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ІНСТРУКЦІЯ 

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___ 

 для навчального комбайна при підготовці комбайнера 

категорія  В – (самохідні сільськогосподарські машини) 

категорія  В1- (зернозбиральні та кукурудзозбиральні колісні комбайни) 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

1.1. До самостійної роботи на комбайнах допускаються особи, які мають 

відповідну кваліфікацію, посвідчення машиніста, видане кваліфікаційною 

комісією, пройшли вступний інструктаж та первинний інструктаж на робочому 

місці з охорони праці, які пройшли перевірку знань з питань охорони праці. 

1.2. Комбайнер, що не пройшов своєчасно повторний інструктаж з охорони праці 

(не рідше одного разу в 3 місяці), не повинен приступати до роботи. 

1.3. Працівник зобов'язаний дотримуватись Правил внутрішнього трудового 

розпорядку, встановлені в організації, не допускати порушення трудової і 

виробничої дисципліни. 

1.4. Періодичну перевірку знань з питань охорони праці Комбайнер проходить 1 

раз на рік. 

1.5. Комбайнер має право на: 

— робоче місце, відповідне вимогам з охорони праці; 

— навчання (інструктаж) безпечним методам і прийомам праці; 

— забезпечення необхідними засобами колективного та індивідуального 

захисту, санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями; 

— отримання достовірної інформації про стан умов і охорони праці на робочому 

місці, а також про засоби захисту від впливу шкідливих і (або) небезпечних 

виробничих факторів. 

Комбайнер має право відмовитися від виконання дорученої роботи у разі 

виникнення безпосередньої небезпеки для життя і здоров'я його самого і 

оточуючих, - до усунення цієї небезпеки, а також при не наданні йому засобів 

індивідуального захисту, безпосередньо які забезпечують безпеку праці. 

1.6. Комбайнер зобов'язаний: 

— дотримуватися вимог правил і норм з охорони праці; 

— виконувати вимоги нормативних правових актів, технічних нормативних 

правових актів, локальних нормативних правових актів з охорони праці, 



промислової та пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища та 

виробничої санітарії, експлуатаційних документів на яке експлуатується 

обладнання, а також правил поведінки на території організації, у виробничих, 

допоміжних і побутових приміщеннях, вказівки безпосереднього керівника; 

— виконувати норми і зобов'язання по охороні праці, передбачені колективним 

договором, угодою, трудовим договором, правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, цією Інструкцією; 

— правильно використовувати засоби індивідуального захисту у відповідності з 

умовами і характером виконуваної роботи, а в разі їх відсутності або 

несправності негайно повідомляти про це безпосереднього керівника робіт; 

— проходити у встановленому законодавством порядку медичні огляди, 

підготовку (навчання), перепідготовку, стажування, інструктаж, підвищення 

кваліфікації і перевірку знань з питань охорони праці; 

— негайно повідомляти безпосередньому керівнику або іншій посадовій особі 

підрозділу або підприємства про виявлення порушень вимог правил 

експлуатації, технічної безпеки, несправності устаткування, інструмента, 

пристосувань, транспортних засобів, засобів захисту, електроустановок, про 

погіршення стану свого здоров'я, про будь-який ситуації, загрозливою життя або 

здоров'я для себе і оточуючих, нещасний випадок на виробництві; 

— знати правила і мати практичні навички надання долікарської медичної 

допомоги при нещасних випадках і прийоми звільнення від дії електричного 

струму осіб, які потрапили під напругу, сприяти прийняттю заходів для доставки 

потерпілих в організацію охорони здоров'я; 

— виконувати вимоги пожежної безпеки, знати порядок дій при пожежі, вміти 

застосовувати первинні засоби пожежогасіння; 

— дотримуватися правил особистої гігієни. 

1.7. Комбайнер повинен знати: 

— справжню Інструкцію; 

— інструкцію з надання першої допомоги; 

план локалізації і ліквідації інцидентів і аварій, що план дій при НС 

структурного підрозділу в обсязі своїх обов'язків. 

1.8. Комбайнеру не дозволяється проводити роботи, перебуваючи в стані 

алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних 

засобів, психотропних або токсичних речовин, а також розпивати спиртні напої, 

вживати наркотичні засоби, психотропні чи токсичні речовини на робочому 

місці або в робочий час. 

Палити дозволяється тільки в спеціально відведених для цього місцях. 

1.9. У процесі праці на комбайнера можуть впливати наступні небезпечні та 

шкідливі виробничі фактори: 

— рухомі машини і механізми, що переміщуються машинами вироби, 

конструкції і матеріали; 

— небезпечні зони (поблизу котлованів, траншей та інших перепадів по висоті, 

місць, над якими відбувається переміщення вантажів); 

— підвищена загазованість, запиленість і вологість повітря робочої зони; 

— підвищена або знижена температура повітря на робочому місці; 

— підвищений рівень шуму і вібрації; 

— недостатня видимість робочої зони з кабіни машиніста; 



— обвалення ґрунту; 

— гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях інструментів та 

обладнання; 

— фізичні та нервово-психічні перевантаження. 

1.10. Комбайнер забезпечується засобами індивідуального захисту згідно з 

затвердженими нормами безплатної видачі засобів індивідуального захисту. 

1.11. Надані комбайнеру засоби індивідуального захисту необхідно по мірі 

забруднення здавати в прання. 

1.12. Комбайнер повинен працювати тільки на справному обладнанні, 

дотримуючись правила його технічної експлуатації і вимоги щодо охорони 

праці. При виявленні несправності устаткування, інструмента, пристосувань, а 

також при порушеннях технологічного процесу, необхідно: 

— негайно безпечно припинити роботу і вийти з небезпечної зони; 

— приступити до усунення несправності (якщо це входить у трудові обов'язки); 

— повідомити про несправності безпосередньому керівникові. 

1.13. Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими. Комбайнер, не виконує вимог цієї 

Інструкції, притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством. 

 

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

 

2.1. Перед початком роботи комбайнер повинен ознайомитися з зоною 

виробництва робіт: рельєфом місцевості, з'ясувати та встановити 

місцезнаходження подаються комунікацій, ліній електропередач. 

2.2. Перед запуском двигуна необхідно: 

— переконатися у відсутності сторонніх предметів на обертових деталях 

двигуна, коробці; 

— переконатися, що важіль перемикання передач знаходиться в нейтральному 

положень; 

— витерти насухо всі зовнішні частини машини, на які потрапили бензин або 

масло, щоб уникнути можливого займання. 

2.3. При запуску двигуна комбайна всі пальці руки повинні бути розташовані з 

одного боку пускової рукоятки. Забороняється брати пускову рукоятку в обхват. 

2.4. Забороняється заводити перегрітий двигун, щоб уникнути зворотного удару 

від передчасної спалаху (внаслідок самозаймання робочої суміші). 

2.5. Забороняється користуватися відкритим вогнем для підігріву двигуна при 

його час пуску, а також експлуатувати комбайн при наявності течі в паливній 

або в масляній системі. Підігрів масла дозволяється виробляти тільки в 

спеціальних маслогрейках. 

2.6. При заправці забороняється палити, запалювати сірники і користуватися 

іншими видами відкритого вогню. Не можна відкривати металеву тару з ЛЗР 

ударами металевих предметів по пробці, щоб уникнути можливості займання 

пального. 

2.7. При приєднанні похилої камери до молотарці або жниварки до похилій 

камері – не перебуваєте на вузлах і між ними. 

2.8. Перед проведенням робіт під жаткою встановіть її на спеціальні металеві 

підставки, перекрийте кран гідроциліндрів. 



2.9. Перед початком руху до місця роботи встановіть виступаючі за габарити 

вузли машини в транспортне положення. Подайте звуковий сигнал, 

переконайтеся, що на шляху руху комбайна немає людей і тільки після цього 

починайте рух. 

 

3. ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ 

 

3.1.Під час роботи комбайнер зобов'язаний: 

 - перевести машину з транспортного положення в робоче положення; 

 - перед початком пересування, а також перед поворотом переконатися у 

відсутності на шляху перешкод або сторонніх предметів, після чого дати 

попереджувальний сигнал. 

 3.2.  Під час роботи забороняється: 

 - передавати управління іншій особі або перевозити в кабіні комбайна людей, 

крім осіб, які проходять практику; 

 - сидіти і стояти на рамі та інших частинах машини; 

 - залишати машину з працюючим двигуном. 

 3.3.  Робоча зона машини в темний час доби повинна бути освітлена.  32. 

Видаляти забівшуюся рослинність тільки при вимкненому двигуні, за 

допомогою спеціальних гаків, в рукавицях. 

 3.4.  Усувати зависання зерна в буксирі прис допомогою дерев'яної лопати. 

 3.5.  При прокручуванні молотильного барабана за допомогою важеля, 

необхідно стежити, щоб руки помічника не були в зазор між барабаном і декою. 

 3.6.  Під час роботи комбайна не підправляти навислі намотування рослинної 

маси, не видаляйте їх руками, не відкривайте оглядові люки 

 При спрацьовуванні сигналізації, необхідно зупинити машину, вимкнути 

сигналізацію, з'ясувати причину спрацювання і усуньте її.  Перед початком руху 

необхідно включити сигналізацію в робоче положення. 

 3.7.  Технічне обслуговування та поточний ремонт машини слід здійснювати в 

обладнаних приміщеннях або майданчиках. 

 3.8.  Для виробництва технічного обслуговування і ремонту в умовах 

експлуатації машина повинна бути виведена з робочої зони. 

 3.9.  Робочі місця при технічному обслуговуванні і поточному ремонті машин 

повинні бути обладнані комплектом працездатних ручних машин (інструментів), 

пристосувань, інвентарю, вантажопідйомними машинами і засобами 

пожежогасіння. 

 3.10.  При русі під ухил обов'язково включати першу швидкість. 

 3.11.  При перемиканні швидкостей слід обов'язково загальмувати комбайн. 

 3.12.  При русі на підйом перемикати швидкості забороняється. 

 3.13.  Забороняється пересування комбайна поперек крутих схилів, кут нахилу 

яких перевищує 30 °. 

 3.14.  Перш ніж зійти з комбайна, необхідно поставити важіль перемикання 

швидкостей у нейтральне положення та забезпечити надійне застосування стоян 

очного гальма. 

3.15. При зустрічному роз'їзді комбайнів необхідно дотримувати інтервал між 

машинами не менше 2 м. 



3.16. Не допускається робота комбайнів без огородження рухомих деталей 

(приводного ременя, шарнірного з'єднання приводного вала, вала відбору 

потужності та ін). 

3.17. При відсутності кабіни машиніст повинен мати захисні окуляри, які 

захищають очі від пилу, в спекотну пору року необхідно встановлювати зонт для 

захисту від дії сонячних променів. 

3.18. Круті повороти машини дозволяються тільки на першій швидкості; 

виконувати команду «стоп» слід негайно, ким би вона не подавалась. 

3.19. Забороняється працювати на машинах без чинного сигнального пристрою. 

3.20. При роботі машин з гідравлічною системою управління необхідно: 

— стежити за справністю запобіжного клапана, службовця для перепуску 

частини масла з розподільника у бак; 

— ретельно затягувати з'єднання гнучких рукавів щоб уникнути пропускання 

масла під час роботи; в разі розриву гнучких шлангів вимкнути насос і зупинити 

комбайн. 

3.21. Забороняється регулювати клапан «на око», так як надмірне затягування 

може призвести до аварії. 

3.22. При русі комбайнів по польових дорогах і при роз'їзді тримайтеся правого 

боку і витримуйте бічний інтервал не менше 2 м від зустрічних машин. 

3.23. При русі техніки через населені пункти і по дорогах загального 

призначення вимкніть задні фари. 

3.24. При русі прибиральних машин по дорогах загального призначення в 

світлий час доби на сайти, виступаючі габарити машин, встановіть 

попереджувальні червоні прапорці, а в темний час доби — червоні сигнальні 

лампочки , увімкніть мигалку. 

 

4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

4.1. У разі виникнення аварійної ситуації слід: 

— припинити всі роботи, не пов'язані з ліквідацією аварії; 

— про те, що трапилося повідомити безпосереднього керівника; 

— забезпечити виведення людей з небезпечної зони, якщо є небезпека для 

їхнього здоров'я і життя; 

— прийняти заходи по наданню першої допомоги (якщо є потерпілі); 

— вжити заходів щодо запобігання розвитку аварійної ситуації та впливу 

травмуючих чинників на інших осіб. 

4.2. При пожежі слід викликати підрозділ пожежної служби за телефоном 101 

або 112, повідомити про подію безпосередньому керівникові, вжити заходів 

щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння. Застосування води і 

пінних вогнегасників для гасіння знаходиться під напругою електрообладнання 

неприпустимо. Для цих цілей використовуються вуглекислотні та порошкові 

вогнегасники. 

4.3. У всіх випадках травми чи раптове захворювання необхідно викликати на 

місце події швидку допомогу за телефоном 103 або 112, при неможливості 

доставити потерпілого в найближчу організацію охорони здоров'я. 

4.4. Всі роботи можна відновити тільки після усунення причин, що призвели до 

аварійної ситуації з дозволу безпосереднього керівника. 



4.5. При появі під час руху запаху автомобільного палива негайно зупинити 

автомобіль, виявити причину появи запаху та усунути її. 

4.6. При виявленні в шляху витоку газу необхідно негайно зупинити двигун, 

закрити усі вентилі та вжити заходів до усунення несправності, якщо це 

можливо, або повідомити в організацію, якій належить автомобіль, або в 

найближчу аварійно-технічну службу. 

4.7. При виникненні пожежі на автомобілі негайно зупинити його, заглушити 

двигун, вимкнути запалення, відключити масу, перекрити подачу палива і 

приступити до гасіння вогню з допомогою вогнегасника. 

4.8. У разі виникнення пожежі в зоні стоянки автомобілів або на території 

організації евакуювати автомобіль у відповідності з розробленим планом 

евакуації. 

 

5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

 

5.1. Комбайнер зобов'язаний встановити машину на місце стоянки так, щоб 

інтервал між машинами по фронту і в колоні був не менше 10 м. 

5.2. Перевірити технічний стан машини; про несправності повідомити 

безпосередньому керівникові, а дрібні несправності усунути самому. 

5.3. Очистити машину від бруду, ґрунту, підтягти болтові з'єднання, змастити 

тертьові частини. 

5.4. Вимити руки і обличчя теплою водою з милом або 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. 



 
 

 

________________________  ________________  _________________ 

 


