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0. Правова підстава 

Кріплення вантажу не є самоціллю, але є обов'язковим за законом для уникнення його 
ушкоджень. Важливо відзначити, що зобов'язання при пошкодженнях накладаються у 
випадку дії (обережної або необережної), а також у разі бездіяльності (відсутності 
необхідних дій або недбалості). 
 
Основним принципом є те, що як у звичайній господарській діяльності, так і при виконанні 
будь-яких договірних зобов'язань, люди повинні завжди діяти/виконувати свої зобов'язання 
відповідно до загального договірного обов'язку якнайкраще (в тому числі) перевірку 
компанією ArcelorMittal (АМ) відповідності нашого субпідрядника нормативам і прийняття 
ним усіх заходів щодо запобігання будь-яких аварій).  
 
У разі втрати вантажів є небезпека серйозних травм персоналу, навіть зі смертельним 
результатом, щo тягне за собою не лише цивільно-правову відповідальність (грошова 
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компенсація), а й кримінальну відповідальність (штрафи, ув'язнення тощо). Крім того, до 
кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті не лише люди, які безпосередньо 
відповідають за операції з вантажем. Така кримінальна відповідальність може, зрештою, 
застосовуватися (це значною мірою залежить від конкретних національних систем 
кримінального права) до персоналу середньої та вищої керівної ланки юридичної особи 
ArcelorMittal, яка має відповідну роль в таких операціях, і тим, хто 
i) повинен забезпечувати доступність засобів безпеки, 
ii) навчає відповідних співробітників передовому досвіду та інформує їх про небезпеку, 
iii) в кінцевому рахунку безпосередньо відповідає за контроль і дотримання всіх процесів 
кріплення і належне виконання робіт. 
 
 Необхідність кріплення вантажу 
 
Необхідність кріплення вантажу встановлюється стандартами попередження нещасних 
випадків, перерахованими вище загальними принципами відповідальності і численними 
правовими стандартними правилами, які варіюються від дуже докладних інструкцій з 
безпеки при завантаженні, прийнятих в деяких країнах, до загальних принципів дотримання 
обережності і адміністративних правил, що діють в інших країнах, які відносяться до таких 
робіт лише в загальних рисах.  
 
Правила кріплення вантажу існують у деяких державах-членах, але вони часто 
відрізняються за змістом та обсягом, тому міжнародним перевізникам дуже складно знати 
мінімальні вимоги до кріплення вантажу для даного міжнародного перевезення. Тому в 
будь-якому випадку кріплення багажу на транспортному засобі повинно виконуватися 
відповідно до визначених стандартів, які можуть застосовуватися в рівній мірі по всій 
Європі і зрештою відповідно до кращих практичних рекомендацій, таких як «Європейські 
практичні рекомендації з кріплення вантажу на дорожньому транспорті» та Європейський 
норматив EN 12195-1, які є важливою підставою для кріплення вантажу незалежно від 
конкретних правових нормативів країн-учасниць.  
 
Такі керівні вказівки є прийнятним довідковим матеріалом для всіх державних або 
приватних сторін, які прямо чи опосередковано беруть участь в кріпленні вантажу, вони 
являють собою узагальнені знання європейських експертів в цій галузі і розроблені для 
того, щоб забезпечити належний рівень безпеки, необхідний для виконання міжнародних 
транспортних операцій. 
 
 
Важливо: 
 
У зв'язку із загальними принципами відповідальності, згаданими вище, такі стандарти слід 
розглядати як «ПОВИНЕН», а не «МОЖЕ».  
 
Завданням діючого персоналу, вантажників і водіїв є забезпечення безпечного способу 
роботи. 
 
 Відповідальність/зобов'язання з кріплення вантажу: 
 
Коротко: Особи, потенційно відповідальні за кріплення вантажу: 
1. Вантажник (особа, яка встановлює вантаж на вантажiвку) 
2. Їі диспетчер 
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3. Їі компанія 
4. Водій 
5. Їі диспетчер 
6. Їі компанія 
 
 
Висновки: єдиний спосіб уникнути кримінальної відповідальності:  
1. зробити все можливе для запобігання будь-якої небезпеки; 
2. мати можливість надати докази аналізу небезпеки/вжитих заходів. 
 
Цей стандарт створений внутрішніми і зовнішніми експертами і, на думку ArcelorMittal, є 
найбільш придатним способом кріплення вантажу. Проте це не звільняє водія, його 
диспетчера або його компанію від попередження ArcelorMittal у випадку, якщо він виявить 
будь-які можливі невідповідності в наших рекомендаціях.  
Охорона/місце завантаження: 
 якщо ArcelorMittal визнає за необхідне, її співробітники 
- перевірять стан транспортного засобу, наявність засобів безпеки, засобів індивідуального 
захисту та ліцензій, а також кріплення вантажу після підняття вантажу; 
- втрутяться у випадку аварії або неправомірних дій стосовно перевізника/водія; 
- заборонять доступ до осіб у разі невідповідності. 
 
 

1. Область дії, довідкові документи і формулювання 

Цей стандарт відноситься до вантаження і перевезення продуктів,1 які входять в зону 
відповідальності ArcelorMittal або замовляються ArcelorMittal в Європі. 
Зміст даного стандарту відноситься до: 
• компаній вантажного автотранспорту, 
• внутрішніх та зовнішніх товарних складів, 
• транспортних відділів компанії ArcelorMittal та за її межами. 
 
Цей документ слід використовувати як керівні вказівки на неєвропейських промислових 
майданчиках ArcelorMittal. 
 
Група компаній повинна виконувати принаймні основні місцеві нормативи при виконанні 
всіх робіт, що стосуються роботи з вказаною продукцією. Якщо цей стандарт є більш 
жорстким, то слід використовувати його. 
Місцеві правила повинні відповідати ступеню оцінки ризику і вимогам Європейського 
стандарту EN12195. 
 
Цей стандарт доповнено окремими буклетами для певних типів продуктів; наприклад 
БУКЛЕТ - мінімальні вимоги для кріплення пласких сталевих виробів перед їх 
транспортуванням по дорозі, посилання ST019”  
У цьому стандарті слова «металургійний завод» використовується для металургійних 
заводів ArcelorMittal, а також інших підприємств, що належать ArcelorMittal, з яких 
поставляється наша продукція. 
 

                                                 
1 Стружковий матеріал не входить в область дії цієї процедури, внутрішні перевезення в межах 
промислових майданчиків АМ також не входять в область дії цієї процедури. 
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2. Загальні положення 

У цьому стандарті описані дії, які повинен/повинні виконувати персонал або водії 
вантажівок при навантажувальних операціях: 

o Прибуття вантажного автомобіля 
o Навантаження вантажу на вантажівку 
o Закріплення вантажу 
o Перед відправкою вантажівки 

 
 

3. Прибуття вантажного автомобіля 

3.1 Водії вантажівок 
Водії вантажівок повинні мати такі документи та інформацію для отримання доступу до 
місця навантаження АМ: 
- посвідчення особи, 
- назва компанії, 
- докладний перелік товарів для навантаження, 
- загальна вага вантажу для навантаження, 
- призначення після навантаження, 
- (Дозвіл ADR2 , вантаження понад 25 т тощо) 
У доступі буде відмовлено, якщо водій: 

- знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або підозрюється у 
цьому; 
- перевозить пасажирів або домашніх тварин, проте дозволяється брати з собою 
другого водія. 

Водії вантажівок мають пред'явити ЗІЗ (засоби індивідуального захисту), якщо їх про це 
попросять під час подачі заявки на доступ. 

                                                 
2 ЄвропейськаУгода про міжнародні перевезення Небезпечних вантажів по Дорозі). 



 

Водії вантажівок повинні мати і використовувати принаймні такі ЗІЗ: 
 
  захисну каску;  

 захисне взуття: 
 

,якщо того вимагають місцеві правила, вони також повинні мати і використовувати: 
 захисні окуляри;  

 захисні рукавички від порізів 
під час укладання/навантаження 

 повністю закритий одяг; 

  

захисні навушники 

і будь-які інші вироби можуть вимагатися місцевими правилами (наприклад, 
протикислотний захист, флуоресцентні куртки тощо). 
 
Загальні правила безпеки водіїв вантажівок 
• Пріоритет мають залізничний транспорт, вилочні підйомники, навантажувачі 
• Звертати увагу і дотримуватися сигналів світлофора 
• Дотримуватися обмеження щодо швидкості 
• Заглушити двигун при паркуванні 
• Впорядкувати розміщення предметів у причепі 
• Не засмічувати довкілля (використовувати сміттєві баки, повідомляти про витік палива 

тощо) 
• Забороняється обганяти транспорт, що рухається. 
• Дотримуватися загальних правил Дорожнього кодексу (мобільні телефони, ремені 

безпеки тощо) 
• Паркуватися лише в позначених для паркування місцях 
• Користуватися позначеними кімнатами відпочинку (душовими, кімнатами відпочинку, 

їдальнями) 
 
Також рекомендується (а на деяких металургійних заводах навіть є необхідним) 
•  Персоналу забороняється входити в кабіну під час роботи 
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3.2 Транспортні засоби 
Транспортні засоби повинні утримуватися в стані, що забезпечує безпеку роботи на них. 
Навантажувальна платформа Навантажувальна платформа повинна бути пласкою, 
твердою, стійкою, бути в гарному стані (без відсутніх або зламаних дощок), чистою, 
закритою і сухою (за винятком відкритих причепів) 
Чистої - означає без бруду і рідин. Якщо диспетчер вирішить, що причіп брудний, його не 
завантажать. 
На рис. 1 і 2 надані приклади поганих вантажних платформ  

    
 
Торцева стіна: транспортний засіб повинен бути оснащений торцевої стіною між кабіною і 
вантажною платформою. 
Якщо торцева стіна використовується для кріплення вантажу, вона повинна мати дозвіл на 
певну кількість, і цю кількість забороняється перевищувати при кріпленні вантажу. 
 
Точки кріплення: 
Точки кріплення вантажу у достатній кількості повинні бути вмонтовані в конструкцію 
транспортного засобу. 
Рама причепа не є кріпильної точкою (якщо це не погоджено окремо). 
Кожна точка кріплення повинна бути оснащена гаком, вона повинна витримувати 
встановлену міцність на розтяг матеріалів кріплення. 
Точки кріплення повинні перебувати в гарному стані (не надто іржавими тощо) 
Рис. 3 і 4 

  
 
 
3.3 Кріпильні пристрої 
Використання кріпильних пристроїв є обов'язковим: в залежності від металургійного 
комбінату це можуть бути ремені з синтетичного волокна, сталеві ланцюги або троси.  
(на деяких заводах ланцюга навіть заборонені: це слід знати!). 
Кількість вантажних ременів достатньо для кріплення вантажу. 
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Навантажувальні ремені не зношені і не пошкоджені. Це перевіряється при візуальному 
огляді водієм вантажівки і / або вантажниками. Якщо пристрій пошкоджено (порізи, вузли 
тощо), його не можна використовувати. 
Рис. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 Приклади ременів у неналежному стані 

 
 
Натяжні пристрої (храповики) мають бути такими, щоб було легко натягати мотузки, вони 
повинні мати запобіжник від випадкового ослаблення. 

• При використанні нейлонових ременів вони повинні відповідати EN12195-2 
• При використанні ланцюгів вони повинні відповідати EN12195-3 

Використання тросів залишається на розсуд металургійних комбінатів (якщо 
використовуються троси, вони мають відповідати стандарту EN12195-4) 
 
Ремені / ланцюга / троси повинні мати маркування і перебувати в гарному стані 
Рис. 6 Приклад кріпильних пристроїв з маркуванням 
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4. Навантаження вантажу на вантажівку 

Навантаження вантажу виконується під керівництвом співробітників ArcelorMittal. Водій 
вантажівки повинен радити, як розмістити вантаж на вантажівці. 
Максимальна вага вантажу для кожного пункту призначення має враховувати національне 
законодавство. 

 
Поведінка водіїв вантажівок 
Водії вантажівок мають працювати безпечно і діяти відповідно до правил на вантажно-
розвантажувальних майданчиках. 
Водії повинні: 
• Завжди бути ввічливими і готовими до співпраці 
• Перед завантаженням водій повинен розкрити вантажівку в безпечних умовах 
перевірити, щоб підлога причепа була чистою і сухою 
• Використовувати відповідні ЗІЗ 
• Строго дотримуватися правил безпеки на навантажувальних площадках 
• Завжди залишатися в безпосередній близькості від транспортного засобу 
• У непередбаченому випадку дотримуватися накладних заводу: в будь-якому випадку 
водій повинен покинути свій транспортний засіб так, щоб це не ускладнювало доступ 
аварійних служб. 
• Закріпити вантаж, як описано в додаткових буклетах, наданих ArcelorMittal або, якщо 
такої інформації недостатньо, як описано в Європейському стандарті. 
• Використовувати доступні засоби (пересувні сходи, платформи тощо), якщо вони надані 
ArcelorMittal, для доступу на платформу вантажівки. 
 
Водіям забороняється (невичерпний список): 
• Відкривати чи закривати дах небезпечним способом 
• Бути на причепі під час навантаження  

Виключення: для ослаблення кріплення продукції за допомогою крана, доступ на 
причеп дозволений лише відповідно до ступеня оцінки ризику і з застосуванням заходів 
безпеки 

• Торкатися до вантажу на підйомнику або направляти його руками 
• Залазити на бічну сторону небезпечним способом 
• Вистрибувати з причепа або зістрибувати з нього 
• Експлуатувати конструкції, що належать ArcelorMittal (автонавантажувачі з вильчатий 
захопленням, крани тощо)3 
• Проходити під вантажем 
• Рухатися або стояти між вантажем і точкою кріплення 

 
 

 

                                                 
3 Металургійні комбінати можуть дозволити водіям вантажівок використовувати їх, але тільки після 
такого ж навчання, яке проходять співробітники ArcelorMittal. 
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5. Закріплення вантажу 
Після завантаження кріплення вантажу виконується під керівництвом водія вантажівки 
відповідно до Європейського стандарту та інших документів, згаданих в § 1 цього 
стандарту. 
Кожен водій: 
• Повинен використовувати (кріпильний) матеріал в гарному стані. 
• Повинен використовувати обладнання в гарному та безпечному стані (наприклад, сходи 

тощо) в залежності від конкретних умов (вважаємо, що сходи знаходяться в належному 
стані, див. § 9). 

• Несе відповідальність за розподіл вантажу на платформі його транспортного засобу 
Кріплення і натяг повинні завжди виконуватися до початку руху транспортного засобу 
(перед тим як вантажівка покине завод), навіть якщо їхати недалеко. 
У причепі не повинно залишитися незакріплених матеріалів (наприклад, кришок пазів, опор, 
палет, мотузок тощо)  

 
 

6. Перед виїздом вантажівки (при перевезенні довгою продукції) 
Перед від'їздом вантажівки співробітник АМ і водій вантажівки повинні разом виконати 
перевірку якості навантаження та кріплення вантажу. (Приклад: див. додаток). 
Вони підписують спільний документ, де вказана як мінімум така інформація: 
• Дата, 
• назва компанії; 
• їм'я водія вантажівки; 
• реєстраційний номер вантажівки; 
• зображення закріпленого вантажу (з датою і підписом водія). 
 
7. Детальна перевірка деяких вантажівок (при навантаженні листової 

продукції і в зонах AMDS) 
Перевірки повинні виконуватися на вантажівках згідно з правилами, визначеними нижче. 
Частота перевірок: 
Всі металургійні комбінати повинні виконувати вибіркові перевірки, не менше 5%4 
(обов'язково) 10% (рекомендовано) щомісячно (рекомендується щоденно) перед виїздом 
вантажівки з комбінату. 
Вибіркові перевірки повинні орієнтуватися особливо на нові транспортні компанії, нових 
водіїв вантажівок або у випадку виникнення сумнівів (наприклад, якщо в минулому 
автотранспортна компанія не завжди виявляла себе як надійна). 
Повинна здійснюватися швидка передача повідомлень про нестабільність 
автотранспортної компанії (на кожному металургійному комбінаті) 
Ці повідомлення є частиною оцінки автотранспортної компанії в рамках процедури її оцінки 
з боку металургійного комбінату. 
Автотранспортні компанії, які систематично не дотримуються правил, повинні заноситися 
до чорного списку ArcelorMittal  
 
8. Після виїзду 
Кожен водій: 
• Несе відповідальність за повторну підтяжку кріпильних пристроїв під час перевезення  
Поводження з товаром 
• Перевізнику/водію забороняється користуватися товаром під час або після його 

перевезення 
 

 

                                                 
4 Цей обов'язковий мінімум може бути збільшений у буклетах, що стосуються окремих продуктів, або 
за рішенням конкретного заводу. 



 

9. Передовий досвід 
9.1. Приклад відповідних платформ для вантажівок з відкритим (закритим) дахом (див. 

нижче), 
Рис. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Для полегшення доступу до причепа і щоб уникнути поломок, можна 
використовувати деякі нерухомі або пересувні сходи, 

Рис. 8-1 і 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Якщо це можливо, під вантажем слід використовувати мат проти ковзання для 
мінімізації ризику ковзання вантажу. 

Використання мату проти ковзання є обов'язковим для певних продуктів (див. буклети або 
місцеві правила) 

Рис. 9 
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Додаток 
 
 

Перевірка після завантаження вантажівки 
 
 

Дата: 
 
Назва транспортної компанії: 
Реєстраційний номер вантажівки: 
Реєстраційний номер причепа: 
Прізвище водія вантажівки: 
 
Тип товару: 
Номер замовлення: 
Призначення після навантаження (замовник): 
Загальна вага: 
 
Зображення: 

- загальний вид навантаження 
- загальний вид кріплення вантажу 
- детальний вид кріплення вантажу 

 
 
 
 
Підписи:     Водій вантажівки   Контролер АМ 
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