
	 УВАГА
Бази обладнання і виробництва бітумних мас є допоміжними підрозділами 
у основній будівельній діяльності. Відбувається на них автомобільний 
і пішохідний рух. У зв’язку із великою загрозою, яку несе перш за все 
переміщення важкого обладнання, дуже важливим є притримуватись 
загальних правил дорожнього руху и дотримуватись встановлених 
внутрішніх правил руху.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ НА БАЗАХ ОБЛАДНАННЯ 
І НА ВИРОБНИЦТВАХ БІТУМНИХ МАС

Ці стандарти містять мінімум вимагань, яких належить дотримуватись 
для запевнення безпеки під час організації і проведення руху на базах 
обладнання и виробництвах бітумних мас.

5.3

	 A.	ВСТУП

1.  Територія кожної бази і виробництва повинна бути відповідним чином 
зазначена і забезпечена від доступу сторонніх осіб, області інтенсивних 
праць найкраще забезпечити огородженням висотою принаймні 1,5 м 
(Мал. 1).

Мал. 1. Організація в’їзду на виробництво бітумної маси

 2.  Поверхня доріг, маневрених, складських і парковочних майданчиків,  
а також евакуаційних шляхів повинна бути рівною, твердою  
і відповідної тримкості.

3.  Дороги, проходи, маневрені, складські і парковочні майданчики повинні 
бути зроблені таким чином, чтоб відбувався відплив дощових вод.

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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ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ НА БАЗАХ ОБЛАДНАННЯ І НА ВИРОБНИЦТВАХ БІТУМНИХ МАС

	 Б.	АВТОМОБІЛЬНИЙ	РУХ

1. Внутрішні дороги повинні мати відповідні розміри і пристосування до 
кількості, виду і розміру вокристованого транспортного обладнання, 
а також інтенсивності руху.

2. Ширина односторонньої дороги повина мати від 3 до 5,5 м, 
а двусторонніх від 6 до 8 м (Мал. 2).

3. Внутрішні дороги мають бути означені відповідно до правил руху на 
дорогах загального користування.

4. Дотатково рекумендується зазначення внутрішніх комунікаційних 
доріг знаками, які інформують про напрямок руху, що полегшує рух на 
території виробництва і бази обладнання.

5. Скрізь, де є це можливе, рекомендується односторонній рух 
і зменшення виконання небезпечних маневрів заднього ходу.

6. Усі можливі маневри заднього ходу повинні відбуватись у супроводі 
особи, що вказує напрямок – сигнальника, використовуючи встановлені 
попередньо ручні сигнали.

7. На перехрестях внутрішніх доріг повинна бути запевнена хороша 
видимість.

8. Усі перехрестя доріг на лінійних будовах – це рівнозначні перехрестя із 
першочерговістю для тих, що їдуть із правого боку.

9. Усі транспортні засоби, що в’їжджають на будову, повинні бути обладнані 
і використовувати сигнальні фари і звукові сигнали заднього ходу.

10. На внутрішніх комунікаційних дорогах слід прийняти обов’язок 
обмеження швидкості. Зобов’язує повна заборона обгону. Допускається 
лише об’їзд транспортного засобу, який попередньо зупинився.

11. Змащування кузовів і тентування транспортних засобів може 
відбуватись на території будови лише у спеціально призначених 
для цієї мети місцях. Забороняється затримувати машини поза 
призначеними місцями (Мал. 3).

12. Рекомендується, щоб водії транспортних засобів мали постійний 
радіозв’язок із працівниками виробництва на каналі, номер якого 
є конкретизований перед в’їздом на території виробництва.

13. За кожним разом при виході водія із кабіни машини, він має обов’язок 
застосовувати захисну каску, попереджувальний жилет і безпечне взуття.

4.  Протипожежні дороги, проходи і під’їзди не можна загороджувати 
матеріалами, обладнанням, засобами транспорту або будь-якими 
предметами.

5.  Повітряні лінії електропередач повинні бути повішені на висоті 
щонаймні 6 м.

6.  Кожна база обладнання і виробництво із метою забезпечення 
безаварійності в безпеки руху повинна мати опрацьований  
и затверджений план організації простору, враховуючи схему 
організації руху.

7.  Схема організації руху повинна мати інформацію про автомобільні 
і пішохідні комунікаційні дороги, а також про можливі маневренні, 
парковочні і складські майданчики

Мал. 2. Ширина доріг і пішохідних 
шляхів

Мал. 3. Рампа для тентування 
транспортних засобів

СТАНДАРТИ БГП

Ширина для 
одностороннього руху:
3,0 м ≤ а ≤ 5,5 м
б ≥ 0,75 м

Ширина для 
двустороннього руху:
6,0 м ≤ а ≤ 8,0 м
б ≥ 1,2 м

а б
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	 В.	ПІШОХІДНИЙ	РУХ

1. Із метю запевнення безпечного входження на територію будови або до 
її приміщень брами для пішохідного руху повинні бути відокремленя від 
брам для автомобільного руху.

2. Комунікаційні дороги для пішоходів повинні бути відокремлені від доріг 
для механічного руху – найкаще постійними бар’єрами.

3. Комунікаційні дороги для пішоходів і усі проходи повинні мати 
відповідні розміри, пристосовані до кількості потенційних користувачів.

4. Ширина доріг, призначених для пішохідного одностороннього руху 
повинна бути не меньшою ніж 0,75 м, а для двустороннього – 1,2 м.

5. Переходи у небезпечних місцях мають бути обладнані поручнями 
висотою не меньше 1,1 м, відповідним чином зазначені, а у нічний час 
– додатково освітлені (Мал. 4).

6. Усі виходи із приміщень праці і складів та проходи між будинками, 
призначені до пішохідного руху, повинні бути забезпечені поперечними 
бар’єрами висотою 1,1 м або іншим ефективним чином.

7. Усі отвори і заглиблення повинні бути забезпечені відповідними 
накриттями, а якщо це неможливе – відповіднім чином огороджені  
і позначені.

8. На території виробництва і бази обладнання, навколо місць, і яких  
є небезпека для працівників і сторонніх осіб, слід визначити небезпечні 
зони позначені добре видимими кольорами і попереджувальними 
знаками.

9. Розміри небезпечних зон залежать від існуючих небезпек, при чому 
зони, у яких є загроза падіння предметів із висоти повинні мати мінімум 
1/10 висоти, з якої можуть падати предмети, і не меньше ніж 6 м.

10. Тимчасові небезпечні зони повинні бути виключеними із використання 
шляхом їхнього відповідного огородження або іншим чином.

11. Небезпечні місця, що знаходяться на переходах і можуть нести 
небезпеку спіткнутись, впасти або вдаритись (напр. сходи, стовпи), 
повинні бути зазначені кольорами безпеки.

12. Усі приміщення на виробництвах і базах обладнання повинні мати 
евакуаційні шляхи, що дають можливість швидкого виходу працівників 
на відкритий простір.

13. Внутрішні дороги і евакуаційні виходи, що вимагають освітлення, слід 
обладнати аварійним освітленням, що запевнює безпечну евакуацію  
у випадку аварії основного освітлення.

14. Охоронний одяг і сигнальні жилети, що використовуються працівниками 
і гістьми із метою збільшення їхньої видимості, повинні бути оснащені 
рефлекторними елементами ІІІ класу видимості.

Мал. 4. Прохід під конвеєрною 
стрічкою
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