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ІНСТРУКЦІЯ 

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___  

для озеленювача декартивних насаджень 

 

1. Загальні положення  

1.1. Ця інструкція є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з 

охорони праці для озеленювача.   

1.2. Інструкція розроблена відповідно до: 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (в редакції наказу Мінсоцполітики 

України від 30.03.2017 № 526);  

Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 

26.01.2005 № 15; 

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 

затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово=комунального господарства України від 10.04.2006 № 105; 

Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених 

пунктів, затвердженого Наказом Держжитлокомунгоспу 

України від 23.09.2003 № 154. 

1.3. Зелені насадження відносяться до об’єктів благоустрою у сфері зеленого 

господарства населених пунктів - парки, парки культури та відпочинку, парки — 

пам’ятки садово-паркового мистецтва, гідропарки, лугопарки, лісопарки, 

буферні парки, районні сади; дендрологічні парки, національні, меморіальні та 

інші; сквери; міські ліси; зони рекреації; зелені насадження в охоронних та 

санітарно-захисних зонах, зони особливого використання земель; прибережні 

зелені насадження; зелені насадження прибудинкової території. 

1.4. Догляд за зеленими  насадженнями проводиться спеціалізованими 

підприємствами і організаціями зеленого господарства, які укомплектовані 

спеціальною технікою механізмами та кваліфікованими спеціалістами.   

1.5.  Озеленювачем може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має 

професійно-технічну освіту відповідного напрямку, пройшла навчання та 

стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла 



вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на 

робочому місці і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом 

здоров'я.  

1.6. В своїй  діяльності озеленювач знає та застосовує: 

особливості вирощування рослин та інших зелених насаджень; правила 

експлуатації та обслуговування механізмів під час виконання із закладання 

зелених насаджень і догляду за ними; 

агротехнічні особливості декоративних рослин; 

правила оброблення зелених насаджень отрутохімікатами та аерозолями; 

способи пакування, навантаження та розвантаження великомірних дерев та 

інших вантажів; 

способи художнього формування крон дерев і кущів; 

способи улаштування партерних газонів, килимово-мозаїчних квітників; 

способи одернування фігурних площ. 

1.7. В обов’язки озеленювача також входить:  

готування насінного та садильного матеріалу;  

посів газонних трав на горизонтальних поверхнях;  

виконання механізованого поливання дерев, чагарникових рослин та газонних 

трав; 

виконання робіт з ремонту ґрунтових, гравійних та щебеневих доріжок в парках, 

садах і скверах тощо. 

1.8. Під час роботи на озеленювача можуть впливати такі небезпечні і шкідливі 

чинники, як:  гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях посадкових 

матеріалів, робочого інвентарю та інструментах, отруєння пестицидами та 

ядохімікатами; дія рухомих частин використовуваних механізмів, теплові удари; 

враження електрострумом; інші негативні фактори. 

1.9. З метою дотримання правил охорони праці озеленювач повинен:  

неухильно керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, які 

діють на підприємстві, інструкцій з охорони праці та безпечного ведення робіт, з 

пожежної безпеки та електробезпеки;   

бути уважним при виконанні озеленювальних  робіт, забезпечити раціональну 

організацію своєї праці; 

не передоручати свою роботу іншим особам; 

у разі виникнення аварійних ситуацій діяти згідно відповідного плану 

реагування; 

ефективно використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до 

характеру і умов праці; 

використовувати Інструменти і пристрої тільки за призначенням; 

не торкатися до рухомих частин механізмів, а також електричних дротів, кабелів, 

які знаходяться під напругою; 

знати місцезнаходження аптечки, первинних засобів пожежогасіння та вміти 

користуватися ними; 

не ховатись від дощу під час грози під машинами, під одинокими деревами, а 

також в копицях тощо, які височіють над місцевістю; 



не торкатись до потенційно вибухонебезпечних предметів (мін, снарядів, гранат 

тощо); 

знати та вміти надавати першу медичну допомогу потерпілому в разі нещасного 

випадку; 

дотримуватись правил особистої гігієни; 

не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або 

медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані. 

1.10. Озеленювач забезпечується спеціальним робочим одягом, а також 

необхідними засобами індивідуального захисту за встановленими галузевими 

нормами.  

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1. Перед початком роботи озеленювач повинен:  

одягти спецодяг та перевірити справність засобів індивідуального захисту; 

визначити питання про характер, обсяг і місце виконання робіт, особливості їх 

реалізації, наявність небезпечних місць, спосіб переїзду до робочого місця; 

перевірити цілісність тари (піддонів, ящиків, кошиків, відер, контейнерів тощо), 

справність ручного інвентарю; 

перевірити справність сигнальних пристроїв та первинних засобів 

пожежогасіння.  

2.2. Забороняється: 

перевезення людей до місця роботи в кількості більшою за кількість обладнаних 

сидіннями місць та перевезення людей в кузові автомобіля стоячи; 

перевезення засобів праці (вила, лопати, сапи і т.п.) з відкритими ріжучими 

частинами тощо.  

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 

3.1. При переїзді на роботу та з роботи інструменти мають бути в чохлі.  

3.2. Під час перенесення ручного інструменту для обробітку ґрунту повинна 

дотримуватись безпечна дистанція між працівниками.   

3.3. При роботі з пестицидами слід дотримуватись вимог Закону України від 

02.03.1995 р. № 86/95-ВР «Про пестициди і агрохімікати».  

3.4. Не дозволяється починати роботи по догляду за рослинами на  ділянках де 

застосовувались агрохімікати, з порушенням встановлених гранично допустимих 

строків виходу людей на оброблені препаратами площі.  

3.5. Не дозволяється використовувати тару від мінеральних добрив для 

зберігання продуктів, фуражу, води тощо.  

3.6. При сівбі та садінні слід: 

переконатись у наявності й справності пристосувань для очищення робочих 

органів агрегату;  

перевірити наявність, справність та надійність кріплення захисних кожухів і 

огороджень механічних приводів робочих органів; 

перевірити наявність пристроїв для підключення двосторонньої сигналізації та 

переконатись у їх справності.  



3.7. Під час висаджування саджанців за допомогою саджального агрегату не 

дозволяється: 

замінювати порожній ящик з-під розсади повним ящиком на ходу агрегату; 

відволікатись від роботи і відволікати інших працівників; 

сходити з агрегату і вискакувати на нього на ходу; 

підводити руку ближче як на 3 см до тримачів саджанців та інших небезпечних 

зон агрегатів. 

3. 8. Під час ручного проріджування рослин сапами слід забезпечити, щоб: 

працівники розміщувались на ділянці уступами;   

ручні роботи не проводились на ділянках, де одночасно проводяться 

механізовані роботи; 

3.9. При завантажувальних роботах слід забезпечити, щоб:  

перенесення (завантаження) грузів на транспортні засоби здійснювалось в 

рукавицях; 

складання ящиків на майданчику проводилось по затвердженій схемі;  

не допускалось захаращення робочих місць відходами продукції; 

не допускалось перебування працівників у радіусі дії стріли завантажувача. 

3.10. Під час обрізування дерев та кущів механізованим способом потрібно 

дотримуватись таких вимог:  

під час підйому та опускання платформи необхідно знаходитись на своїх 

робочих місцях, міцно тримаючись за поручні; 

не допускається знаходження на платформі сторонніх осіб; 

під час переїзду агрегату озеленювач повинен зійти з платформи; 

забороняється знаходження працівника під піднятою платформою. 

3.11. Механізований інструмент слід включати тільки після того, як його 

різальна частина повністю охопить гілку.  

3.12. Заточування й ремонт механізованого інструменту необхідно виконувати 

після відключення його від джерела живлення. 

3.13. Не дозволяється натягувати, перекручувати та перегинати кабелі чи ставити 

на них вантажі. 

3.14. Під час використання драбини-стрем’янки слід дотримуватись таких вимог: 

не працювати вдвох на одній драбині; 

не переходити з драбини на дерево; 

не стояти однією ногою на драбині, а іншою на дереві; 

не працювати механізованим інструментом на драбині з неогородженою 

робочою площадкою. 

3.15. Працюючи на розсувній драбині-стрем’янці потрібно розміщуватись на 

робочій площадці таким чином, щоб завжди було три точки опори: дві ноги – 

рука, дві ноги – корпус.  

3.16. Обрізування гілок необхідно проводити в денний час. Роботи 

припиняються при силі вітру понад 5 м/с, в туман, грозу, дощ та після дощу до 

підсихання стовбура та основних скелетних гілок. 

 

 



4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Після закінчення роботи озеленювачу необхідно  забезпечити приведення в 

порядок свого робочого місця та складання інструменту, пристосувань і 

матеріалів у відведені для зберігання місця.  

4.2. Повідомити безпосереднього керівника про закінчення роботи, наявні 

нештатні ситуації та вжиті заходи реагування. 

4.3. Зняти спецодяг, очистити його від бруду та розмістити у відведеному для 

зберігання місці. Вмитися (прийняти душ), перевдягатися. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1.  У разі порушення цілісності обладнання, появи на агрегатах диму, полум’я, 

виявленні незвичного шуму або вібрації, загорянні приміщення, вибуху 

ємностей та в інших аварійних ситуаціях слід негайно сповістити про аварію 

інших працівників, припинити роботу, вивести їх із небезпечної зони, доповісти 

про ситуацію керівництву підприємства, за необхідності викликати аварійний 

підрозділ. 

5.2.  При виявленні вибухонебезпечних предметів робота підлягає зупиненню, 

люди мають бути виведені на безпечну відстань. Також слід організувати 

охорону таких предметів. 

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні 

необхідно:  

усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують 

здоров’ю і життю потерпілого; 

надати потерпілому невідкладну допомогу, а в разі потреби викликати швидку 

медичну допомогу. 

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва підприємства по 

усуненню наслідків аварії. 

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. 


