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ЖИТОМИРСЬКИЙ  АГРОТЕХНІЧНИЙ  ФАХОВИЙ  КОЛЕДЖ 
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

В. о. директора ЖАТФК 
(посада керівника підприємства 

Микола ТИМОШЕНКО_______ 
                                                                             (підпис) 

Наказ від_____________ № _____ 

М.П. 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___  

                                                       для бляхара 
 

 

 

1 Загальні положення 
 

1.1.    інструкція з охорони праці для бляхаря (далі -Інструкція), поширюється на 

осіб які працюють за професією - бляхар і встановлює правила та вимоги 

безпеки під час виконанні бляхарських (покрівельних) робіт. 

1.2.  До виконання бляхарських робіт допускаються особи чоловічої статі віком 

не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд у встановленому на 

підприємстві порядку відповідно до вимог "Положення про порядок проведення 

медоглядів працівників певних категорій", професійне навчання і навчання з 

питань охорони праці під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, 

вступний, первинний інструктаж та стажування на робочому місці. Допуск до 

самостійної роботи проводиться за наказом керівника підприємства або 

структурного підрозділу. 

1.3.  Технологічний процес бляхарських робіт складний і різноманітний. Поряд із 

використанням ручного інструменту, застосуванням різноманітного 

технологічного устаткування (механічні ножиці, правильно-розтяжні машини, 

стрічково-пильні верстати, профілезгинальні верстати, згибмашини та ін.) 

бляхару доводиться проводити паяльні роботи. 

1.4.  У технологічному процесі бляхарських робіт організація робочого місця 

повинна становити найважливішу ланку, щоб забезпечити необхідні умови для 

високопродуктивної та безпечної праці з найменшою витратою сил і часу, без 

зайвих або незручних рухів. 

1.5. Робоче місце бляхаря - ділянка виробничої площі, яка призначена для 

виконання певної роботи (операції) і оснащена усіма необхідними 

пристосуваннями та устаткуванням. 

1.6.  Робоче місце бляхаря може бути постійним або непостійним, але воно 

повинно відповідати вимогам нормативних актів з охорони праці та санітарним 

нормам. 
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1.7. Бляхар під час виконання робіт зобов'язаний: 

знати та виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, 

з питань охорони праці; 

знати та виконувати вимоги технологічної документації відносно безпечних 

методів роботи з використанням інструментів, пристосувань і устаткування; 

знати технологію виготовлення виробів із жерсті, механічні властивості мета-лів 

та сплавів; 

знати способи з'єднання та пайки складних деталей; 

знати рецептуру і призначення різних припоїв; 

знати правила електробезпеки при роботі на технологічному устаткуванні та з 

електроінструментом. 

1.8. При виконанні роботи бляхар повинен дотримуватися вимог: 

- правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства; 

- інструкції з охорони праці бляхаря; 

- інструкції з охорони праці при роботі з пневматичним та електричним 

інструментами; 

- інструкції з охорони праці при роботі на технологічному устаткуванні та 

користування вантажопідйомними механізмами; 

- правил користування засобами колективного захисту (ЗКЗ) і засобами 

індивідуального захисту (313); 

- правил пожежної безпеки; 

- правил електробезпеки; 

- правил особистої гігієни. 

1.9.  При виконанні бляхарських робіт можливий вплив небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів на бляхаря: 

- підвищений рівень шуму; 

- підвищений рівень вібрації; 

- обертових елементів устаткування; 

- гострих країв, заусенців на поверхні заготівель; 

- ймовірність падіння заготівель, деталей, пристосувань; 

- розташування робочого місця на висоті; 

- пари реактивів, які виділяються при пайці; 

-  високий рівень напруги в електричному ланцюгу, замикання якого може 

пройти через тіло людини. 

1.10.     Для виконання робіт бляхару видається безкоштовно за встановленими 

нормами спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту: 

- костюм віскозно-лавсановий на 12 місяців; 

- фартух брезентовий на 6 місяців; 

- рукавиці комбіновані на 2 місяці; 

- окуляри захисні (до зношування). 

Крім того, при виконанні робіт ручним пневматичним інструментом бляхар 

забезпечується віброзахисними рукавицями (напіврукавицями, 

напіврукавичками) і засобами захисту органів слуху (противошумові навушники, 

вкладиші у вушні раковини "Беруші"), а при виконанні паяльних робіт - 

респіратором. 
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Бляхареві, зайнятому на зовнішніх роботах у холодну пору року, додатково 

видається: 

- куртка бавовняна на утеплювальній підкладці на 36 місяців; 

- брюки бавовняні на утеплювальній підкладці на 36 місяців. Колективним 

договором підприємства може бути передбачена видача 313 

понад установленої норми. 

1.11. Бляхар під час виконання робіт зобов'язаний дотримуватися правил 

особистої гігієни: 

- розпочинати роботу в засобах індивідуального захисту; 

- утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку; 

-  їсти та зберігати продукти харчування тільки в спеціально відведених місцях; 

- по закінченню роботи вимити забруднені частини тіла.
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1.12. Порушення бляхарем вимог цієї Інструкції розглядається як порушення 

трудової дисципліни, за яке на нього може бути застосоване стягнення згідно 

чинного законодавства України. 

 

2 Вимоги безпеки перед початком роботи 
 

2.1. Перед тим як приступити до роботи бляхар зобов'язаний: 

- надягнути спецодяг і підготувати засоби індивідуального захисту (313) з 

урахуванням майбутньої роботи ; 

- забрати з робочого місця все, що не потрібно для виконання наступної роботи 

(змінного завдання); 

- перевірити наявність і стан ручного інструменту. 

2.2. Впевнитися, що ручний інструмент відповідає наступним вимогам: 

а) молотки мають поверхню бойка злегка опуклу, гладку, без заусенців, вибоїн і 

вм'ятин і бути заклинені на дерев'яній ручці; 

б) ручки молотків з сухого дерева твердих і в'язких порід, овального перетину зі 

стовщенням до вільного кінця, інший кінець обшитий жерстю на довжину не 

менш 100 мм; 

в) ударні інструменти (зубила, крейцмесселі, борідки, керни, просічки і т.п.) не 

мають скошених або збитих потилиць із наклепами; 

г) всі Інструменти, які мають загострені кінці під кріплення ручок (напилки, 

ножівки та т.п.), мають ручки довжиною не менш 150 мм, стягнуті металевим 

кільцем проти розколювання; 

д) робочі поверхні кернів без тріщин та вибоїв; 

г) губки лещат і струбцин мають гарну (несроботану) насічку. 

2.3.    Необхідні в роботі інструменти, пристосування, оснащення, матеріали 

розкласти відповідно до технологічного процесу в зручному та безпечному для 

використання порядку. 

2.4.  Випробувати на холостому ходу роботу устаткування (згинальної машини, 

гільотинних ножиць та ін.) і переконатися в наявності та справності огород-жень 

приводних ременів, зубчастих передач та інших обертових елементів. 

2.5.  Перевірити роботу вентиляційної системи та освітлення робочого місця. 

2.6. Перевірити наявність і справність заземлення устаткування. 

2.7.   У випадку виявлення будь-яких неполадок або недоліків, які впливають на 

безпечне ведення роботи, сповістити керівника робіт для вживання заходів щодо 

їх усунення. 

2.8.   Якщо передбачено виконання будь якої нової або незнайомої операції, 

одержати у керівника робіт інструктаж з безпечного виконання дорученої 

роботи. 

2.9.  Інструктаж з питань охорони праці фіксується в журналі реєстрації з 

обов'язковим розписом особи яка інструктирує й особи що інструктується 

(керівника робіт). 

2.10.  Роботи з підвищеною небезпекою на висоті, у замкнутому просторі, при 

концентрації вогненебезпечних і вибухонебезпечних речовин, слід виконувати за 

наряд-допуском. 
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2.11.  Приступити до роботи тільки після усунення всіх недоліків, які впли-вають 

на безпечне виконання роботи. 

 

З   Вимоги безпеки під час виконання роботи 
 

3.1. Бляхар повинен виконувати тільки доручену йому роботу керівником 

(бригадиром, майстром, начальником ділянки), не передоручати її виконання 

іншим особам. 

3.2.  Всі роботи з листовим металом (перенесення, укладання, порізку на 

механічних та гільотинних ножицях, згинання на згинальних і вальцювальних 

верстатах та ін.), за винятком робіт на свердлильних верстатах, виконувати в 

рукавицях. 

Працювати на свердлильному верстаті в рукавицях забороняється. 

3.3. Під час роботи з інструментом ударного типу (зубило, крейцмессель, 

вибивач, молоток і ін.) і при відрізанні заготівель ручними ножицями бляхар 

повинен користуватися закритими окулярами. 

3.4.   Під час роботи електричними ручними ножицями з робочою напругою 

більше 36В, щоб уникнути ураження електричним струмом, слід використати 

гумові рукавички та гумовий килимок, ножиці повинні бути заземлені. 

Без заземлення ножицями працювати забороняється. 

3.5.  Під час роботи з пневматичним інструментом (ножові пневматичні ручні 

ножиці, дискові ручні пилки) бляхар зобов'язаний дотримуватись наступних 

вимог безпеки: 

- не допускати падіння інструменту; 

-  прокладати повітряні шланги так щоб уникнути наїзду транспорту, також не 

наступали люди, не допускати їх переломів, заплутування та перетинання з 

тросами, ацетиленовими та кисневими шлангами; 

-  приє'днання шланга до пневмоінструменту і до повітряної мережі, а також 

його від'єднання, виконувати при повному закритті вентиля на магістралі. 

3.6.    При виявленні несправності електричного або пневматичного інструменту 

негайно припинити роботу та здати інструмент для перевірки та ремонту. 

Самому розбирати та ремонтувати інструмент забороняється. 

3.7.    При роботі на технологічному устаткуванні бляхар повинен виконувати 

тільки доручену йому роботу при обов'язковому одержанні інструктажу з 

безпечних методів роботи на даному устаткуванні. 

3.8. Перед пуском устаткування бляхар зобов'язаний: 

-  перевірити наявність і справність всіх захисних пристроїв, кожухів, 

огороджень, блокувань, заземлюючого пристрою та т.д.; 

-  переконатися в тім, що пуск устаткування не наражає на небезпеку оточуючих 

людей; 

-  на працююче устаткування не опиратися та не класти інструмент і деталі на 

нього. 

3.9.  Не допускати різання металу на механічних ножицях та згинаня на 

згинальних верстатах, товщиною більше зазначеної в паспорті даного 

устаткування. 
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3.10.  Під час різання металу на листових ножицях стежити за наявністю та 

справністю огородження притисків і ножів. 

3.11.    Під час роботи на механічних ножицях, на гибочних і вальцювальних 

верстатах слід тримати руки на безпечній відстані від опасної зони. 

3.12.   При вирізці заготівель і обрізці деталей більших розмірів на роликових і 

вібраційних ножицях, а також згинанню заготівель і деталей на зигмашині слід 

застосовувати підтримуючі пристрої (столи з піднімальною або відкидною 

кришкою, роликові підставки й т.п.). 

3.13. Під час роботи на зигмашині необхідно: 

- перевіряти правильність та надійність кріплення роликів і упорів; 

- не подавати заготівки в ролики із застосуванням зусилля, ролики повинні самі 

захоплювати та тягти заготівку. 

3.14.    Перед початком різання металу на гільйотинних ножицях установити 

запобігаючу лінійку по висоті, залежно від товщини металу, витримуючи зазор 

між лінійкою та розрізуємим металом, тощо. Наявність зблокованого 

огородження притисків і ножів обов'язково. Працювати при несправному 

блокуванні забороняється. 

3.15. Під час роботи на згинальних верстатах необхідно: 

-    перевіряти наявність та справність огородження противаги та надійність 

кріплення на ньому вантажу; 

- перевірити дію обмежника руху противаги. 

3.16. Під час роботи на стрічково-пияльних верстатах: 

- перевірити, чи добре натягнуте пильне полотно (пилка); 

-  переконатися, що пилка не має тріщин і зламаних зубців, а товщина пил-ки в 

місцях зварювання (пайки) дорівнює товщині іншої частини пилки; 

-  верхнє огородження що рухається стрічкової пилки встановити трохи вище 

закріпленого матеріалу, який розпилюють; 

- подавати материал який розпилюється на пилку плавно без поштовхів, не 

допускаючи перекосів пилки ; 

-  починати розпилювання матеріалу тільки після досягнення шківами повної 

швидкості обертання; 

-   порізку дрібних заготівель робити з обов'язковим застосуванням спеціального 

пристосування, що усуває можливість травмування рук; 

-  забирати обрізки металу та стружки з робочої зони пилки обережно тільки 

гачком. 

3.17.  Під час роботи на ручному або механізованому вальцьовальному верстаті: 

- не подавати метал у валки з великим зусиллям, валки самі повинні його 

захоплювати; 

-   не поправляти листи металу та не очищувати їх вручну при працюючому 

верстаті; 

-   у випадку влучення між валками сторонніх предметів негайно виключити 

верстат, і тільки після повної зупинки видалити сторонній предмет. 

3.18. Під час роботи на гофрувальному верстаті: 

- переконатися у відсутності сторонніх предметів і обрізків металу між 

повзунами; 
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- відрегулювати бічні упори на необхідну довжину гофра. 

3.19.  Під час роботи на вибивному молоті не слід вибивати (формувати) дрібні 

деталі, щоб уникнути влучення пальців рук під бойок. 

3.20. Під час заточення інструменту на заточувальному верстаті слід: 

- перевіряти зазор між образивньїм кругом і підручником; 

- використовувати захисний екран або захисні окуляри; 

- не заточувати інструмент бічною поверхнею круга, щоб уникнути його 

розриву. 

3.21.    Під час виконання паяльних (лудильних) робіт обов'язково включити 

витяжну вентиляцію (місцевий відсмоктувач) і використовувати засоби захисту 

очей (окуляри) і органів дихання (респіратор). 

3.22.  У випадку виявлення будь-яких відхилень від нормальної роботи 

устаткування, інструменту, припинити роботу та доповісти майстру. 

 

3 Вимоги безпеки після закінчення роботи 
 

4.1.  Після закінчення роботи бляхар повинен дотримуватися наступних вимог: 

-  відключити від електропостачання устаткування та інструмент, який 

використовується в роботі; 

- перекрити подачу повітря з магістралі; 

- протерти та змазати робочі (тертьові) частини устаткування; 

- привести в порядок робоче місце; 

- інструмент і пристосування, протерти та скласти у відведене для цього місце; 

- доповісти майстру про всі несправності та неполадки, які виявлені під час 

роботи; 

- зняти спецодяг і 313, прибрати у належне місце. 

4.2.  Після роботи необхідно ретельно вимити з милом обличчя та руки або 

прийняти душ. 

 

4 Вимоги безпеки в аврійних ситуаціях 
 

5.1. Під час виконання робіт можуть статися такі аварійні ситуації: 

-  відключення електроспоживання засобів колективного захисту, обрив або 

коротке замкання електрообладнання; 

- обвалення будинків, споруд або їх елементів; 

- виробнича травма; 

- пожежа. 

5.2. При виникненні аварійної ситуації необхідно: 

- припинити роботу; 

- вимкнути електроживлення устаткування й подачу повітря, пари, води і т.д; 

- надати допомогу потерпілому; 

-  сповістити працюючих поруч і доповісти майстру про ситуацію, яка склалася; 

- приступитися до ліквідації аварії, дотримуючись вимог безпеки. 

5.3. Порядок надання першої долікарняної допомоги потерпілому: 
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-   усунути вплив факторів, які травмують (звільнити від впливу електричного 

струму, погасити палаючий одяг, звільнити від завалу або защемлення, винести в 

безпечне місце і т.д.); 

- визначити характер і ступінь травми та послідовність дій з надання до 

лікарської допомоги; 

-   вжити необхідних заходів, щодо надання першої (долікарняної) допомоги 

(провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, накласти шину, пов'язку й 

т.д.); 

- викликати лікаря або швидку допомогу. 

5.4.   У випадку виникнення пожежі сповістити працюючих поруч і керівника 

робіт та діяти відповідно до вимог інструкції з пожежної безпеки. 

5.5. Після прибуття керівника робіт виконувати його розпорядження. 

 

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 
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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. 


