
	 A.	ВСТУП
Впорядкування будівельного майданчика - це початковий етам підготовки 
до реалізації будівельного завдання. Охоплює він розміщення технічних 
машин і механізмів, складів матеріалів і будівельних конструкцій, 
автомобільних і пішохідних доріг, мережі, трубопроводів, дротів та 
адміністративних об’єктів, приміщень і обладнання згідно із правилами, 
принципами та технічними знаннями і досвідом. Спосіб впорядкування 
будівельного майданчика визначає „План впорядкування будівельного 
майданчика”, який визначає положення допоміжних будинків і обладнання 
відносно до реалізованих об’єктів.
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ВПОРЯДКУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО 
МАЙДАНЧИКА – ПЛАН

Ці стандарти містять мінімум вимагань, яких належить дотримуватись для 
запевнення безпеки роботи під час організації будівельного майданчика.

9.1

	 Б.	ДІЇ	ПЕРЕД	ПОЧАТКОМ	РОБІТ

1.  Вказівки щодо небезпечних зон, а також забезпечення будівельних 
майданчиків містяться у детальних стандартах „9.2 Доступ  
і забезпечення будов”.

2.  Мінімальні вимагання, що зобов’язують при проектуванні, організування 
і утриманні внутрішніх доріг і пішохідних шляхів, містяться у детальних 
стандартах „9.4 Внутрішні дороги і пішохіднідні шляхи”.

3.  На будівельних майданчиках слід запевнити освітлення із вимаганими, 
зазначеними у положеннях і нормах, що містяться у детальних 
стандартах „9.5 Освітлення будівельного майданчика і робочих місць”.

4.  Вимоги до складських майданчиків, зберігання і транспорту містяться у 
детальних стандартах „9.6 Ручне і механічне транспортування – норми 
перенесення” та „9.7 Зберігання і складування”.

5.  Вимоги щодо будівельних розподільників, дротів живлення і кабелів, 
обов’язкові на кожному будівельному майданчику, містяться у 
детальному стандарті „9.8 Будівельні розподільники (БР), дроти 
живлення і кабелі”.

6.  Детальні вимоги щодо протипожежної охорони на будівельному 
майданчику містяться у детальних стандартах „17.2 Пожежі, 
протипожежна охорона”.

7.  Детальні вимагання до обладнання усередині для надавання першої 
домедичної допомоги заміщені у детальних стандартах „17.6 Перша 
допомога – аптечка” і „17.7 Пункт першої допомоги”.

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.

СТАНДАРТИ БГП
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	 В.	ДІЇ	В	ПРОЦЕСІ	РОБІТ

1.  „План впорядвування будівельного майданчика” і територій біля 
об’єктів слід підготувати спираючись на План безпеки і охорони 
здоров’я (План БіОЗ), проект і графік даної будови.

2.  Впорядкування будівельного майданчика слід здійснити перед 
початком будівельних робіт, щонаймні в обсязі:

• огородження територіх і визначення небезпечних зон,
• виконання доріг для автомобільного руху та виходів і входів для 

пішохідного,
• забезпечення необхідними системами, головним чином, 

електоенергії, води, відпровадження стічних вод або їхню 
утилізацію,

• обладнання санітарно-гігієнічних і санітарних приміщень, в тому 
числі офісних споруд будови,

• запевнення відповідного, природнього і штучного освітлення 
будови і робочих місць а також відповідної вентиляції,

• обладнання складських місць для матеріалів і виробів,
• запевнення телефонного або інших видів зв’язку за потребами 

(Мал. 1).
3.  План впорядкуванні будівельного майданчика слід підготувати  

у потрібному масштабі, наприклад 1:500, 1:1000 або 1:2000. Крім 
контурів фундаментів будівель і споруд, що зводяться, слід також 
нанести функціональні ділянки, призначені для:

• небезпечних зон,
• огороджень, брам, хвірток, відкритих парковок і парковок під 

навісами,
• місць складання матеріалів та їхніх части на відкритому повітрі  

у складах та під навісами,
• територій монтажу елементів сталевих конструкцій та інших, 

попередньо зібраних,
• рельсів і пандусів для вантажно-розвантажувальних робіт,
• тимчасових електроенергетичних мереж - освітлювальних, 

телефонних, водорповідних, каналізаційних, газових та інших,
• гідрантів та протипожежних пунктів,
• доріг автомобільного руху та автокранів, тротуарів і стежок для 

пішоходів, проходів та проїздів разом із зазначенням світлових 
пунктів, рельсів, якщо такі є,

• стоянок для транспорту и мобильніх машин, що використовуються 
в під час будівельних робіт,

• об’єктів керівництва будови, приміщень для адміністраційно-
господарчих і соціально-побутових потреб, допоміжних 
майстерень будови, критих складів, підземних і наземних складів 
паливних матеріалів,

• приміщень для охорони майна,
• об’єктів близького сусідства будови, наприклад, кіосків, зупинок 

міського транспорту та інше (Мал. 2).
4.  План впорядкуванні будівельного майданчика є частиною Плану БіОЗ  

і підпорядкований регулярній актуалізації в процесі робіт, що тривають.
5.  Впорядкування будівельного майданчику має перевіряти комісія перед 

початком будівельних робіт.
6.  План впорядкування будівельного майданчика повинен містити 

інформації щодо забезпечення його від доступу сторонніх осіб. 
7.  Розміщення, маршрут і зазначення внутрішніх доріг і пішохідних 

шляхів на будові слід замістити на „Плані впорядкування будівельного 
майданчика”.

8.  Усі місця складання матеріалів і виробів, їхнє зазначення і забезпечення 
слід відмітити у „Плані впорядкування будівельного майданчика”.

Мал. 1. Захист будівельного 
майданчика

СТАНДАРТИ БГП

Знаки/таблички 
безпеки

Виділення 
дороги для 
пішоходів

В’їзд для 
машин

Охорона

Вхід для 
пішоходів



3

9.1

ВПОРЯДКУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА – ПЛАН

9.  На „Плані впорядкування будівельного майданчика” слід зазначити 
розміщеня енергетичного обладнання, маршрути живлячих ліній 
електропередач, а також пов’язані із цим місця і небезпечні зони, 
а також локалізацію головного вимикача струму будівельного 
майданчика.

10.  Соціально-побутові і санітарно-гігієнічні приміщення, а також офіс 
будови слід розмістити далі від небезпечних зон і місць, найкраще по 
краю будівельного майданчика або у сусідстві із ним.

11.  На плані впорядкування слід визначити безпечні дороги проходу до 
допоміжних об’єктів.

12.  На плані загосподарювання будівельного майданчика слід визначити 
розміщення пунктів протипожежної охорони із постійним безаварійним 
доступом у ситуаціях необхідності їхнього використання.

13.  Для будівельного майданчика слід визначити пункти надання першої 
передмедичної допомоги і розміщення аптечок першої допомоги,  
а їхню локарізацію замістити на „ Плані впорядкування будівельного 
майданчика”.

Мал. 2. Організація руху на будові 
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