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з охорони праці при виконанні робіт в садах і виноградниках 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1  . В інструкції викладені вимоги безпеки для працівників під час 

виконання робіт: по закладці садів і виноградників; обрізці плодових дерев, 

кущів та виноградників; збиранні врожаю. 

1.2     Виконуйте тільки ту роботу, яка Вам доручена (крім екстремальних та 

аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам. 

1.3  . Не дозволяється приступати до роботи у стані алкогольного, 

наркотичного або медикаментозного сп'яніння, в хворобливому або 

стомленому стані. 

1.4. Погоджуйте з керівником виробничої дільниці чітке визначення меж 

Вашої робочої зони, не допускайте перебування сторонніх осіб в робочій 

зоні. 

1.5 . До роботи приступайте у справному спецодязі та наявності засобів 

індивідуального захисту, відповідно до виконуваних робіт. 

1.6. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Не примушуйте себе 

продовжувати роботу, відчуваючи стомленість, сонливість, біль. Відчувши 

нездорові симптоми, припиніть роботу, використайте відповідні медичні 

препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх. 

1.7 .  Під час грози або сильному вітрі припиніть будь-які роботи. 

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

 

2.1. Закладка садів і виноградників 

2.1.1.      Перевірте справність спецодягу, одягніть його і застебніть, щоб не 



було звисаючих кінців.                                                                                                              

___ 

2.1.2.    Впевніться у справності та комплектності машин, обладнання, 

інструменту для посадки, а також в справності пристроїв для очистки 

робочих органів (чистики, гаки, лопати тощо). 

2.2.  Обрізка плодових дерев, кущів та виноградників 2.2.1.      Впевніться   в   

справності   і   комплектності   інструменту,   а   також   в наявності і 

справності пристроїв для його очистки: 

-    секатори, чеканочні і садові ножі повинні бути правильно і гостро 

заточені. Рукоятки повинні бути гладкі і без задирок. Секатор повинен мати 

обмежувач сходження ручок (кінці ручок повинні зближатися на відстань не 

менше 15 мм). Пружина секатора повинна бути змащена і вільно, без 

заїдання, розводити його леза; 

-  ручки гілкорізів, тичкових ножівок і секаторів для зрізання гілок з верхньої 

частини крони повинні бути гладенькими, без задирок і надійно закріплені на 

ручках інструменту. 

2.2.2.   Огляньте садові вишки, платформи та агрегати для підйому 

працівників до верхньої частини крон плодових дерев, впевніться у 

справності драбин, перил, поручнів, в наявності запобіжних ланцюжків, 

планок на вході робочих площадок. 

2.2.3.   Перевірте справність приставних драбин і драбин-стрем'янок: - 

довжина драбини не повинна перевищувати 5 м; 

-  наявність на драбині поламаних або відсутніх щаблів не допускається; 

-  драбини-стрем'янки висотою 3 м і вище повинні мати огороджену робочу 

площадку; 

-  приставні драбини і драбини-стрем'янки повинні бути обладнані 

пристроєм, що попереджує можливість зсуву та перекидання під час роботи. 

На нижніх кінцях приставних драбин і драбин-стрем'янок повинні бути окови 

з гострими наконечниками для встановлення на ґрунт. 

-   переконайтесь, що строк чергового випробування не минув. Дерев'яні 

драбини випробовуються через півроку, а металеві - один раз в рік. 

-     драбини-стрем'янки повинні бути обладнані пристроями (гачками, 

ланцюгами), які не дозволяють їм самовільно розсовуватися під час роботи. 

Нахил стрем'янок повинен бути не більше 1:3. 

2.2.4. Під час отримання електроінструменту перевірте: 

- комплектність і надійність кріплення деталей; 

- справність кабелю і штепсельної вилки, цілісність ізоляційних деталей 

корпуса, наявність захисних огороджень та їх справність; 

- чіткість роботи вимикача. 

2.2.5. У пневмоінструменту перевірте справність і герметичність шлангів та 

їх з'єднань. 

2.2.6.  Перевірте справність ручного інструменту. Він повинен бути без 

задирок, тріщин, мати міцні рукояті, правильно заточений. 

2.2.7.    Інструмент, що може травмувати, повинен бути в чохлі або 

транспортуватись окремо від працівників. 



2.2.8.    Не перевіряйте голими руками гостроту заточування робочої частини 

інструменту. 

2.2.9.   Огляньте місце, на якому будуть спалюватись гілкиї переконайтесь, 

що воно віддалене від побутових, господарських будівель, складів, скирт, 

ліній електропередач тощо на віддаль не менше 300 м. Місце на якому будуть 

спалюватися гілки, попередньо повинно бути підготовлене. 

2.2.10.  Очистіть місце, вибране для спалювання гілок, від сторонніх 

предметів (каміння, дощок, дроту тощо). 

2.3 Збирання плодів 

2.3.1.   Перевірте наявність і справність спецодягу, одягніть його. 

2.3.2.   Перевірте справність тари (піддонів, контейнерів, ящиків, корзин, 

відер, плодозбірних сумок). Ручки корзин і відер повинні бути цілими, без 

задирок. Не використовуйте тару з виступаючими гвіздками, кінцями дроту, 

металічними полосами, прутками та зломами дощок. 

Дужки відер обладнуються гачками для підвішування відер на дерево або 

драбину-стрем'янку. 

2.3.3.   На піддоні, контейнері повинно бути клеймо з вказанням строку 

перевірки. Впевніться, що строк перевірки піддону не минув. 

2.3.4.    Огляньте гачок для підтягування гілок. Гачок повинен бути щільно 

надітий на рукоятку і закріплений на ній шурупом або гвіздком. Рукоятка 

повинна бути гладкою без задирок, тріщин і сучків. 

2.3.5. Перевірте справність приставних драбин, драбин-стрем'янок і підставок 

. 

2.3.6. Площадки садових підставок не повинні мати зламаних дощок, 

гвіздків, що стирчать тощо. 

2.3.7.  Впевніться, що плантація підготовлена для ручного збору плодів. На 

шляху руху в міжряддях не повинно бути ям, пагорбів, зламаних гілок або 

інших перешкод. 

2.3.8.  Перед збиранням винограду впевніться, що в зоні робіт нема кінців 

шпалерного дроту , що стирчать та інших гострих або предметів. 

2.3.9. При вкладанні ящиків в штабель або на піддони виберіть рівну 

площадку, очистіть її від сторонніх предметів та звільніть підходи до неї. 

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ  РОБОТИ 

 

3.1. Закладка садів і виноградників 

3.1.1. Під час висаджування саджанців за допомогою саджального агрегату: 

- не замінюйте порожній ящик з-під розсади повним ящиком на ходу 

агрегату; 

- не відволікайтесь від роботи і не відволікайте інших працівників; 

- не сходьте з агрегату і не вискакуйте на нього на ходу; 

-   перед поворотом дочекайтесь повної зупинки агрегату, після отримання 

сигналу від тракториста зійдіть з агрегату і відійдіть на безпечну віддаль; 

- не підводьте руку ближче як на 3 см до тримачів живців (чубуків). 

3.1.2.  Під час саджання садженців за допомогою гідробура: 



- рухайтесь за агрегатом на віддалі не менше 2 м; 

-    слідкуйте за правильним розміщенням шлангів, не допускайте їх 

перекручення і згинання. Розміщення шлангів не повинно заважати 

проведенню робіт. 

- тримайте гідробур обома руками в вертикальному положенні; 

- опускайте гідробур на землю плавно, не допускайте ударів, при 

натискуванні на гідробур не прикладайте надмірих зусиль; 

- оберігайтесь травмування ніг вістрям наконечника-насадки; 

- не повертайтесь спиною до агрегату; 

- не очищайте і не ремонтуйте гідробур під час руху агрегату; 

- не працюйте на твердих і кам'янистих грунтах. 

3.1.3.   Під час навантаження та вивантаження шпалерних стовпів 

знаходьтесь з їх торцевих сторін. Кожний стовп вивантажуйте тільки вдвох. 

3.1.4.      Розбирання   штабелю   стовпів   починайте   зверху   та   проводьте 

рівномірно по всій довжині. 

3.1.5.    Укладайте стовпи в штабелі висотою не більше 1,5 м на підкладки і 

прокладки з установкою бокових опорних кілків. 

3.1.6.   Штабелі розміщуйте на вирівняних і втрамбованих майданчиках; у 

штабель вкладайте не більше 200-250 штук стовпів; проходи між штабелями 

залишайте не менше 1 м; основний прохід - не менше 3,5 м. 

3.1.7.   Під час встановлювання шпалерних стовпів вручну: 

- дотримуйтесь інтервалу між працівниками не менше 2 м; 

-  не наступайте на великі камінці та грудки землі; 

-  встановлюйте шпалерний стовп в яму вдвох, при цьому будьте 

обережними, утримуючи рівновагу, щоб не одержати травму; 

-  під час забивання дерев'яних або металевих стовпів довжиною більш 1,5 м 

застосовуйте підставку, яка повинна бути міцною та стійкою; 

- молот заносьте тільки через плече, а не через голову; 

- не стійте проти молота; 

-   під час використання лома кладіть його на землю так, щоб виключити 

можливість травмування ніг при його перекочуванні. Не залишайте лом 

загнаний у землю; 

-   після   засипання   ями   старанно   утрамбуйте   землю,   використовуючи 

трамбівку; 

-    не встановлюйте шпалерні стовпи з дефектами (тріщини, обломи, 

скривлення тощо). 

3.1.8. Під час механізованої установки шпалерних стовпів встановлюйте їх в 

захват навісного пристрою при відключеній гідросистемі трактора. Надійно 

закріплюйте стовп у направляючих навісного пристрою. 

3.1.9.   Під час механізованого натягування шпалерного дроту розмотуйте 

дріт за допомогою хрестовини мотовила, яка обертається, або машини для 

розмотування дроту, що встановлюється на транспортному засобі. 

3.1.10.    Не використовуйте для розмотування, натягування і відкушування 

шпалерного дроту не призначені для цих цілей предмети і засоби. 

3.1.11.    Натягування дроту проводьте ручними лебідками з захватами. 



Перевірте надійність закріплення дроту на протилежному якірному стовпі. 

3.1.12.   Перед приведенням в дію лебідки впевніться в тому, що всі 

працівники залишили міжряддя і видійшли на безпечну віддаль. 

3.1.13.    Не допускайте перетягування та обривів шпалерного дроту. Під час 

натягування дроту знаходьтесь один від одного на відстані   не менше 10 м. 

3.1.14.  Перед вивільненням дроту від захвату лебідки закріпіть його за 

якірний стовп. Не допускайте наявності кінців шпалерного дроту, які вільно 

стирчать. 

3.1.15.   Для запобігання обриву якірного дроту не натягуйте його шляхом 

скручування за допомогою лома. 

3.1.16.   Не підлазьте під дріт та не перелізайте через нього під час переходу з 

одного ряду в інший. 

3.2. Обрізка плодових дерев , кущів та виноградників 

3.2.1.    Під час підйому та опускання платформи знаходьтесь на своїх 

робочих місцях, міцно тримайтесь за поручні. 

3.2.2.   Не допускайте знаходження на платформі сторонніх осіб. 

3.2.3.   Під час переїзду агрегату зійдіть з платформи. 

3.2.4.     Під час роботи на платформі не відволікайтесь від роботи та не 

відволікайте інших працівників. 

3.2.5.   Не знаходьтесь під піднятою платформою. 

3.2.6.      Механізований інструмент включайте тільки після того коли його 

різальна частина повністю охопить гілку. Не включайте інструмент без 

необхідності. 

3.2.7.     Заточування і ремонт механізованого інструменту виконуйте після 

відключення його від джерела живлення. 

3.2.8.   Під час роботи з ручним механізованим інструментом не розбирайте 

та не ремонтуйте самі інструмент, кабель та інші частини. Дозволяється 

замінювати ріжучі робочі органи. 

3.2.9.    Не видаляйте руками стружку або тирсу під час роботи інструменту. 

Стружку видаляйте після повної зупинки механізованого інструменту 

спеціальними гачками або щітками. 

3.2.10.    Під час перенесення механізованого інструменту з одного робочого 

місця на інше, а також під час перерв в роботі від'єднайте його від джерела 

живлення. Не залишайте без нагляду механізований інструмент, приєднаний 

до електричної або пневматичної мережі та не передавайте його особам, що 

не мають права на роботу з ним. 

3.2.11.  Не натягуйте, не перекручуйте та не перегинайте кабелі або шланги, 

не ставте на них вантажі. 

3.2.12.    Ручне обрізування гілок плодових дерев виконуйте таким чином: 

- розмістіться по одному працівникові на відстані не менше 5 м один від 

одного під час обрізування лінійних плантацій або через 5-6 дерев під час 

обрізування штамбових насаджень (обрізування дерева виконує один 

працівник); 

- огляньте крону дерева та намітьте послідовність обрізування гілок на 

ньому; 



-  для обрізування гілок діаметром до 15 мм, розміщених на висоті до 2 м від 

поверхні землі, застосовуйте секатори, а гілок діаметром більше 15 мм - 

ножівки або садові пилки; 

-  підтягуйте гілки вільною рукою та утримуйте їх на відстані не менше 40-50 

см від обличчя. Зрізайте гілку вище місця утримування її рукою. При роботі 

садовою пилкою підтримуйте гілку рукою нижче зрізу на відстані не менше 

20 см від зрізу; 

-  гілки, розміщені вище двох метрів від поверхні землі та діаметром до 25 

мм, зрізайте гілкорізом або жердяним секатором, а гілки діаметром більше 25 

мм підтягуйте ручним гачком і зрізайте жердяною пилкою, розміщаючись 

при цьому в стороні від місця можливого падіння гілки, що зрізається. 

3.2.13.     Обрізання високо розміщених гілок виконуйте з розсувних драбин-

стрем'янок. 

3.2.14.     Під час використання драбини- стрем'янки дотримуйтесь наступних 

вимог: 

- не працюйте вдвох на одній драбині; 

- не переходьте з драбини на дерево; 

- не стійте одною ногою на драбині, а іншою на дереві; 

-   не працюйте механізованим інструментом на драбині з неогородженою 

робочою площадкою; 

-   на драбині висотою 3 м і більше працюйте вдвох (один знаходиться на 

драбині, другий - біля основи драбини для страхування її від переміщення, 

розміщаючись в стороні від місця можливого падіння гілок); 

-  на розсувній драбині-стрем'янці розміщуйтесь на робочій площадці так, 

щоб завжди було три точки опори: дві ноги - рука, дві ноги - корпус, не 

піднімайтесь на щаблі, що знаходяться на відстані менше 1 м від її верхнього 

кінця. 

3.2.15. Приставні драбини використовуйте тільки для підйому на крону дерев 

або на транспортні засоби. Проводити з них роботи по обрізанню дерев не 

допускається. 

3.2.16.   Під час підйому до крони дерев приставну драбину встановлюйте під 

кутом не більше 60° з закріпленням її у верхній частині. 

3.2.17.    Не підкладайте під нижні кінці драбин і стрем'янок камінці, обрізки 

дощок, обрубки дерев та інші предмети; не використовуйте як підставки 

випадкові предмети (ящики, бочки, стільці тощо). 

3.2.18. Не перекидайте сокири та інші інструменти працівникам, не 

залишайте інструмент на деревах, східцях і площадках драбин. 

3.2.19.     Не переносьте інструмент без чохлів, а також в кишенях, халявах 

чобіт, за поясом тощо. 

3.2.20.     Переносьте драбини вдвох наконечниками назад, попереджаючи 

зустрічних працівників. Під час перенесення драбини без допомоги інших 

працівників, несіть її так щоб передній кінець був піднятий над землею не 

менше ніж на 2 м. 

3.2.21.  Обрізання гілок проводьте в денний час. Роботу припиніть при силі 

вітру понад 5 м/с, в туман, грозу, дощ та після дощу до підсихання стовбура 



та основних скелетних гілок. 

3.2.22.    В охоронній зоні ЛЕП не розміщуйте зібрані гілки, не розкладайте 

вогнище, не дозволяйте проїзд транспортних засобів, не влаштовуйте місця 

для відпочинку та вжиття їжі. 

3.2.23.    Під час сильного вітру, в грозу, дощ роботи в охоронній зоні ЛЕП 

припиніть та вийдіть за її межі на відстань не менше 40 м. 

3.2.24. Перед обрізанням виноградників вивільніть лозу від шпалери: обріжте 

за допомогою секатора підв'язувальний матеріал та вусики. Не відривайте 

прив'язану лозу від шпалери. 

3.2.25.. Під час обрізування, чеканки держіть лозу або пагони одною рукою 

на безпечній відстані від місця зрізування або спилювання. 

3.2.26.    Під час роботи по чеканці пагонів та обрізанню лози дотримуйтесь 

відстані між працівниками в ряду не менше 10 м. 

3.2.27.   Під час роботи з чеканочним, садовим, щеплювальним тощо ножами 

займіть таку позу, щоб частини тіла не знаходились на лінії руху леза або 

були захищенні товстими несучими гілками. 

3.2.28.    Не проводьте ручні роботи в садах і виноградниках на ділянках де 

проводяться механізовані роботи. 

3.2.29.   Зрізані гілки до транспортних засобів переносьте невеликим 

порціями так, щоб добре бачити шлях перед собою, збирайте та переносьте 

гілки в рукавицях. Не тримайте сокиру або інший інструмент в руках або за 

поясом під час збирання чи перенесення гілок. 

3.2.30. Гілки подавайте в кузов узгоджено по одній або невеликими 

порціями, розміщаючись з бокової сторони транспортного засобу. 

3.2.31. Великі гілки, що перевищують розміри транспортного засобу 

розділяйте (розрубуйте) на більш мілкі частини. 

3.2.32.    Під час обрубування слідкуйте, щоб ноги не знаходились на шляху 

руху леза сокири. 

3.2.33.     Вкладаючи гілки на кузові транспортного засобу, розміщуйтесь в 

середині кузова та починайте вкладання гілок від заднього борта до 

переднього так, щоб прикорень гілки був направлений в бік переднього 

борту. 

3.2.34.   Гілки, укладені вище борту кузова, надійно ув'язуйте мотузкою. 

Висота укладки вантажу не повинна перевищувати допустимі габарити 

проїздів по маршруту руху, а також не повинна обмежувати водієві поле 

зору. 

3.2.35.    Під час переїзду транспортного засобу від однієї купи гілок до іншої 

зійдіть з транспортного засобу. 

3.2.36. Для спуску та підйому на транспортний засіб використовуйте 

переносні драбини або драбини-стрем'янки. 

3.2.37.    Під час транспортування гілок до місць спалювання не знаходьтесь в 

кузовах транспортних засобів, завантажених гілками, а також в кузовах 

транспортних засобів і автомобілів , які не обладнані для перевезення людей. 

3.2.38.   Не дозволяється знаходитись з бокової сторони засобу, що рухається 

на відстані менше 5 м, а також на шляху його руху. Наближайтесь до 



агрегату на меншу відстань тільки після попередження водія та повної 

зупинки агрегату. 

3.2.39.    Відходи, обрізки спалюйте в спеціально відведеному місці, групою 

не менше ніж з двох працівників. Спалювання гілок може проводити тільки 

спеціальна бригада. 

3.2.40.   Не обливайте відходи обрізування бензином, дизпаливом тощо перед 

розпалюванням та в процесі їх спалювання. 

3.2.41.       До спалювання обрізків приступайте тільки після остаточного 

вивезення гілок та від'їзду транспортного засобу на безпечну відстань - 300 м. 

3.2.42.        Підвезення гілок до місця, де вже проводять їх утилізацію 

(спалювання) відкритим вогнем, не допускається. 

3.2.43.    Не спалюйте відходи обрізування в одязі, просоченому займистими 

матеріалами. 

3.2.44.  Під час спалювання розміщайтесь з навітряного боку вогнища. 

3.2.45.   Підгрібання не повністю згорівших гілок здійснюйте за допомогою 

спеціальних металевих гачків на подовженій рукояті. 

3.2.46.   Не залишайте вогнище до повного згоряння та не переносьте палаючі 

гілки для розпалювання інших вогнищ. 

3.2.47.     Під час підсилення вітру до рівня, що розносить іскри, припиніть 

подальше спалювання відходів, вогнище загасіть і засипте землею. 

3.3. Збір плодів 

3.3.1.    Під час руху по саду (дільниці) слідкуйте за тим, щоб не зіткнутися з 

гілками, що стирчать, не наступити на плоди, ягоди, грудки ґрунту тощо. 

3.3.2.   Під час роботи з землі: 

-  розміщуйтесь в стороні від вертикалі, на якій знаходиться працівник на 

дереві або на драбині-стрем'янці, підвішені на гілку або стрем'янку відра; 

-   беріть тару з плодами від працівника, що знаходиться на дереві або 

драбині-стрем'янці, стоячи в стороні від місця можливого падіння тари або 

фруктів. 

3.3.3.   Під час роботи з драбини-стрем'янки: 

-  установіть драбину-стрем'янку, впевніться в тому, що вона стійко стоїть на 

землі та виключена можливість самовільної зміни відстані між опорами. 

Повісьте відро, зачепивши гачок за щабель драбини; 

-   піднімайтесь   на  драбину-стрем'янку   і  спускайтесь   з   неї,   постійно 

зберігаючи мінімум три точки опори; 

-  підніматися на щаблі, що знаходяться на відстані менше 1,0 м від 

верхнього кінця драбини-стрем'янки, зістрибувати з драбини не 

дозволяється; 

-  під час збирання плодів спирайтесь на щаблі драбини-стрем'янки двома 

ногами і торкайтесь гомілками, стегнами або тулубом вище розміщених 

щаблів або утримуйтесь однією рукою за драбину; 

-  не спирайтесь однією ногою на щабель драбини-стрем'янки, а іншою - на 

гілку дерева. 

3.3.4.    Під час роботи на плодових деревах: 

-  спуск (підйом) з дерева здійснюйте тільки за допомогою приставних 



драбин або підставок; 

-  перед тим як спертись на гілку, випробуйте її на навантаження, зберігаючи 

при цьому три надійні точки опори лише після цього спирайтесь на неї; 

-  перевішуйте відро з гілки на гілку тільки при наявності трьох надійних 

точок опори; 

-  збирайте плоди, міцно спираючись ногами на гілку дерева і 

притримуючись однією рукою за скелетну гілку або стовбур дерева. 

3.3.5.   Під час підтягування гілок руками зусилля повинно бути таким, щоб 

під час роботи зі стрем'янки або з дерева зберігались три надійні точки 

опори, або надійно стоячи на землі, міцно придержуйте гілку рукою; 

закінчивши збір плодів, плавно відпустіть до вільного стану, слідкуйте , щоб 

гілка випрямляючись нікого не зачепила. 

3.3.6.   Під час підтягування гілки гачком випробуйте, чи не зламається гілка 

під навантаженням. Підтягувати гілки гачками дозволяється тільки з землі. 

3.3.7.   Під час збирання ягід з колючого чагарнику: 

- зберіть ягоди зовні куща; 

-   надіньте рукавицю на руку, відведіть стебла рослин в сторону, міцно 

утримуючи їх рукою в рукавиці, зберіть ягоди всередині куща, плавно 

відпустіть стебла до вільного стану. 

3.3.8.  Під час збирання винограду підтримуйте гроно однією рукою, а іншою 

зрізайте плодоніжку. Зріз проводьте рухом руки від себе. 

3.3.9.   Під час збирання плодів, ягід, винограду: 

- не працюйте в одязі (безрукавки, шорти тощо), який залишає неприкритими 

частини тіла (руки, ноги, тулуб); 

-  не відпускайте різко підтягнуту до себе гілку; 

-  не підстрибуйте для захвату гілки рукою або гачком; 

-   не проводьте збирання з випадкових підставок (ящиків, камінців, дощок 

тощо); 

-  не перекидайте ящики, корзини, відра тощо з одного ряду в інший; 

 

-  не відпочивайте та не приймайте їжу в міжряддях; 

-  не вживайте в їжу не миті плоди; 

- не перелізайте через  шпалерний дріт та  не підлізайте під нього під час 

переходу з одного ряду в інший. 

Винесення плодів у ящиках (торбах, корзинах, відрах тощо) на міжквартальні 

шляхи проводьте обережно, для запобігання травмування рук, надіньте 

рукавиці. Ящики переносьте вдвох, утримуючи їх за днище або за спеціальні 

ручки. 

3.3.10.      Під час винесення продукції у ящиках на міжквартальні шляхи 

вкладайте їх так, щоб не захаращувати проїжджу частину дороги. 

3.3.11.   Вкладайте ящики на піддон по схемі, указаній керівником робіт. 

3.3.12.   Вкладайте ящики у штабель у перев'язку на висоту не більше 1,8 м. 

3.3.13.   Під час підходу до штабелю впевніться в його стійкості. 

3.3.14.   Навантаження продукції проводьте у транспортний засіб через 

відкритий задній борт. 



3.3.15.   Відкривайте та закривайте борти транспортного засобу вдвох, 

знаходячись при цьому збоку від бортів. Перед закриванням або 

відкриванням бортів упевніться в безпечному положенні вантажу. 

3.3.16.   Під час навантаження вручну знаходьтесь збоку від вантажу, що 

подається при цьому один або двоє робочих повинні знаходитись у кузові 

транспортного засобу та приймати вантаж. Ящики беріть під днище або за 

спеціальні ручки. 

3.3.17.   Не ставайте під час навантаження на колеса й борти транспортного 

засобу. 

3.3.18. Ящики в кузовах автомобілів і тракторних причепів установлюйте та 

закріплюйте так, щоб виключити можливість їхнього самовільного 

зміщування під час транспортування. 

 

4.  ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ  ЗАКІНЧЕННЯ   РОБОТИ. 

 

4.1.   Приберіть, очистіть інструмент, пристрої, здайте на склад або складіть у 

відведене місце. 

4.2.   Зніміть спецодяг, приведіть його в порядок, здайте на зберігання. 

4.3.   Помийте руки й обличчя з милом. 

 

5. ДІЇ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ. 

 

5.1. При раптовій зупинці електроінструменту (відключення напруги в 

мережі, заклинювання рухомих частин тощо) негайно відключіть інструмент 

вимикачем. Від'єднайте живильний кабель від мережі і проінформуйте 

керівника робіт. 

5.2.  Якщо у процесі роботи з електроінструментом відчуваєте хоча б 

невелику дію електричного струму, роботу негайно припиніть, несправний 

інструмент здайте для перевірки й ремонту. 

 

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. 


