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Березань 



Міністерство освіти і науки України 

Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 

Державний навчальний заклад 

«Бережанський професійний аграрний ліцей» 
 

         ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по ДНЗ «Березанський 

професійний аграрний ліцей» 

від «__»___________201_р. №___ 
 

Інструкція з охорони праці №__ 

для робітника з комплексного обслуговування та ремонту будинків (столяр) 

 1. Загальні вимоги. 
1.1. До виконання столярних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які 

пройшли  медичний огляд і визнані придатними до роботи, вступний інструктаж з охорони 
праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, первинний інструктаж на робочому місці 

1.2. Повторний інструктаж проводиться через три місяці. Періодична перевірка знань з 
охорони праці проводиться не рідше одного разу на рік. 

1.3. При введенні в дію нових чи перероблених правил безпеки при виконанні робіт, 
після нещасного випадку або аварії, що трапилися на підприємстві (у цеху) через порушення 
працюючими правил охорони праці, при установленні фактів незадовільного знання 
працівником інструкцій з охорони праці може бути призначена позачергова перевірка знань. 

1.4. Столяр не допускається до роботи в наступних випадках: 
 з появою на роботі в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння; 
 при відсутності спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 

відповідно до діючих норм і правил охорони праці; 
 при хворобливому стані; 
 при порушенні правил, норм і інструкцій з охорони праці. 

1.5. Столяр зобов'язаний: 
 виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений; 
 не виконувати розпоряджень, якщо вони суперечать правилам охорони праці; 
 не допускати присутності на робочому місці сторонніх осіб; 
 утримувати устаткування і робоче місце в чистоті і порядку; 
 працювати тільки справними інструментами, пристосуваннями, механізмами і 

застосовувати їх тільки за призначенням; 
 виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 

1.6. Робітник повинен бути ознайомлений з небезпечними і шкідливими виробничими 
факторами, що діють на працівника (небезпека одержання травм, отруєння, пожежі). 

1.7. Столяру видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту 
відповідно до Типових галузевих норм: костюм віскозно-лавсановий, фартух бавовняний, 
рукавиці комбіновані. Столяр повинен користуватися додатковими засобами індивідуального 
захисту після спеціального інструктажу: окуляри З1-БЦ чи «Моноблок-2», які 
використовуються при заточенні інструмента; протигаз або окуляри і респіратор, рукавиці 
брезентові (при приготуванні антисептиків на органічних розчинниках); протишумові 
навушники (при наявності шуму). 

1.8. Роботу ручним механізованим інструментом, а також стропування і 
розстропування матеріалів, що піднімаються вантажопідйомними механізмами, може 
виконувати тільки столяр, який пройшов навчання і має відповідне посвідчення. 

1.9. До роботи на деревообробних верстатах допускається столяр, який пройшов 
навчання за спеціальною програмою і стажування та має посвідчення на право роботи на 
верстаті. 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи. 
 2.1. Перед початком роботи столяр зобов'язаний: 

 оглянути робоче місце, забрати непотрібні предмети і матеріали, звільнити проходи; 
 перевірити справність настилу лісів, риштовання, пересувних столиків, які 

застосовуються, наявність і справність їх огородження; 
 підготувати для роботи інструмент і пристосування; 
 переконатися в достатньому освітленні робочого місця; 



 відрегулювати висоту верстака по росту; 
 матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташувати в 

порядку їх застосування. 
 2.2. Дерев'яні рукоятки інструментів, пристосувань, які застосовуються, повинні бути 
виготовлені з деревини твердих порід, гладко оброблені, підігнані і надійно закріплені. 
 2.3. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має: 

 вибої, відколи робочих кінців; 
 задирки і гострі ребра в місцях затиску рукою; 
 тріщини і відколи на потиличній частині. 

 2.4. Перед розпилюванням матеріалу вручну покласти його на міцну опору. 
 2.5. Перед роботою на деревообробному верстаті треба перевірити: 

 наявність заземлення електродвигуна, корпуса верстата, електроінструмента; 
 пускові і гальмові пристрої верстата; 
 наявність і справність огородження і захисних пристосувань. 

 2.6. Перед роботою стрічковою електричною пилкою особливу увагу потрібно звернути на 
справність пильної стрічки і роботу шківів, що повинні обертатися вільно і легко. 
 2.7. Перед роботою електрорубанком необхідно перевірити його на холостому ході. 
Використання електрорубанка як стаціонарного верстата допускається тільки при установці 
на ньому захисних пристосувань. 
 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.  

3.1. При розпилюванні матеріалу під кутом треба застосовувати інвентарний шаблон. 
3.2. Забороняється: 

 залишати різальний інструмент лезом нагору під час перерв у роботі; 
 розпилювати матеріал на коліні, ставити руку або палець у пропилі для 

напрямку пилки по рисці; 
 очищати рубанок від стружки пальцями з боку підошви рубанка. 

3.3. На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхальники для 
просування заготівель довжиною менше 60 см. 

3.4. Забороняється працювати на циркулярній пилці подовжнього розпилювання без 
розклинюючого ножа і захисного кожуха. 

3.5. При свердлінні електродрилем отворів у дерев'яних конструкціях стежити за 
надійним закріпленням свердла в гнізді шпинделя і за рівномірним виходом стружки з отвору, 
що висвердлюється. 

3.6. При застосуванні електрорубанків необхідно: 
 переміщати рубанок по прямій лінії, без перекосів; 
 стежити, щоб ножі не забивалися стружкою, і періодично прочищати їх. 

3.7. Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід тільки при наявності 
огороджуючого кожуха абразивного круга, підручника і захисного екрана. 

3.8. Під час роботи на верстатах забороняється: 
 братися за свердла руками, працювати в рукавицях; 
 обробляти зледенілий, забруднений матеріал; 
 подавати оброблюваний матеріал ривками; 
 складувати оброблювані деталі на столі верстата чи на огородженні; 
 знімати або встановлювати огородження частин, що рухаються; 
 гальмувати обертові частини верстата руками чи будь-якими предметами; 
 залишати без нагляду верстати, інструмент; 
 чистити, обтирати устаткування, видаляти відходи, робити ремонт, підтягувати 

гайки на ходу. 
3.9. Столярні роботи на висоті 1 м над землею або перекриттям повинні виконуватися 

тільки при наявності огородження. Для роботи на висоті використовувати тільки надійні 
опори для підмащування. 

3.10. Забороняється виконувати столярні роботи в неосвітлених чи затемнених місцях. 
3.11. Установлювати столярні вироби слід з інвентарних пересувних столиків; 

забороняється установлювати вироби з приставних драбин. 
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи. 
4.1. Відключити приводні верстати від електромережі і замкнути пускові рубильники на замок. 
4.2. Протерти і змазати тертьові частини верстатів і механізмів. 
4.3. Очистити інструменти і здати їх на збереження. 



5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 
 5.1. При виявленні диму або виникненні загоряння, пожежі необхідно припинити 
роботу, оголосити пожежну тривогу і повідомити в пожежну охорону, використовуючи 
найближчий телефон. Одночасно з цим, вжити заходів по ліквідації пожежі чи загоряння за 
допомогою наявних первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, вода, пісок, азбестові 
покривала) відповідно джерелу пожежі. 
 5.2. Організувати першу допомогу постраждалим і направити їх до медпункту; 
зберегти до розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування такими, якими 
вони були в момент події, і не приступати до роботи до їх усунення. 
 5.3.  Надання першої медичної допомоги. 
 5.3.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом: 
 При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити постраждалого від дії 
електричного струму, відключивши електроустановку від джерела харчування, а при 
неможливості відключення - відтягнути його від струмопровідних частин за одяг або 
застосувавши підручний ізоляційний матеріал. При відсутності у постраждалого подиху і 
пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, 
звертаючи увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. 
При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку 
медичну допомогу. 
 5.3.2. Перша допомога при пораненні: 
 Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, 
накласти стерильний перев'язний матеріал, що міститься в ньому, на рану і зав'язати її бинтом. 
 Якщо індивідуального пакета якимсь образом не виявилося, то для перев'язки необхідно 
використовувати чисту носову хустка, чисту полотняну ганчірку і т.д. На ганчірку, що 
накладається безпосередньо на рану, бажано накапати трохи крапель настойки йоду, щоб 
одержати плями розміром більше рани, після чого накласти ганчірку на рану. Особливо 
важливо застосовувати настойку йоду зазначеним образом при забруднених ранах. 
 5.3.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах. 
 При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку зміцнити шиною, 
фанерною пластинкою, ціпком, картоном чи іншим подібним предметом. Пошкоджену руку 
можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба. 
 При переломі черепа (несвідомий стан після удару по голові, кровотеча з ушей чи із 
рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку зі льодом, снігом або 
холодною водою) чи зробити холодну примочку. При підозрі перелому хребта необхідно 
постраждалого покласти на дошку, не піднімаючи його, повернути постраждалого на живіт, 
обличчям униз, спостерігаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою запобігання 
пошкодження спинного мозку. При переломі ребер, ознакою якого є біль при подиху, кашлі, 
чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди або стягти їх рушником під час видиху. 
 5.3.4. Надання першої допомоги при теплових опіках. 
 При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна розкривати 
міхури, що утворилися, і перев'язувати опіки бинтом. При опіках першого ступеня 
(почервоніння) обпалене місце обробляють ватою, змоченої етиловим спиртом. При опіках 
другого ступеню (міхурі) обпалене місце обробляють спиртом або 3%-ним марганцевим 
розчином, чи 5%-им розчином таніна. При опіках третього ступеню (руйнування шкіряної 
тканини) рану накривають стерильною пов'язкою, викликають лікаря. 
 5.3.5. Перша допомога при кровотечі. 
 Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно: підняти поранену кінцівку нагору; рану, 
що кровоточить, закрити перев'язним матеріалом (з пакета), складеним у клубок, придавити 
його зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хвилин. Якщо кровотеча 
зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з 
іншого пакета або шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском); у випадку 
сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання 
кровоносних судин, що харчують поранену область, за допомогою згинання кінцівки в 
суглобах, а також пальцями, джгутом чи затиском. У випадку сильної кровотечі необхідно 
терміново викликати лікаря. 
_________________________________________ ___________ __________________________ 
  Посада керівника підрозділу                                        підпис                             прізвище та ініціали 
 

Погоджено: 

Інженер з охорони праці                   


