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ІНСТРУКЦІЯ 

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 61 

при роботі з ручними бензокосами 

 

1. Загальні вимоги ОХОРОНИ ПРАЦІ 

1.1. При розробці даної інструкції використані: 

- Інструкція з експлуатації (оригінальна) бензокоси Makita DBC3310; 

- Постанова Міністерства праці та соціального розвитку від 17.12.2002 р №80 «Про 

затвердження методичних рекомендацій з розробки державних нормативних вимог 

охорони праці». 

1.2. До самостійної роботи бензокосами допускаються працівники не молодше 18 

років, які мають групу з електробезпеки не нижче II і пройшли: 

- Попередній медичний огляд; 

- Вступний інструктаж з охорони праці; 

- Інструктаж з пожежної безпеки; 

- Інструктаж з охорони праці при виконанні даного виду робіт та інструктаж з 

надання першої допомоги; 

- Перевірку знань вимог охорони праці. 

1.3. Періодична перевірка знань вимог охорони праці у робітників повинна 

проводитися не рідше ніж один раз на 12 місяців. Результати перевірки знань вимог 

безпеки оформляються протоколом засідання комісії. 



1.4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ працювати після вживання алкоголю, наркотиків і прийому 

медикаментів, що уповільнюють швидкість реакції. 

1.5. Працювати з інструментом можна тільки перебуваючи в хорошому фізичному 

стані. Всі робочі операції слід виконувати спокійно і обачно. 

1.6. ПРАЦЮЮЧИЙ Бензокоса НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БЕЗПЕКУ які осіб! 

1.7. Для забезпечення безпеки при роботі з інструментом та ознайомлення з 

особливостями його обслуговування працівник повинен прочитати інструкцію з 

експлуатації, що додається до Бензокоса виробником. 

1.8. Бензокоса повинна мати паспорт із зазначеними параметрами технічних, 

вібраційних і шумових характеристик. 

1.9. На пускових пристроях повинні бути написи: «Пуск», «Стоп». 

1.10. Працювати бензокосами слід тільки із застосуванням необхідних засобів 

індивідуального захисту. 

1.11. Робітник, який працює з бензокосами, повинен знати: 

- Будову та принцип роботи моторної коси; 

- Технологію виробництва робіт; 

- Інструкцію заводу-виготовлювача з експлуатації бензокоси; 

- Інструкції з охорони праці (згідно професії і виконуваній роботі); 

- Правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- Вимоги щодо виконання режимів праці та відпочинку. 

1.12. За невиконання вимог інструкції з охорони праці робітники несуть 

відповідальність згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку та чинним 

законодавством Російської Федерації. 

1.13. Інструкція з охорони праці після проходження працівником первинного 

інструктажу на робочому місці видається йому під розпис або вивішується на 

робочому місці. 

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ перед початком роботи 

2.1. Ознайомитися з оригінальною інструкцією з експлуатації бензокоси. 

2.2. Одягти засоби індивідуального захисту: 

- Засоби захисту голови - каска, перевірена перед вживанням на наявність 

пошкоджень і підлягає заміні не рідше, ніж через 5 років. 

- Засоби захисту очей - щиток від розлітаються трісок або відкидаються предметів, 

або закриті захисні окуляри; 

- Засоби захисту органів слуху - навушники або беруші; 

- Засоби захисту голови - каска, перевірена перед вживання на наявність 

пошкоджень і підлягає заміні не рідше, ніж через 5 років. 

ОБОВ'ЯЗКОВО сховати волосся під головним убором або сіткою для волосся! 

- Спецодяг - костюм бавовняний, застебнути на всі ґудзики, а в межах лісу куртку з 

яскраво забарвленими в сигнальні кольори подплечниками, що закривають руки і 

шию і спеціальні захисні штани з багатошарової нейлонової тканини, що 

захищають від різьблених травм або довгі штани з щільної тканини; 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати прикраси, аксесуари на шнурках, ланцюгах і 

т.д., які можуть зачепитися за чагарники і заплутатися; 

- Спецвзуття - захисні черевики або високі чоботи, що забезпечують захист гомілки 



і мають жорсткий підносок з ребристою підошвою; 

- Засоби захисту рук - рукавички з міцної шкіри - ОБОВ'ЯЗКОВЕ! 

2.3. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи. Прибрати 

сторонні предмети, звільнити проходи. 

2.4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРАЦЮВАТИ пошкоджень,! 

2.5. Перед початком роботи слід перевірити справність коси: міцність кріплення 

різального інструменту, при запуску ручка акселератора повинна повернутися в 

нульове положення. Забороняється блокувати ручку акселератора, ріжучий 

інструмент не повинен рухатися на холостих обертах. Рукоятки повинні бути 

чистими і сухими. Функції перемикача СТАРТ / СТОП, не повинні бути 

пошкоджені. Усі захисні пристосування повинні бути на своєму місці. 

2.6. Про всі недоліки і несправності бензокоси, виявлених при огляді, необхідно 

повідомити керівника і до усунення недоліків до роботи не приступати. 

3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ 

3.1. Забороняється залишати апарат на робочому місці з працюючим двигуном. 

3.2. Перед заправкою моторної коси необхідно обов'язково вимкнути двигун. 

3.3. ЗАБОРОНЕНО палити і розводити відкритий вогонь в будь-якій формі 

3.4. Перед заправкою двигун необхідно охолодити. 

3.5. Пальне може містити растворітелеподобние компоненти. Необхідно уникати 

потрапляння їх і нафтопродуктів на шкіру або в очі. Для заправки інструменту 

надягати рукавички. Захисний одяг слід частіше чистити і змінювати. Не вдихати 

пари пального, це може привести до серйозних захворювань. 

3.6. Встановити косу перед заправкою на стійку основу. 

3.7. Намагатися не проливати пальне і масло. У разі проливання пального чи 

мастила відразу ж очистити моторну косу. Не допускати потрапляння пального на 

одяг, а в разі потрапляння відразу ж замінити її. 

3.8. З метою захисту навколишнього середовища стежити за тим, щоб пальне або 

масло не проливалися на землю. Завжди використовувати відповідну для цього 

підстилку. 

3.9. Чи не заправляти інструмент в закритих приміщеннях. Пари пального 

скупчуються біля підлоги, що створює небезпеку вибуху. 

3.10. Слід завжди щільно закривати кришку паливного бака і регулярно перевіряти 

її герметичність. 

3.11. Для пуску двигуна моторної коси необхідно змінити місце (видалення не 

менше 3 метрів від місця заправки) 

3.12. Пальне не підлягає тривалому зберіганню, тому закуповувати його слід 

стільки, скільки передбачається витратити за час роботи. 

3.13. Транспортувати пальне слід тільки у допущених для цього і помічених 

каністрах. 

3.14. Не можна працювати на самоті! В межах чутності повинен знаходитися 

спостерігає. 

3.15. Запобігти доступ тварин до місця проведення робіт! 

3.16. Моторну косу треба запускати тільки описаним в інструкції способом. Інші 

способи запуску категорично заборонені! 



3.17. Моторну косу та інструменти можна застосовувати тільки за описаним в 

інструкції призначенням. 

3.18. Запускати моторну косу можна тільки після повної її складання і перевірки. 

Інструмент допускається використовувати тільки в повністю зібраному вигляді! 

3.19. Ріжучий інструмент повинен бути прикритий відповідними захисними 

пристроями. Ніколи не працюйте без захисних пристосувань! 

3.20. Ріжучий інструмент не повинен обертатися при роботі двигуна на холостому 

ходу, в іншому випадку треба відрегулювати гальмо газ. 

3.21. Про всі недоліки і несправності бензокоси, виявлених при огляді, необхідно 

повідомити керівника і до усунення недоліків до роботи не приступати. 

3.22. При старті необхідно стежити за тим, щоб різальний інструмент ні в якому 

разі не торкався будь-яких твердих предметів, наприклад гілок або каменів. 

3.23. При помітних змін у поведінці інструменту необхідно відразу ж вимкнути 

двигун. 

3.24. Якщо ріжучий інструмент потрапить в контакт з твердим предметом, 

необхідно негайно вимкнути двигун і перевірити ріжучий інструмент. 

3.25. Ріжучий інструмент необхідно регулярно перевіряти на предмет ушкоджень 

(наявність можливих волосяні тріщини визначається шляхом постукування на 

слух). Волосні тріщини можуть утворюватися при тривалому використанні коси в 

зоні основи зубів. 

3.26. Пошкоджені ріжучі інструменти та ріжучі інструменти з волосними 

тріщинами експлуатувати заборонено! 

3.27. Використовувати мотокосу можна тільки з ременями для носіння і регулювати 

їх за розміром необхідно да початку роботи. 

3.28. Тримати косу однією рукою заборонено! 

3.29. При виконанні будь-якої роботи необхідно міцно тримати ланцюгову косу 

двома руками. Слідкуйте за стійкістю свого становища! 

3.30. Звертатися з мотокосою треба так, щоб не вдихати вихлопні гази. Моторну 

косу запускати та експлуатувати в закритих приміщеннях не можна через небезпеку 

отруєння. 

3.31. Під час перерв і по закінченні роботи необхідно вимкнути косу і встановити її 

так, щоб ніхто не піддавався небезпеки. 

3.32. Гарячий інструмент не слід класти на суху траву або горючі предмети. 

3.33. При зміні місця роботи або транспортуванні мотокоси необхідно вимкнути 

двигун. 

3.34. Заборонено експлуатувати косу з пошкодженим глушником. 

3.35. При роботі з мотокосою може виникнути її неконтрольоване відкидання 

(рикошет). Це особливо характерно при різанні в зоні між 12 і 2 різального 

інструменту. При цьому коса безконтрольно і з великою силою відкидається убік і 

прискорюється. 

3.36. Ніколи не починайте відрізати цим місцем тверді матеріали! Небезпека 

травмування! 

3.37. Щоб уникнути відкидання необхідно дотримуватися наступне: 

- Завжди спостерігайте процес різання. Будьте обережні при виконанні вже початих 

порізів; 

- До початку різання повинна бути досягнута повна робоча швидкість обертання 



різального інструменту; 

- Підвищена небезпека рикошету має місце при різанні між 2 і 12 особливо при 

роботі металевих ріжучих інструментів! 

- Різання зонами 11 - 12 і 2 - 5 ріжучого інструменту дозволяється виконувати 

тільки спеціально навченому персоналу під власну відповідальність! 

- Зона 8 - 11 ріжучого інструменту забезпечує легку і практично без рикошету 

різання. 

3.38. Працювати слід тільки при гарній видимості і хорошому освітленні. Особливо 

уважним треба бути взимку при гладкою грунті, наявність льоду, води, снігу 

(небезпека подськальзиваніє). Завжди займайте стійке положення. 

3.39. Ніколи не виконуйте різання вище рівня плеча. 

3.40. Ніколи не виконуйте різання, стоячи на сходах. 

3.41. Ніколи не використовуйте моторну косу, щоб забратися на дерево для роботи. 

3.42. Ніколи не працюйте на нестабільному підставі. 

3.43. Місце роботи перед процесом різання слід очистити від сторонніх предметів. 

Сторонні предмети можуть бути відкинуті при різанні (небезпека травмування!), 

Вони можуть пошкодити ріжучий інструмент або призвести до небезпечного 

відкидання). 

4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

4.1. Робота мотокоси повинна бути негайно припинена у випадках пошкодження 

робочих елементів або перегріву двигуна, виникнення загрози нещасного випадку. 

4.2. При виявленні загоряння або у випадку пожежі: 

- Вимкнути двигун мотокоси; 

- Повідомити в пожежну охорону за телефоном 101 і безпосереднього керівника або 

адміністрації; 

- Приступити до гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння, 

відповідно до інструкції з пожежної безпеки. 

4.3. Для надання першої допомоги при нещасному випадку на робочому місці 

завжди повинна знаходитися аптечка. Використані медичні засоби слід відразу ж 

поповнити. 

4.4. При нещасному випадку необхідно негайно надати допомогу потерпілому, 

повідомити про подію керівництву, при необхідності викликати швидку допомогу 

за телефоном 103, зберегти обстановку такою, якою вона була на момент події, 

якщо це не загрожує життю і здоров'ю працівників і не призведе до подальшої 

аварії. 

4.5. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого 

від дії електричного струму, відключивши рубильник (вимикач). У разі його 

віддаленості необхідно, відокремити потерпілого від струмопровідних частин, 

використовуючи для захисту рук ізолюючі предмети, діелектричні рукавички або 

струмонепровідними матеріал. Забороняється торкатися до потерпілого або 

струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, оголеними руками. 

Потерпілого, що знаходиться під дією електричного струму, допускається 

відтягувати тільки однією рукою, попередньо ізольованої струмонепровідних 

матеріалів. 



4.6. При відсутності дихання і пульсу на сонній артерії негайно приступити до 

реанімації: 

- Звільнити грудну клітку від стискує подих одягу і розстебнути поясний ремінь; 

- Покласти потерпілого на спину, закинувши йому голову назад і покласти під шию 

валик; 

- Відновити прохідність дихальних шляхів, звільнивши рот від слизу, сторонніх тіл; 

- Приступити до реанімації, почати непрямий масаж серця і штучне дихання, 

завдавши перед цим удар кулаком по грудині (за наявності пульсу наносити удар 

забороняється); 

- Підняти ноги потерпілого; 

- Прикласти холод до голови; 

4.7. Непрямий масаж серця робити незалежно від кількості учасників наступним 

чином: затиснути ніс потерпілого, через кожні 2 видиху в рот потерпілому через 

марлю, серветку або маску «рот в рот» виробляти 30 натискань на грудину. 

4.8. Реанімацію продовжувати до повного відновлення серцевої діяльності або до 

прибуття медпрацівників. 

4.9. Якщо немає свідомості, але є пульс, постраждалого перевернути на живіт, 

прикласти холод до голови і в такому положенні очікувати прибуття лікарів, 

забороняється залишати людину лежати на спині. Якщо є рани, на них накласти 

пов'язки або якщо перелом то шину. 

4.10. При пораненні: звільнити місце поранення від одягу, зупинити кровотечу, 

накласти пов'язку, що давить, якщо потрібно, накласти джгут вище рани. Перед 

накладенням джгута необхідно підкласти тканинну підкладку. Після накладення 

джгута на руку переконається у відсутності пульсу на променевої артерії. Джгут 

може перебувати на кінцівці не більше півгодини, після чого необхідно на 20-30 

секунд зняти джгут, дати відновитися кровообігу, після чого накласти джгут заново. 

У разі посиніння руки палять слід негайно зняти і накласти заново. 

4.11. При опіку без порушень цілісності опікових міхурів на 10-15 хвилин 

підставити під холодну воду, або прикласти на 20-30 хвилин холод. 

Забороняється: 

- Змащувати шкіру жирами, мазями, спиртом та ін .; 

- Розкривати пухирі; 

- Видаляти чужорідні тіла з поверхні опіку. 

4.12. При опіках з порушенням цілісності опікових міхурів і шкіри: 

- Постраждалу частину накрити сухою чистою тканиною; 

- Поверх сухої тканини необхідно прикласти холод, а потім відправити до лікарні. 

Забороняється: 

- Промивати водою обпалену поверхню; 

- Бинтувати обпалену поверхню. 

4.13. При опіках обличчя та очей на уражені місця слід накласти холодну примочку 

з борної кислоти і направити до лікаря. 

4.14. При попаданні сторонніх часток і рідини коштів в очі їх слід негайно промити 

водою, а при ковтанні їх слід негайно звернутися в медичний заклад. 

 



5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ 

5.1. Вимкнути бензокосу. 

5.2. Привести в порядок робоче місце. 

5.3. Часті вібрації можуть привести в осіб, що мають порушення в системі 

кровообігу, до пошкоджень кровоносних судин або нервової системи. Через 

вібрацій в пальцях рук можуть виникнути такі симптоми: оніміння кінцівок, 

лоскотання, біль і поколювання, зміна кольору шкіри і самої шкіри. 

5.4. При виявленні будь-якого з цих симптомів негайно зверніться до лікаря! 

5.5. Повідомити керівника про всі помічені під час роботи несправності. 

5.6. Зняти спецодяг, привести її в порядок і прибрати в шафу. 

5.7. Ретельно вимити обличчя і руки з милом або очищає пастою, прийняти душ. 

 
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. 


