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Адзінай афіцыйнай версіяй гэтага дакумента з'яўляецца версія, якая знаходзіцца па наступным 
адрасе: 
http://www.arcelormittal.com/index.php?lang=en&page=263 
Версія гэтага дакумента на англійскай мове ў яе брытанскім варыянце з'яўляецца афіцыйнай 
Змест 
0. Прававая аснова 2 
1. Абсяг дзеяння, даведачныя дакументы і дэфініцыя 4 
2. Агульнасць 4 
3. Прыезд грузавіка 5 
4. Пагрузка грузу на грузавік 9 
5. Замацаванне грузу 10 
6. Дзеянні перад ад’ездам грузавіка (пры працы з прадукцыяй гатункавага 

пракат) 10 
7. Падрабязная праверка некаторых грузавікоў (пры працы з прадукцыяй 

плоскага пракату і пры працы з AMDS) 10 
8. Пасля ад’езду 10 
9. Перадавая практыка 11 
Дадатак 12 
 
 

0. Прававая аснова 

Бяспека пры пагрузцы не з'яўляецца самамэтай, аднак яна абавязковая па заканадаўству 
для прадухілення шкоды. Неабходна адзначыць, што адказнасць у выпадку прычынення 
шкоды прадугледжваецца як за (неасцярожныя альбо няўважныя) дзеянні, так і за 
бяздзеянне (адсутнасць неабходнай стараннасці – халатнасць). 
 
Асноўны прынцып заключаецца ў тым, што як у рамках звычайнай камерцыйнай дзейнасці, 
так і што датычыцца выканання абавязкаў па кантракту, асобы павінны заўсёды 
дзейнічаць/выконваць свае абавязкі згодна з агульным прававым абавязкам дзейнічаць як 
мага болей старанна (у тым ліку кампанія AM абавязана спраўдзіць, што наш 
субпадрадчык прытрымліваецца правілаў і прыймае ўсе неабходныя меры, каб прадухіліць 
няшчасны выпадак). 
 

http://www.arcelormittal.com/index.php?lang=en&page=263�
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У выпадку адмацавання грузу існуе пагроза вельмі цяжкага пакалечвання асоб, нават са 
смяротнымі выпадкамі. У гэтым выпадку прадугледжваецца не толькі грамадзянская 
адказнасць (грашовая кампенсацыя), але і крымінальная (штрафы, турэмнае зняволенне і 
г.д.). Акрамя таго, да крымінальнай адказнасці могуць быць прыцягнуты не толькі тыя 
асобы, якія непасрэдна адказваюць за грузаперавозкі. Такая адказнасць канчаткова 
распаўсюджваецца (і гэта ў значнай ступені залежыць ад канкрэтных нацыянальных сістэм 
крымінальнага заканадаўства) і на тых кіраўнікоў сярэдняга і вышэйшага звяна кампаніі 
ArcelorMittal, якія выконваюць адпаведныя функцыі пры ажыццяўленні такой дзейнасці, і 
якія 
і) абавязаны забяспечваць наяўнасць усіх сродкаў бяспекі, 
іі) рыхтуюць адпаведных працаўнікоў у дачыненні да рызыкаў і добрых метадаў выканання 
працы, 
ііі) канчаткова непасрэдна адказваюць за нагляд за выкананнем усіх працэсаў бяспекі і 
належным выкананнем працы. 
 
 Неабходнасць бяспекі пры пагрузцы 
 
Неабходнасць бяспекі пры пагрузцы прадугледжана стандартамі прадухілення няшчасных 
выпадкаў. Вышэйзгаданыя агульныя прынцыпы адказнасці і шматлікія правілы прававых 
стандартаў, ад падрабязных законаў, якія датычацца канкрэтных працэдур грузаперавозак 
і бяспекі пры пагрузцы, усталяваных у некаторых краінах, да агульных прынцыпаў 
неабходнай стараннасці і адміністратыўных правілаў у іншых краінах, якія ў агульнасці 
датычацца такой працы.  
 
Правілы замацавання грузаў існуюць у некалькіх Краінах-удзельніках. Аднак, часта яны 
адрозніваюцца па свайму зместу і абсягу дзеяння, у сувязі з чым міжнародным 
перавозчыкам вельмі цяжка ведаць мінімальныя патрабаванні адносна замацавання 
грузаў, якімі неабходна кіравацца пры міждзяржаўных перавозках. Таму ў любым выпадку 
замацаванне грузу на транспартным сродку павінна ажыццяўляцца згодна з адпаведнымі 
стандартамі аднолькава па ўсей Еўропе, а таксама згодна з перадавымі правіламі, такімі, 
як “Еўрапейскія перадавыя правілы замацавання грузаў для аўтамабільнага транспарту”, а 
таксама Еўрапейская норма EN 12195-1, што з’яўляюцца важнымі перадумовамі бяспекі 
пры пагрузцы незалежна ад канкрэтнага прававога сцэнару адпаведных краінаў.  
 
Такія правілы з’яўляюцца адпаведным даведнікам для ўсёй грамадскасці і прыватных 
асобаў, якія беспасрэдна альбо ўскосна звязаны з пытаннямі замацавання грузаў. Яны 
ўвасабляюць сабой назапашаныя веды еўрапейскіх экспертаў ў гэтай галіне і прызначаны 
для таго, каб дапамагчы ўсім старанам дасягнуць адпаведнага ўзроўню бяспекі, які 
неабходны для ажыццяўлення міжнародных грузаперавозак. 
 
 
Увага: 
 
У свеце вышэйзгаданых агульных прынцыпаў адказнасці такія стандарты павінны 
разглядацца не як “МАГЧЫМЫЯ”, а як “НЕАБХОДНЫЯ”.  
 
Тыя, хто выконвае працу, працаўнікі па пагрузцы і кіроўцы, павінны гарантаваць спосаб, як 
будзе прадухілена небяспека. 
 
 Адказнасць за бяспеку пры пагрузцы: 
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Коратка кажучы: Патэнцыяльна адказнымі за бяспеку пры пагрузцы з’яўляюцца наступныя 
асобы: 
1. Пагрузчык (асоба, якая кладзе груз на грузавік) 
2. Кіраўнік пагрузчыка 
3.         Кампанія пагрузчыка 
4. Кіроўца 
5. Кіраўнік кіроўцы 
6.         Кампанія кіроўцы 
 
 
Выснова: адзіным спосабам папярэджвання крымінальнай адказнасці з’яўляецца 
наступнае:  
1. рабіць усе магчымае, каб пазбегнуць усялякіх рызыкаў 
2. мець магчымасць падаць доказы таго, што вамі ажыццяўляўся аналіз рызыкаў/ 
прымаліся меры па іх зніжэнні 
 
Гэты стандарт створаны экспертамі кампаніі і знешнімі экспертамі і з’яўляецца тым, што на 
думку ArcelorMittal увасабляе сабой найбольш адпаведны метад замацавання грузаў. Тым 
не менш, ён не вызваляе кіроўцу, яго кіраўніка альбо кампанію ад неабходнасці 
папярэдзіць ArcelorMittal у выпадку, калі знойдзены магчымыя неадпаведнасці ў нашых 
рэкамендацыях.  
Ахова/месца пагрузкі: 
 калі ArcelorMittal палічыць неабходным, працаўнікі кампаніі выканаюць наступнае: 
- правераць стан транспартнага сродку, наяўнасць прылад для замацавання, сродкаў 
індывідуальнай аховы і ліцэнзій, а таксама замацаванне грузу пасля таго, як ён быў 
пакладзены на транспартны сродак. 
- умяшаюцца пры няшчасным выпадку альбо неадпаведных дзеяннях на месцы з боку 
перавозчыка/кіроўцы 
- адмовяць у доступе асобам у выпадку неадпаведнасці патрабаванням 
 
 

1. Абсяг дзеяння, даведачныя дакументы і дэфініцыя 

Гэты стандарт датычыцца пагрузкі і перавозкі тавараў1, якія знаходзяцца у сферы 
адказнасці кампаніі ArcelorMittal, альбо замоўлены гэтай кампаніяй у Еўропе. 
Гэты стандарт прызначаны для: 
• аўтатранспартных кампаній, 
• унутраных і знешніх складаў, 
• транспартных аддзелаў кампаніі ArcelorMittal альбо іншых кампаній. 
 
Гэты дакумент прызначаны для выкарыстання ў якасці метадычнай рэкамендацыі на 
аб’ектах ArcelorMittal, якія знаходзяцца не ў Еўропе. 
 

                                                 

1 Адходы вытворчасці не ўваходзяць у абсяг дзеяння гэтай інструкцыі. Таксама ў абсяг дзеяння 
не ўваходзіць унутраны транспарт, які выкарыстоўваецца на аб'ектах кампаніі AM. 
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Як мінімум, групы павінны выконваць мясцовыя правілы, якія датычацца ўсёй працы па 
пагрузцы і разгрузцы тавараў. У тым выпадку, калі патрабаванні стандарту больш жорсткія, 
прымяняецца стандарт. 
Мясцовыя правілы павінны быць усталяваны згодна з ацэнкай рызыкаў і ў адпаведнасці з 
еўрапейскім стандартам EN12195. 
 
Гэты стандарт дапоўнены асобнымі пунктамі, якія датычацца канкрэтных відаў тавараў. 
Напрыклад, ПУНКТ – мінімальныя патрабаванні адносна замацавання стальнога 
плоскага пракату перад адгрузкай аўтамабільным транспартам, даведка ST019.  
У гэтым стандарце слова “завод” ужываецца адносна заводаў кампаніі ArcelorMittal, а 
таксама для іншых аб’ектаў кампаніі ArcelorMittal, адкуль адгружаецца яе прадукцыя. 
 

2. Агульнасць 

Гэты стандарт змяшчае апісанне дзеянняў, якія павінны выконвацца нашымі працаўнікамі 
альбо кіроўцамі грузавых аўтамабіляў падчас пагрузачных аперацый: 

o Прыезд грузавіка 
o Пагрузка грузу на грузавік 
o Замацаванне грузу 
o Дзеянні перад ад’ездам грузавіка 

 
 

3. Прыезд грузавіка 

3.1 Кіроўцы грузавікоў 
Для атрымання доступу на месца пагрузкі кампаніі AM, кіроўцы грузавікоў павінны мець 
пры сабе наступныя дакументы і інфармацыю: 
- Пасведчанне асобы, 
- Назва кампаніі, 
- Падрабязны спіс тавараў, якія неабходна пагрузіць, 
- Агульная вага грузу, які неабходна пагрузіць, 
- Месца прызначэння пасля пагрузкі, 
- (дазвол па ADR2 , пагрузка звыш 25 тон…) 
У доступе будзе адмоўлена у тым выпадку, калі кіроўца:  

- ужывае алкаголь альбо наркотыкі, альбо праносіць іх на тэрыторыю кампаніі 
- перавозіць пасажыраў альбо хатніх жывёл, акрамя выпадкаў, калі праезд дазволены 
з другім кіроўцам. 

Па патрабаванні кіроўцы грузавікоў павінны паказаць свае СІА (сродкі індывідуальнай 
аховы). 

                                                 
2 Еўрапейская умова аб міжнародных перавозках небяспечных грузаў аўтамабільным 
транспартам). 
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Кіроўцы грузавікоў павінны мець наступныя СІА і карыстацца імі: 
 
  Ахоўны шлем 

 Ахоўныя боты 
 

а таксама, калі гэта неабходна па мясцовых правілах, яны павінны мець і карыстацца 
наступным: 
 Ахоўныя акуляры 

 Пальчаткі для аховы ад парэзаў 
падчас працы па ўкладцы / 
пагрузцы грузу  

 Адзенне, якое закрывае усе 
цела 

  

Ахова для вушэй  

а таксама любыя іншыя рэчы, якія прадугледжаны мясцовымі правіламі (напрыклад, ахова 
ад кіслаты, курткі, якія свецяцца, і г.д.). 
 
Агульныя правілы бяспекі для кіроўцаў грузавікоў 
• Прыярытэт чыгуначнага транспарту, вілачных пагрузчыкаў і аўтапагрузчыкаў 
• Выкананне сігналаў 
• Выкананне хуткаснага рэжыму 
• Выключэнне рухавіка, калі аўтамабіль прыпаркаваны 
• Парадак размяшчэння ўсіх рэчаў, якія знаходзяцца у прычэпы 
• Павага да навакольнага асяроддзя (выкарыстанне сметніц, паведамленне аб выцяканнi 

масла…) 
• Забаронена папярэджваць аўтамабілі, што рухаюцца. 
• Выкананне агульных правілаў дарожнага руху (сотавыя тэлефоны, рамень бяспекі…) 
• Паркоўка толькі ў вызначаных месцах 
• Выкарыстанне спецыяльна прызначаных прыбіральняў (душ, туалет, сталовая) 
 
Таксама рэкамендуецца (і нават на некаторых заводах абавязкова) 
•  Падчас пагрузкі нікому не дазваляецца знаходзіцца ў кабіне 
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3.2 Аўтамабілі 
Аўтамабілі павінны быць у такім стане, каб забяспечыць бяспеку пры працы з імі і на іх. 
Пагрузачная платформа. Пагрузачная платформа павінна быць роўнай, цвёрдай, 
устойлівай, у добрым тэхнічным стане (павінны быць усе дошкі, якія павінны быць цэлымі), 
чыстай, закрытай і сухой (акрамя адкрытых прычэпаў)  
Чыстая платформа прадугледжвае, што на ёй няма ніякага бруду альбо вадкасці. Калі 
дыспетчар ArcelorMittal вырашыць, што прычэп брудны, яго не будуць загружаць.  
Мал. 1 і 2. Прыклады дрэннай пагрузачнай платформы.  

    
 
Лабавая сцяна: у аўтамабілі павінна быць лабавая сцяна паміж кабінай і пагрузачнай 
платформай. 
Калі лабавая сцяна выкарыстоўваецца для замацавання грузу, для яе павінна быць 
прадугледжана максімальная вага грузу, і гэтая вага не можа быць перавышана падчас 
прац па замацаванню. 
 
Пункты замацавання: 
У канструкцыі аўтамабіля ў дастатковай колькасці павінны быць прадугледжаны пункты 
замацавання грузу. 
Рама прычэпа не з’яўляецца пунктам замацавання (калі толькі аб гэтым не было 
дамоўленасці на мясцовым узроўні). 
Кожны пункт замацавання павінен мець крук і вытрымліваць прызначаную сілу напружання 
замацаваных матэрыялаў.  
Пункты замацавання павінны быць у добрым стане (не надта іржавымі…) 
Мал. 3 і 4 

  
 
 
 
3.3 Прылады для замацавання 
Выкарыстанне прылад для замацавання з’яўляецца абавязковым: у залежнасці ад заводу 
ў якасці такіх прылад могуць выкарыстоўвацца рамяні са штучнага валакна, стальныя 
ланцугі альбо канаты.  
На некаторых аб’ектах выкарыстанне ланцугоў забаронена. 
Колькасць рамянёў павінна быць дастатковай, каб замацаваць груз. 
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Рамяні для грузу не могуць быць зношанымі альбо пашкоджанымі. Гэта візуальным 
аглядам правярае кіроўца грузавіка і/або персанал па пагрузцы. Калі прылада пашкоджана 
(парэзы, вузлы…), яе выкарыстанне не дазваляецца. 
Мал. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 Прыклады рамянёў у дрэнным стане 

 
 
Трэба карыстацца такой нацяжной прыладай (храпавіком), якая дазволіць лёгка 
падцягваць канаты. Пры гэтым, яна павінна быць замацавана такім спосабам, каб 
прадухіліць выпадковае аслабленне. 

• Калі выкарыстоўваюцца нейлонавыя рамяні, яны павінны адпавядаць EN12195-2 
• Калі выкарыстоўваюцца ланцугі, яны павінны адпавядаць EN12195-3 

Канаты выкарыстоўваюцца па жаданні заводаў (у гэтым выпадку яны павінны адпавядаць 
EN12195-4)  
 
Рамяні / ланцугі / канаты павінны мець маркіроўку і быць у добрым стане 
Мал. 6 Прыклад прыладаў для замацавання з маркіроўкай 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Старонка 8 з 11 

4. Пагрузка грузу на грузавік 

Пагрузка грузу ажыццяўляецца працаўнікамі ArcelorMittal. Кіроўца аўтамабіля абавязаны 
даваць парады адносна таго, як замацоўваць груз на грузавіку. 
Максімальная вага грузу, які накіроўваецца ў канкрэтнае месца прызначэння, павінна 
ўлічваць патрабаванні мясцовага заканадаўства. 

 
Дзеянні кіроўцаў грузавікоў 
Кіроўцы грузавікоў павінны працаваць згодна з патрабаваннямі тэхнікі бяспекі і дзейнічаць 
па стандарце для пагрузачных і разгрузачных зон. 
Кіроўцы павінны: 
• Заўсёды заставацца ветлівымі і супрацоўнічаць 
• Перад пачаткам пагрузкі кіроўца (у бяспечных умовах) адкрыць грузавік і праверыць, 

каб падлога прычэпу была чыстай і сухой 
• Насіць прынятыя СІА 
• Цвёрда выконваць правілы бяспекі у пагрузачных зонах 
• Заўсёды заставацца побач з аўтамабілем 
• У выпадку надзвычайнай сітуацыі выконваць правілы, якія дзейнічаюць на аб’екце: у 

любым выпадку кіроўца павінен пакінуць свой аўтамабіль так, каб ён не 
перагароджваў праезд аўтамабілям аварыйнай службы. 

• Замацаваць груз, як гэта апісана у дадатковых пунктах, прадстаўленых ArcelorMittal, 
альбо, калі такой інфармацыі няма, як апісана у еўрапейскім стандарце. 

• Выкарыстоўваць наяўныя сродкі (пераносныя сходы, платформа і г.д.), калі іх дае 
ArcelorMittal, для доступу да платформы грузавіка. 

 
Кіроўцам забараняецца рабіць наступнае (не вычарпальны спіс): 
• Адкрываць альбо зачыняць дах небяспечным спосабам 
• Знаходзіцца на прычэпе падчас пагрузкі 

Выключэнне: для адлучэння прадукту ад крана, доступ на прычэп дазволены 
толькі згодна з мясцовымі правіламі якія датычацца мераў бяспекі і ацэнкі рызыкі 

• Дакранацца да грузу альбо пад’ёмніка рукамі 
• Улазіць на борт небяспечным спосабам… 
• Выскокваць з прычэпа 
• Працаваць з выкарыстаннем абсталявання, якое належыць кампаніі ArcelorMittal 

(аўтапагрузчыкі, краны…)3 
• Заходзіць пад груз 
• Рухацца альбо стаяць паміж грузам і пунктам замацавання 
• … 
 

 

                                                 
3 Заводы могуць дазволіць кіроўцам карыстацца з такім абсталяваннем, але толькі пасля 
спецыяльнай падрыхтоўкі, якую атрымліваюць працаўнікі ArcelorMittal. 
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5. Замацаванне грузу 
Пасля пагрузкі кіроўца грузавіка ажыццяўляе кіраванне аперацыямі па замацаванні грузу 
згодна з еўрапейскім стандартам і з дакументамі, прыгаданымі у п.1 гэтага стандарту. 
Кожны кіроўца: 
• Павінен выкарыстоўваць матэрыялы (для замацавання), якія знаходзяцца ў добрым 

стане. 
• Павінен выкарыстоўваць абсталяванне, якое знаходзіцца ў добрым, бяспечным стане 

(напрыклад: драбіна і г.д.), згодна з мясцовымі правіламі (драбіны павінны быць у 
добрым стане, глядзі п.9) 

• Адказвае за размеркаванне грузу па платформе аўтамабіля 
Груз заўсёды павінен быць замацаваны і зацягнуты перад ад’ездам транспарту (перад 
тым, як грузавік пакіне завод), нават калі паездка вельмі кароткая. 
На прычэпe забараняецца змяшчаць незамацаваныя рэчы (напрыклад, накрыўкі жалабоў, 
слупы, палеты, канаты і г.д.) 

 
6. Дзеянні перад ад’ездам грузавіка (пры працы з прадукцыяй гатункавага 

пракат) 
Перад ад’ездам грузавіка працаўнік AM і кіроўца грузавіка павінны сумесна выканаць 
праверку якасці працаў па пагрузцы і замацаванні грузу. (Напрыклад: глядзі дадатак). 
Яны павінны падпісаць агульны дакумент, у якім падаецца наступная інфармацыя: 
• Дата, 
• Назва кампаніі, 
• Імя і прозвішча кіроўцы грузавіка, 
• Регістрацыйны нумар грузавіка, 
• Здымкі замацаванага грузу (з пазначэннем даты за подпісам кіроўцы). 
 
7. Падрабязная праверка некаторых грузавікоў (пры працы з прадукцыяй 

плоскага пракату і пры працы з AMDS) 
Праверкі ажыццяўляюцца на грузавіках згодна з правіламі, якія падаюцца ніжэй. 
Частата праверак: 
Усе заводы рэгулярна выконваюць выбарачная праверкі мінімум 5%4 (абавязкова) альбо 
10% (рэкамендавана) грузавікоў штомесяц (рэкамендавана выконваць праверкі кожны 
дзень) перад ад’ездам грузавіка з заводу. 
Выбарачныя праверкі асабліва неабходны адносна новых транспартных кампаній, новых 
кіроўцаў грузавікоў, альбо калі ёсць сумненні (напрыклад, калі раней кампанія-перавозчык 
не заўсёды была надзейнай). 
Перавозчыку неабходна часта напраўляць справаздачы аб неадпаведнасцях 
(напраўляюцца кожным заводам) 
Такія справаздачы з’яўляюцца часткай ацэнкі перавозчыка у межах працэдуры завода па 
ацэнцы. 
Перавозчыкі, якія сістэматычна не выконваюць правілы, павінны ўнасіцца ў чорны спіс 
ArcelorMittal  
 
8. Пасля ад’езду 
Кожны кіроўца: 
• Адказвае за дадатковае ўмацаванне прылад замацавання падчас перавозкі. 
Абыходжанне з таварамі 
• Падчас і пасля перавозкі кіроўцы забаронена рабіць што-небудзь з таварамі 

 
 

                                                 
4 Гэты абавязковы мінімальны ліміт можа быць павялічаны ў пунктах, якія датычацца канкрэтных 
прадуктаў, альбо па рашэнні мясцовых аб’ектаў. 
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9. Перадавая практыка 
9.1. Прыклад адаптаваных платформ для адкрыцця (закрыцця) даху грузавіка (глядзі 

ніжэй), 
Мал. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Для забеспячэння больш лёгкага доступу да прычэпа, а таксама каб пазбяжаць 
падзенняў, можна карыстацца стацыянарнымі альбо пераноснымі драбінамі, 

Мал. 8-1 і 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. У адпаведных выпадках пад таварамі неабходна карыстацца цыноўкай супраць 
саслізгвання, каб да мінімуму знізіць рызыку. 

Выкарыстанне цыноўкі супраць саслізгвання з’яўляецца абавязковым патрабаваннем пры 
працы з некаторымі відамі прадукцыі (глядзі буклеты альбо мясцовыя правілы) 

Мал. 9 
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Дадатак 
 
 

Праверка пасля пагрузкі 
 
 

Дата: 
 
Назва транспартнай кампаніі: 
Регістрацыйны нумар грузавіка: 
Регістрацыйны нумар прычэпа: 
Імя і прозвішча кіроўцы грузавіка: 
 
Від тавараў: 
Загад №: 
Месца прызначэння пасля пагрузкі (заказчык): 
Агульная вага: 
 
Здымкі: 

- агульны від пры пагрузцы 
- агульны від замацавання грузу 
- падрабязны від замацавання грузу 

 
 
 
 
Подпісы:     Кіроўца   Кантралёр ад AM 
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