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«__» _________2019 р. №__ 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №  

ДЛЯ ТРАКТОРИСТА – МАШИНІСТА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

1.1. Інструкція з охорони праці для тракториста-машиніста 

сільськогосподарського виробництва (далі - тракторист; код 8331 за Національним 

класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій») є інструкцією за 

професією, яка встановлює вимоги безпеки при виконанні сільськогосподарських 

транспортних робіт та перевезенні вантажів. 

1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Товариства. 

1.3. Інструкція розроблена відповідно до: 

 …………………………………………………………………………..;  

 …………………………………………………………………………..;  

 …………………………………………………………………………..;  

 …………………………………………………………………………..;  

1.4. У своїй діяльності тракторист керується посадовою інструкцією, цією 

інструкцією та іншими локальними актами, які діють на підприємстві. 

1.5.  До роботи трактористом може бути допущена особа, не молодша 18 років, 

яка:  

 …………………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………………; 

1.6. …………………………………………………………………………………….. 

1.7. …………………………………………………………………………………….. 

1.8.  Під час виконання роботи на тракториста можуть впливати такі небезпечні 

та шкідливі виробничі фактори, як:  

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

1.9. Тракторист зобов’язаний: 

1.9.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 

1.9.2. ……………………………………………………………………………. 
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1.9.3. ……………………………………………………………………………. 

1.9.4. ……………………………………………………………………………. 

1.9.5. ……………………………………………………………………………. 

1.9.6. ……………………………………………………………………………. 

1.9.7. ……………………………………………………………………………. 

1.9.8. ……………………………………………………………………………. 

1.9.9. ……………………………………………………………………………. 

1.9.10. ……………………………………………………………………………. 

1.9.11. ……………………………………………………………………………. 

1.9.12. ……………………………………………………………………………. 

1.9.13. ……………………………………………………………………………. 

1.10. ……………………………………………………………………………. 

1.11. Тракторист забезпечується спеціальним робочим одягом та взуттям, а також 

засобами індивідуального захисту за встановленими Типовими нормами безплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 

працівникам сільського та водного господарства: 

 Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини – 12 місяців; 

 …………………………………………………………………….; 

 …………………………………………………………………….; 

 …………………………………………………………………….; 

 …………………………………………………………………….; 

1.12. ……………………………………………………………………………. 

1.13. ……………………………………………………………………………. 

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

2.1. Перед початком роботи тракторист повинен отримати завдання від 

безпосереднього керівника. 

2.2. Одягти спецвзуття, спецодяг, охайно заправити його, а також заправити під 

головний убір волосся. 

2.3. ……………………………………………………………………………. 

2.4. …………………………………………………………………………….  

2.5. Необхідно впевнитись в тому, що: 

 …………………………………………………………………….; 

 …………………………………………………………………….; 

 …………………………………………………………………….; 

 …………………………………………………………………….; 

 …………………………………………………………………….; 

2.6. Перед початком роботи також необхідно:  

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 
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2.7. У подальшому слід ознайомтесь з дозволеним маршрутом переїзду до місця 

роботи та визначити небезпечні місця і відповідність габаритів агрегатованого знаряддя 

наявним на маршруті перепонам. 

2.8. ……………………………………………………………………………. 

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

3.1. Тракторист повинен ознайомитися з фронтом робіт і технологією робочого 

процесу, а також ознайомитись з рельєфом та особливостями місцевості. 

3.2. …………………………………………………………………………….  

3.3. …………………………………………………………………………….  

3.4. Забороняється: 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

3.5. …………………………………………………………………………… 

3.6. ……………………………………………………………………………. 

3.7. ……………………………………………………………………………. 

3.8. Забороняється: 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………; 

3.9. Необхідно заправляти трактор лише закритим способом, за допомогою 

насоса та шланга з лійкою і мідною сіткою. 

3.10. ……………………………………………………………………………. 

3.11. ……………………………………………………………………………. 

3.12. …………………………………………………………………………….  

3.13. …………………………………………………………………………….  

3.14. …………………………………………………………………………….  

3.15. …………………………………………………………………………….  

3.16. …………………………………………………………………………….  

3.17. …………………………………………………………………………….  

3.18. …………………………………………………………………………….  

3.19. …………………………………………………………………………….  

3.20. …………………………………………………………………………….  
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3.21. …………………………………………………………………………….  

3.22. …………………………………………………………………………….  

3.23. …………………………………………………………………………….  

3.24. …………………………………………………………………………….  

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

4.1. Закінчивши роботу, трактористу слід провести контрольний огляд трактора 

та здійснити необхідні операції щодо його технічного обслуговування, виключити і 

замкнути пускові пристрої. При цьому має бути виключена можливість пуску машини 

сторонніми особами. 

4.2. ……………………………………………………………………………. 

4.3. ……………………………………………………………………………. 

4.4. ……………………………………………………………………………. 

4.5. ……………………………………………………………………………. 

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

5.1. До аварійних ситуацій відносяться: 

• ……………………………………………………………………; 

• ……………………………………………………………………; 

• ……………………………………………………………………; 

• ……………………………………………………………………; 

• ……………………………………………………………………; 

5.2. У разі появи стуків і шумів у двигуні трактора необхідно негайно зупинити 

двигун і усунути несправності. Якщо частота обертання колінчастого вала двигуна 

надміру збільшується, слід припинити подачу палива. 

5.3. ……………………………………………………………………. 

5.4. Якщо під час роботи стався нещасний випадок, працівник зобов’язаний 

зберегти в робочій зоні обстановку та стан устаткування такими, якими вони були на 

момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до 

більш тяжких наслідків), вжити заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у ситуації, 

що склалася; інформувати про подію керівника робіт (іншу відповідальну особу 

підприємства) та надалі керуватися його вказівками. 

5.5. ……………………………………………………………………. 

5.6. ……………………………………………………………………. 

 

Розробив:  


