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ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___ 

для працівників охорони  (охоронці) об’єктів коледжу

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.
1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок 

опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону 
праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове 
положення про навчання з питань охорони праці", СНІП ІП-4-80.

1.3. Інструкція діє на протязі 3 років з дня затвердження.
1.4. За даною інструкцією охоронник внутрішній (сторож) 

інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через 
кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні 
бути підписи особи, яка інструктує, та сторожа.

1.5. Власник повинен застрахувати сторожа від нещасних випадків та 
професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я сторожа з вини 
власника, він (сторож) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.6. За невиконання даної інструкції сторож несе дисциплінарну, 
матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.7. До роботи сторожем допускаються особи не молодше 18 років, які 
пройшли медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, 
інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.8. Сторож повинен:
1.8.1. Знати специфіку роботи підприємства; розташування окремих 

об'єктів, дільниць та інше.
1.8.2. Виконувати правила пожежної безпеки.
1.8.3.Знати номери телефонів виклику пожежної частини (1101), міліції 

(102), "швидкої допомоги" (103), домашній телефон керівника підприємства, 
об'єктів, дільниць.

1.8.4. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при 



нещасних випадках.
1.8.5. Мати аптечку з необхідними медикаментами для надання першої 

медичної допомоги.
1.8.6. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та 

зокрема:
1.8.6.1. Не торкатися електродроту, арматури, загального освітлення, не 

відкривати двері електрошаф.
1.8.6.2. На території підприємства ходити тільки по доріжках, тротуарах, 

переходах, спеціально призначених для цього, тримаючись правого боку.
1.8.6.3. Бути уважним під час чергування, не займатися сторонніми 

справами.
1.8.6.4. Не вмикати та не вимикати (крім аварійної ситуації) машин, 

верстатів, механізмів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Прийняти зміну і розписатися в журналі прийому-здачі зміни.
2.2 Перед прийомом необхідно візуально впевнитись у відсутності на 

території підприємства, об'єктів, дільниць вогнищ, лежачого обірваного дроту 
та інше.

2.3. Перевірити сигналізацію, наявність засобів зв'язку, первинного 
пожежегасіння, засобів надання першої медичної допомоги.

2.4. Впевнитись, що на об'єктах, дільницях не включені світильники, 
прибори нагрівання, інші пожежонебезпечні пристрої, а охоронно-пожежна 
сигналізація находиться в справному стані.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Не відхилятись від маршруту під час огляду об'єктів, особливо в 
нічний час.

3.2. Не користуватися нагрівальними приладами з відкритою спіраллю, 
кустарного виробництва, а також електроприладами, які не мають інструкції 
по експлуатації.

3.3. Не ремонтувати електроприлади та електроосвітлення; не підіймати 
обірваний електродріт, не торкатися звисаючого дроту.

3.4. Не допускати розведення вогнищ на об'єкті, який охороняється, та 
поблизу нього.

3.5. Не відключати сигнальні прилади, якщо спрацювала охоронно- 
пожежна сигналізація.

3.6. Включення в електромережу побутових приладів проводити за 
допомогою штепсельних з'єднань.

3.7. Не підходити ближче 8-10 м до електродроту, який лежить на землі.
3.8. Під час пропускання на територію об'єкти транспортних засобів 

необхідно бути особливо уважним.
3.9. Ворота для проїзду транспорту повинні бути справними і обладнані 

фіксаторами.
3.10. Під час огляду транспортних засобів не можна ста вати на їх 

колеса, необхідно користуватися переносними дробинами.



4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. На робочому місці відключити всі електропобутові прилади, місцеве
освітлення та інше.

4.2. Привести до ладу робоче місце, скласти документацію.
4.3.Зробити запис в журналі прийому-здачі зміни.
4.4. Доповісти керівникові та зміннику про всі недоліки, які мали місце 

під час чергування.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. По можливості не створювати паніки, приступити до ліквідації 
аварійної ситуації.

5.2. Не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.
5.3. Повідомити про те, що сталося, безпосередньо керівника.
5.4. Якщо є потерпілі, необхідно їм надати першу медичну допомогу, а 

при необхідності викликати "швидку медичну допомогу".
5.5. Надання першої медичної допомоги.
5.5.1. Надання першої допомоги при ураженні електрич

ним струмом.
При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити 

потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від 
джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від 
струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний 
матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому 
штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на 
зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При 
такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і 
викликати швидку медичку допомогу.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити 

індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що
міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки 
необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку 
тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано 
накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром 
більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо 
застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.
При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену

кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном 
або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за 
допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару 
голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний 
предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити 



холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого 
покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт 
обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою 
уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, 
рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час 
видиху.

5.5.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.
При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділянки необхідно 

ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього 
пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а 
обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової 
кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі 
ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 
2%- ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином
борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним 
розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках 
кислотою - 5%- ним розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим 
за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні 
лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.

5.5.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не 

можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене міс це обробляють 

ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють 

спиртом, 3%- ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають

рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.
5.5.6. Перша допомога при кровотечі.
Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:
- підняти поранену кінцівку вверх;
- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), 

складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, 
потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи 
накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого 
пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, 
застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену 
область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, 
джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново 
викликати лікаря.

5.5.7. Перша допомога при отруєнні.
При отруєнні газами з'являються головний біль, «стукіт в скронях», 



«дзвін у вухах», загальна слабкість, запамороченість, посилене серцебиття, 
нудота, блювання. При дуже великому отруєнні з'являється сонливість, апатія,
байдужість, а при важкому отруєнні - збудження дихання, розширення зіниць.

При всіх отруєннях слід негайно вивести чи винести потерпілого з 
загазованої зони, розстібнути одяг, який заважає диханню, забезпечити 
приплив свіжого повітря, покласти потерпілого, при піднявши ноги, розтерти 
тіло, вкрити потепліше, давати нюхати нашатирний спирт.

При зупинці дихання необхідно приступити до штучного дихання.
В усіх випадках при отруєнні газами необхідно давати потерпілому 

випити якнайбільше молока.
5.6. Якщо сталася пожежа, викликати пожежну частину та приступити до

її гасіння підручними засобами пожежегасіння.
5.7. Після прибуття керівника виконувати його вказівки.

6. Відповідальність за порушення вимог інструкції з охорони праці

  якщо під час виконання робіт трапилась подія (надзвичайна ситуація,
що  призвела  до  травмування  на  виробництві)  пов’язана  з  безпекою
життєдіяльності,  тощо  керівник  структурного  підрозділу  коледжу,
працівник,  зобов’язаний  негайно проінформувати про випадок  свого
безпосередньо  керівника,  для  подальшого  темінового  інформування
про  надзвичайну  ситуацію  адміністрацію  коледжу  та  керівника
підрозділу з охорони праці для відповідного реагування. 

6.1.  При порушенні правил та вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності з
особами,  що  допустили  порушення,  керівник  структурного  підрозділу
забезпечує  повторне  вивчення  працівником  (ками)  цієї  інструкції  та
проводиться повторний  позаплановий інструктаж  (бесіда)  із  працівником. 
6.2.  За порушення  вимог інструкції з ОП та БЖД, в залежності від важкості
та наслідків, особи з вини яких виникла надзвичайна ситуація можуть бути
притягнуті  до  дисциплінарної  адміністративної,  матеріальної  або
кримінальної  відповідальності  у  встановленому  діючим  законодавством
порядку.

6.3.   Дисциплінарна  відповідальність  полягає  в  оголошенні  зауважень,
письмової  догани,  суворої  догани,   які  оголошуються  наказом  директора
коледжу за результатами розслідування.

6.4.  Адміністративна відповідальність може передбачати накладення штрафу
та стягнення його через бухгалтерію коледжу. Таке право надано виключно
інспекторам Держохоронпраці, що проводять розслідування.

6.5. Матеріальна відповідальність полягає у відшкодуванні збитків особами, з
вини яких трапилось руйнування,  аварії,  знищення матеріальних цінностей,
машин, обладнання. Сюди ж відносяться збитки від травматизму. Матеріальне
відшкодування  проводиться  за  висновками  розслідування  інспекторами
Держохоронпраці,  правоохоронними  органами  у  встановленому
законодавством порядку.



6.6.  Кримінальна відповідальність здійснюється виключно правоохоронними
органами відповідного до чинного законодавства України. 

_________________________________ ____________ ___________
(посада керівника підрозділу (кабінету) — розробника)     (підпис) (прізвище, ініціали)

Візи:

Керівник підрозділу з охорони праці коледжу
_____________ _____________________
      (підпис)           (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт*

_____________ ____________________
      (підпис)           (прізвище, ініціали)

* У разі потреби інструкцію узгоджують з іншими уповноваженими службами, підрозділами і посадовими 
особами підприємства, перелік яких визначає керівник підрозділу з  охорони праці коледжу.
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