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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«________________________________________________» 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Наказом директора 

ТОВ «__________» 

 

«__» _________2019 р. №__ 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №  

ДЛЯ ВОДІЯ НАВАНТАЖУВАЧА 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Товариства. 

1.2. Інструкція розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з  

охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9; 

Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15; 

Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджених наказом 

Міненерговугілля від 19.01.2015 № 21, Правил охорони праці під час експлуатації 

навантажувачів, затверджених наказом Міністерства соціальної політики в Україні від 

27.08.2018р. № 1220 та встановлює вимоги безпеки під час експлуатації навантажувачів. 

1.3. Інструкція з охорони праці для водія навантажувача (далі - водій; код 8334 

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

інструкцією за професією, яка встановлює вимоги безпеки при виконанні  вантажно-

розвантажувальних робіт за допомогою навантажувачів. 

1.4. ……………………………………………………………………………………. 

1.5. ……………………………………………………………………………………. 

1.6. На водія можуть впливати небезпечні фактори при експлуатації 

навантажувача: 

1) механічні види небезпеки, пов’язані з підіймальними операціями 

навантажувачами і спричинені падінням вантажу, зіткненням, перекиданням 

навантажувача внаслідок: 

 ……………………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………………; 

1.7. Водій навантажувача зобов’язаний: 
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1.7.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 

1.7.2. ……………………………………………………………………………………. 

1.7.3. ……………………………………………………………………………………. 

1.7.4. ……………………………………………………………………………………. 

1.7.5. ……………………………………………………………………………………. 

1.8. Водій забезпечується спецодягом, спецвзуттям відповідно до 

………………………………………………………………: 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

1.9. За невиконання даної інструкції водій несе відповідальність згідно чинного 

законодавства України. 

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

2.1. Перевірити справність та одягти спецодяг, спецвзуття та засоби 

індивідуального захисту, мати при собі посвідчення на право керування навантажувачем. 

2.2. Отримати від керівника завдання та інструктаж по безпечному виконанню 

робіт. 

2.3. ……………………………………………………………………………………. 

2.4. ……………………………………………………………………………………. 

2.5. ……………………………………………………………………………………. 

2.6. ……………………………………………………………………………………. 

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

Під час виконання навантажувально-розвантажувальних і транспортних робіт водій 

навантажувача повинен дотримуватися таких вимог: 

3.1. Не піднімати та не перевозити вантаж, що перевищує вантажопідіймальність 

навантажувача. Допустима маса вантажу на вилах залежно від положення його центра 

ваги та висоти підіймання має бути зазначена на табличці з діаграмою 

вантажопідіймальності навантажувача; 

3.2. Здійснювати підіймання вантажу та нахил вантажопідіймача з вантажем на 

вилах обережно, без ривків, тільки за вертикального або похилого назад положення 

вантажопідіймача, поступово збільшувати частоту обертання колінчастого вала двигуна і 

плавно переміщати важелі керування гідророзподільника; 

3.3. ……………………………………………………………………………………. 

3.4. ……………………………………………………………………………………. 

3.5. ……………………………………………………………………………………. 

3.6. ……………………………………………………………………………………. 

3.7. ……………………………………………………………………………………. 

3.8. ……………………………………………………………………………………. 

3.9. ……………………………………………………………………………………. 

3.10. ……………………………………………………………………………………. 

3.11. ……………………………………………………………………………………. 

3.12. ……………………………………………………………………………………. 
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3.13. ……………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

3.20. ……………………………………………………………………………………. 

3.21. ……………………………………………………………………………………. 

3.22. Працювати на несправному навантажувачі не можна. Не допускається 

експлуатація навантажувача за наявності таких пошкоджень і несправностей: 

 ……………………………………………; 

 ……………………………………………; 

 ……………………………………………; 

 ……………………………………………; 

 ……………………………………………; 

 ……………………………………………; 

 ……………………………………………; 

3.23. З великою обережністю треба виконувати нахил вил з вантажем уперед, 

особливо при піднятому вантажі. Щоб уникнути перекидання навантажувача  нахил вил з 

піднятим вантажем уперед виконувати за наявності опори під вилами. 

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

3.25. При захваті вантажу навантажувачем з вилочним захватом забороняється: 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………. 

3.26. ……………………………………………………………………………… 

3.27. ……………………………………………………………………………… 

3.28. ……………………………………………………………………………… 

3.29. ……………………………………………………………………………… 

3.30. ……………………………………………………………………………… 

3.31. ……………………………………………………………………………… 

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

4.1. Поставити навантажувач на місце стоянки. 

4.2. Опустити в нижнє положення вилочний захват або змінити робоче 

пристосування. 

4.3. ……………………………………………………………………………… 

4.4. ……………………………………………………………………………… 

4.5. ……………………………………………………………………………… 

4.6. ……………………………………………………………………………… 

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

5.1. При виникненні поломки або несправності навантажувача, що загрожує 

безпеці водія або безпеці оточуючих людей (особливо несправності гальма, рульового 
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управління і звукового сигналу), негайно припинити роботу і повідомити про це 

безпосереднього керівника  робіт  або відповідального за безпечне проведення робіт 

Товариства. 

5.2. Якщо стався нещасний випадок, вантажник зобов’язаний зберегти 

обстановку в робочій зоні та устаткування такими, якими вони були на момент події 

(якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників та не призведе до більш тяжких 

наслідків), вжити заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому, 

поінформувати про подію керівника робіт (іншу відповідальну особу Товариства) та 

надалі керуватися його вказівками. 

5.3. ……………………………………………………………………………. 

5.4. ……………………………………………………………………………. 

5.5. У всіх випадках виконувати вказівки керівника робіт, щоб ліквідувати 

небезпеку. 

 

 

Розробив:  

 


