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Чек лист 

 
Сходи маршові, майданчики та огорожі до них 

 

№ п/п Список питань, що перевіряються 

Позначка про 
відповідність 

Так Ні Н/П  

1. Сходи маршові та їх огородження. Загальні вимоги. 

1.1 
Відсутні пошкодження конструкцій сходів та її огорож (деформація, корозія, 
злами, тріщини, пошкодження зварних та інших з'єднань). 

   

1.2 Металеві конструкції сходових маршів пофарбовані.    

1.3 
Сходи не захаращені, відсутні: розливи паливноно-мастильних речовин, 
лід та сніг. 

   

1.4 Сходовий марш освітлений.    

1.5 
Відповідність нормам: ширина стаціонарних сходів щонайменше 0,6 м; 
відстань між сходами по висоті – не більше 0,3 м; глибина сходинок не 
менше 0,2 м. 

   

1.6 Сходи обладнані поручнями з обох боків заввишки щонайменше 1 м.    

1.7 
Сходи висотою понад 10 м обладнані майданчиками для відпочинку через 
кожні 5 м. 

   

1.8 Вертикальні сходи висотою понад 2 м мають огорожу у вигляді дуг (хомутів)    

1.9 
Для доступу в колодязі або приямки встановлені вертикальні сходи або 
скоби на відстані 0,3 м заввишки. 

   

1.10 
Стойки огорож стаціонарних маршових металевих сходів розташовані під 
кутом 90º до поручнів. 

   

2. Майданчики та огородження. Загальні вимоги. 

2.1 
Відсутні пошкодження конструкцій майданчика та його огорож (деформація, 
корозія, злами, тріщини, пошкодження зварних та інших з'єднань). 

   

2.2 
Конструкція настилу перехідних майданчиків, майданчиків для 
обслуговування, містків, сходів виключає ковзання робітників під час 
пересування. 

   

2.3 Отвори в перекриттях надійно закриті або заварені.    

2.4 
Майданчики мають по всьому периметру суцільний бортовий елемент 
заввишки не менше 0,14 м. 

   

2.5 Ширина майданчиків та проходів до них не менше 0,6 м.    

2.6 Висота проходів до майданчика та на самому майданчику не менше 1,8 м.    

2.7 
Висота огорож майданчика не менше 1 м, з наявністю середнього 
огороджувального елемента на рівні 0,5 м від підлоги. 

   

2.8 Майданчик освітлений.    

2.9 
Майданчик не захаращений, відсутні: розливи паливно-мастильних 
речовин, взимку - лід та сніг. 

   

3. Безпечне пересування, перебування та виконання робіт. 

3.1 Під час пересування сходами працівники тримаються за поручні.    

3.2 
Під час перенесення предметів сходами та майданчиками працівники 
розподіляють вантаж таким чином, щоб він не заважав огляду. 

   

 


