із виконанням висотних робіт, слід 
додатково забезпечити захисними козирками. 

12.  Допоміжні соціально-побутові приміщення повинні відповідати 
основним вимогам у цій області.

У випадку питань або сумнівіі 
сконтактуйся із наближчим 
спеціалістом БГП.

Цей стандарт:
• містить вимоги, що 

виникають із польских 
правил і норм, а також 
внутрішнього регламенту 
Порозумінні для Безпеки  
у Будівницстві,

• є обов’язковим для усіх 
підрозділів Порозуміння 
для Безпеки і Будівництві,

• допомагає запевнити 
безпечні та ефективну 
практику під час робіт.
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13.  Слід запевними відповідне загальне освітлення будівельного 
майданчику, а також індивідуальне - робочих місць, із інтенсивністю, 
зазначеною у польских нормах і залежною від розміщення і характеру 
триваючих робіт.

14.  Будівельний майданчик слід забезпечити із точки зору протипожежної 
охорони, запевнюючи відповідну кількість засобів гасіння, розміщених 
згідно із планом впорядкування. 

15.  Електрична мережа, що постачає на будівельних майданчик 
електричну енергію, повинна запроектовуватись і виконуватись, 
утримуватись і використовуватись згідно із вимогами в цій області. 
Повинна також бути забезпеченя головним вимикачем струпу, 
локалізація якого має бути зазначена на плані впорядкування. 

16.  Електрична мережа, що живить будівельний майданчик і допоміжні 
приміщення, повинна проходити регулярні огляди компетентними 
особами. 

17.  Для будівельного майданчика розробляються аварійні інструкції на 
випадок катастроф, пожеж, аварій і інших непередбачених  
і небезпечних ситуацій. 

18.  Для будівельного майданчика слід розробити і вровадити систему 
надавання першої долікарської допомоги. 

	 В.	ДІЇ	В	ПРОЦЕСІ	РОБІТ

1.  Організація робіт на будівельному майданчику повинна іти у напрямку 
виключення або обмеження до прийнятного рівня небезпек, пов’язаних 
із проведенням робіт на висоті, роботою машин і механізмів, мереж  
і постійним обладнанням будови.

2.  Слід провести коштами фірми дослідження і вимірювання шкідливих 
для здоров’я факторів, реєструвати і зберігати їх результати, а також 
надавати працівникам.

3.  На будівельному майданчику слід утримувати порядок.
4.  Слід проводити постійний контроль будівельного майданчика, коли це 

обумовлене міркуваннями організації та безпеки.
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