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ІНСТРУКЦІЯ 

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 60 

про роботі(скошуванні) із використанням тримерів 

 

1. Загальні вимоги охорони праці 

 

1.1. У даній інструкції з охорони праці при роботі з тримером наведено основні 

вимоги щодо безпечної експлуатації ручного бензо- та електроінструменту 

(тримера), призначеного для скошування трави. 

1.2. До самостійної роботи з бензо- та електропривідним інструментом 

допускаються особи, які досягли віку 18 років, ознайомлені з даною інструкцією 

з охорони праці при роботі з тримером та паспортом технічної експлуатації 

тримера, пройшли інструктаж з охорони праці, обов'язковий медичний огляд та 

не мають протипоказань до роботи з електроінструментом. 

1.3. Суворо заборонено виконувати роботи тримером: 

• у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах території закладу; 

• у стані фізичної втоми, хвороби, а також, перебуваючи під впливом 

алкоголю або медичних препаратів; 

• на території закладу з кутом нахилу більше 20 градусів (для 

газонокосарки); 

• під час грози та дощу; 

• по мокрій траві; 

• в умовах слабкої освітленості. 

1.4. Під час скошування трави категорично заборонено палити та 

використовувати відкритий вогонь. 

1.5. Працівник закладу повинен бути забезпечений спецодягом та спецвзуттям 

під час роботи з ручним бензо - та електроінструментом, а також 

використовувати захисні окуляри. 

1.6. Для роботи з тримером необхідно застосовувати тільки ті мастильні 

матеріали, які зазначені у паспорті інструмента. 

1.7. Допускається використовувати інструмент тільки зі стандартними 

(оригінальними) робочими насадками. 

1.8. Суворо заборонено: 

• передавати тример іншим особам; 

• самостійно здійснювати ремонт інструменту; 

• торкатися до обертових частин бензо- та електроінструменту; 

• торкатися тих частин тримера, які нагріваються під час його роботи 

(глушник, циліндр). 



1.9. На робітника закладу, який виконує з роботу зі скошування трави ручним 

тримером, можуть впливати наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори: 

• рухомі ріжучі частини бензо- та електроінструменту; 

• підвищений рівень шуму; 

• вібрація тримера; 

• вихлопні гази; 

• висока температура глушника; 

• відлітаючі під час роботи тримера гілки, каміння, інші предмети. 

• Під впливом зазначених факторів, за певних умов, робітник закладу, який 

виконує роботу зі скошування трави, може одержати механічну травму або 

термічний опік. 

1.10. Працівник закладу, який виконує роботи з тримером, повинен знати: 

• будову та принцип роботи тримера; 

• основні види та причини несправностей даного обладнання та способи їх 

усунення; 

• безпечні прийоми при роботі з тримером. 

1.11. Робітник навчального закладу, який використовує в роботі бензо- та 

електроінструмент, несе відповідальність за порушення вимог даної 

інструкції з охорони праці при роботі з тримером у відповідності з 

чинним законодавством. 

 

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи з триммером 

 

2.1. Необхідно надіти на себе спецодяг та спецвзуття, застебнувши їх таким 

чином, щоб було зручно та безпечно працювати. 

2.2. Слід перевірити наявність та справність засобів індивідуального захисту, 

необхідних для виконання роботи (рукавички, захисні окуляри). 

2.3. Для захисту органів слуху слід використовувати протишумові навушники 

або беруші. 

2.4. Необхідно пройти інструктаж з безпечного виконання робіт з реєстрацією у 

відповідному журналі. 

2.5. Слід перевірити справність наступних елементів захисту тримера: 

• гальмо ланцюга, рукоятку гальма ланцюга; 

• блокувальний важіль ручки газу; 

• уловлювач ланцюга; 

• систему зменшення вібрації; 

• глушник тримера; 

• захисний елемент правої руки; 

• ріжучий механізм; 

• захисний екран ліски тріммера. 

2.6. Необхідно заправити паливний бак робочого інструменту бензином та 

надійно закрутити його кришкою. 

2.7. Інструмент, що працює на бензині, слід заправляти паливом тільки на 

відкритому повітрі при вимкненому та охолодженому двигуні таким чином, щоб 

рівень палива був на 1 см. нижче нижнього краю заливної горловини. 

2.8. Необхідно оглянути ділянку території закладу, на якому будуть проводитися 

роботи зі скошування трави з використанням тримера. Слід видалити всі 

предмети, які можуть бути захоплені та відкинуті інструментом (камені, гілки 

тощо). 

2.9. Слід перевірити відсутність сторонніх людей і тварин у радіусі 15 метрів від 



місця роботи тримера. 

2.10. Необхідно перевірити цілісність та надійне з'єднання електричного кабелю 

електроприводного тримера. 

2.11. Застосовувати робочий інструмент слід тільки за його прямим 

призначенням. 

2.12. Запуск тримера необхідно здійснювати не ближче 3-х метрів від місця 

заправлення паливом. 

 

3. Вимоги охорони праці під час роботи з триммером 

 

3.1. Запуск двигуна бензо- та електроінструменту слід виконувати у 

відповідності з інструкцією з його експлуатації. 

3.2. Суворо заборонено здійснювати роботи з тримером при поганих погодних 

умовах, таких як: густий туман, сильний дощ, різкий вітер, холод тощо. 

3.3. Необхідно бути особливо уважним під час виконання робіт на слизькому 

грунті. 

3.4. В процесі роботи слід тримати інструмент за передню та задню рукоятки. 

3.5. Необхідно зупиняти двигун тримера під час переходу на іншу ділянку 

території. 

3.6. Виконувати роботу необхідно в одному режимі. Стояти слід стійко, 

поставивши стопи ніг на відстані одина від одної. Після виконання поворотного 

руху, слід переміститися вперед та знову стати у стійке положення. 

3.7. Для зменшення ризику закручування матеріалу навколо леза, необхідно: 

• виконувати роботи завжди на повних обертах; 

• не проходити тримером по вже скошеній траві на зворотному шляху. 

3.8. Перед тим, як почати збирати зрізану траву, слід зупинити двигун 

інструменту та зняти лямку. 

3.9. Під час роботи з використанням тримера, необхідно тримати голівку 

інструменту виключно над землею під кутом. Роботу слід виконувати кінцем 

струни, не притискаючи її до викошуваної ділянки. 

3.10. Під час зрізання трави, з метою недопущення пошкодження та зношення 

головки тримера, не слід допускати постійного дотику головки інструменту до 

землі. 

3.11. Перед завершенням роботи необхідно вимкнути двигун тримера та 

дочекатися повної зупинки його ріжучої частини. 

3.12. Не допускається виконувати роботи з бензо- та електроінструментом зі 

знятими захисними пристроями. 

3.13. Не рекомендується допускати перевантаження двигуна тримера. 

3.14. Перед дозаправленням робочого інструменту слід глушити двигун. 

3.15. Під час виконання роботи необхідно зберігати стійку рівновагу та надійну 

опору ніг. 

 

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи 

 

4.1. Категорично заборонено залишати тример без нагляду: 

• з працюючим двигуном; 

• з підключеним електроживленням; 

• з ключем у замку запалювання або з ключем безпеки в двигуні. 

4.2. Після завершення робіт з тримером необхідно: 

• перевести швидкість двигуна в положення «малих оборотів»; 



• відпустити скобу безпеки, через деякий час після цього двигун та ріжуча 

частина тримера зупиняться; 

• відключити електроживлення робочого інструменту; 

• вийняти ключ із замка запалювання або ключ безпеки з двигуна 

інструменту; 

• зняти високовольтний дріт зі свічки запалювання; 

• очистити робочий інструмент від подрібненої трави. 

4.3. Перед тим, як помістити тример для зберігання у закрите приміщення, слід 

дочекатися повного охолодження його двигуна. 

4.4. Необхідно зняти та привести в порядок спецодяг та спецвзуття, які 

використовувалися під час роботи. 

4.5. Слід вимити обличчя та руки теплою водою з милом. 

4.6. Про всі недоліки та несправності, виявлені під час роботи, необхідно 

інформувати свого безпосереднього керівника. 

 

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях 

 

5.1. Під час експлуатації бензо- та електроінструменту можуть виникнути такі 

аварійні ситуації: 

• підвищена загазованість у приміщеннях, де проводиться ремонт тримера; 

• отримання травми працівником у разі вильоту предметів з-під ріжучої 

частини інструменту; 

• електротравми; 

• загоряння робочого інструменту. 

5.2. Дана інструкція з охорони праці при роботі з тримером вимагає при 

виявленні будь-яких несправностей або аварійної ситуації, яка загрожує життю і 

здоров'ю людей, працівник закладу, який працює з тримером, зобов'язаний: 

• зупинити виконання роботи; 

• заглушити двигун робочого інструменту; 

• попередити працівників, які знаходяться поруч про небезпеку, що виникла; 

• доповісти про несправності або аварійну ситуацію своєму 

безпосередньому керівникові. 

 

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. 


