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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Наказом директора 

ТОВ «___________» 

 

«__» _________2019 р. №__ 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №  

під час роботи на висоті 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Інструкція розроблена відповідно до вимог Закону України «Про охорону 

праці» на підставі НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 

власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», НПАОП 

0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 

«Типове положення про навчання з питань охорони праці». 

1.2. До виконання робіт на висоті допускаються особи, не молодше 18 років, та 

які пройшли: професійний добір відповідно до Переліку робіт, де є потреба у 

професійному доборі, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я 

України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 

263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554; медичний 

огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 №45, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94р. за № 136/345; спеціальне 

навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог Типового положення 

про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 

затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 

26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005р. за № 

231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.36-05) та з урахуванням Правил охорони праці при роботі 

на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007р. № 62 (НПАОП 

0.00-1.15-07). 

1.3. …………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

1.7. Підготовка робочих місць здійснюється працівниками, які мають право 

виконання робіт на висоті. Працівники, які організовують та готують робочі місця, 

виконують заходи:  

 …………………………………………………………;  

 …………………………………………………………;  

 …………………………………………………………;  
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 …………………………………………………………;  

 …………………………………………………………;  

1.8. Інструменти, пристрої, засоби підмощування, технологічна оснастка, засоби 

колективного та індивідуального захисту, що використовуються під час виконання робіт 

на висоті, повинні відповідати вимогам чинного законодавства. 

1.9. Працівники, які виконують роботу на висоті, зобов’язані:  

 …………………………………………………………;  

 …………………………………………………………;  

 …………………………………………………………;  

 …………………………………………………………;  

 …………………………………………………………;  

1.10. ……………………………………………………………………………………… 

1.11. Вимоги безпеки під час виконання робіт з підвісних риштувань, колисок 

та помостів. 

1.11.1. …………………………………………………………………………………….  

1.11.2. …………………………………………………………………………………….  

1.11.3. …………………………………………………………………………………….  

1.11.4. …………………………………………………………………………………….  

1.11.5. …………………………………………………………………………………….  

1.11.6. …………………………………………………………………………………….  

1.11.7. …………………………………………………………………………………….  

1.11.8. …………………………………………………………………………………….  

1.11.9. На кожній колисці має бути табличка, де вказані: 

 ……………………………………………………; 

 ……………………………………………………; 

 ……………………………………………………; 

 ……………………………………………………; 

 ……………………………………………………; 

 ……………………………………………………; 

Усі написи мають бути добре видимі. 

Колиска має бути забезпечена: 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

1.11.10. Не допускається тертя канатів по конструкціях, що виступають (п. 

2.14 розд. IV НПАОП 0.00-1.71-13). У тих випадках, коли колиска може зачепитись за 

частини будівлі, що виступають, або коли її швидкість руху перевищує 20 м/хв., 

улаштовують напрямниці та вживають заходів щодо захисту людей від можливого 

травмування (пп. 5.6.28 НПАОП 45.2-1.02-90), ………………………………………………. 

1.11.11. Колиска має бути огороджена по периметру: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Робочі матеріали та інвентар у колисці слід розміщувати рівномірно, прохід має бути 

шириною не менше 0,5 м (пп. 5.6.31 НПАОП 45.2-1.02-90), робочий настил – суцільним, 

очищеним від сміття, а взимку – від снігу та ожеледі та, за потреби, посипаний піском або 

іншими протиожеледними матеріалами. 

1.11.12. Заборонено: 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

1.11.13. ………………………………………………….  

1.11.14. ………………………………………………….  

1.11.15. ………………………………………………….  

1.12. Вимоги безпеки під час виконання робіт з опорних пересувних 

риштувань.  

1.12.1. ………………………………………………….  

1.12.2. ………………………………………………….  

1.12.3. ………………………………………………….  

1.12.4. ………………………………………………….  

1.12.5. ………………………………………………….  

1.12.6. ………………………………………………….  

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

2.1. Керівник робіт і працівники, які безпосередньо виконують роботи, перед 

початком робіт, повинні ознайомитись з документами, які регламентують організацію та 

технологію виконання робіт (проект виконання робіт, проектно-технічну документацію, 

наряд-допуск), та інструкції, що діють у межах Товариства. 

2.2. Прорізи в перекриттях, які призначаються для монтажу обладнання, 

ліфтів, сходів тощо, до яких можливий доступ людей, слід закрити суцільними настилами 

або обладнати огородженнями із вивішеними на них відповідними плакатами та знаками 

безпеки. 

2.3. Привести засоби індивідуального захисту у готовність до початку роботи. 

При цьому перевіряється їх стан та відповідність документам з експлуатації виробників. 

2.4. …………………………………………………. 

2.5. …………………………………………………. 

2.6. …………………………………………………. 

2.7. …………………………………………………. 

2.8. …………………………………………………. 

2.9. …………………………………………………. 

2.10. …………………………………………………. 

2.11. …………………………………………………. 
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3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ 

3.1. Працівники повинні виконувати тільки ту роботу, щодо якої з ними 

проведено інструктаж під підпис. Під час виконання робіт слід керуватися відповідними 

технологічними інструкціями, проектом виконання робіт та інструкціями з охорони праці. 

3.2. На робочих місцях не допускається розміщувати та накопичувати матеріали, 

що не використовуються для роботи. Матеріали, вироби, елементи конструкцій тощо під 

час приймання і складування на робочих місцях, що знаходяться на висоті, знаходяться у 

кількості, яка необхідна для поточної роботи, і складується таким чином, щоб не 

захаращувати робочі місця і підходи до них. При цьому враховуються розрахункові 

значення допустимих навантажень на настили, площадки тощо. 

3.3. У разі одночасного виконання робіт по одній вертикалі робочі місця, що 

розташовані нижче, обладнуються зверху відповідними захисними пристроями 

(настилами, сітками, козирками тощо), які встановлюються на відстані не більше 6 м по 

вертикалі від вище розташованого робочого місця. 

3.4. …………………………………………………. 

3.5. …………………………………………………. 

3.6. …………………………………………………. 

3.7. …………………………………………………. 

3.8. …………………………………………………. 

3.9. …………………………………………………. 

3.10. …………………………………………………. 

3.11. При роботі на висоті: 

 не влаштовувати драбину на сходинки маршів й сходової клітки; 

 не влаштовувати додаткові опорні споруди із ящиків, бочок тощо у випадку 

недостатньої довжини дробини; 

 …………………………………………………. 

 …………………………………………………. 

 …………………………………………………. 

 …………………………………………………. 

 …………………………………………………. 

 …………………………………………………. 

 …………………………………………………. 

3.12. Роботи на висоті з використанням пневматичних інструментів виконуються 

за нарядом. 

3.13. При застосуванні пневматичних інструментів слід дотримуватися таких 

умов безпеки:  

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

3.14. Для безпечного переходу на висоті з одного робочого місця на інше при 

неможливості використання перехідних містків або закріплення стропом запобіжного 
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пояса за елементи обладнання, конструкцій тощо необхідно 

……………………………………… 

3.15. ………………………………………. 

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

4.1. Після закінчення робіт, які проводяться на висоті, необхідно: 

 прибрати залишки матеріалів, інструмент, пристрої, що застосовувались в 

роботі; 

 підготувати до розбирання тимчасові пристрої, з яких велися роботи (очистити 

їх від сміття, деталей і матеріалів); 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

4.2. ………………………………………. 

4.3. ………………………………………. 

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ У АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
5.1. При виникненні аварійної ситуації:  

 роботи на висоті повинні бути припинені; 

 працюючі полинні бути евакуйовані з небезпечної зони; 

 ………………………………………;  

 ………………………………………. 

5.2. У разі падіння (травмування) працівника, а також в разі виникнення на 

об’єкті небезпечної (аварійної) ситуації члени бригади, які пройшли навчання й перевірку 

знань щодо безпечних методів та способів евакуації працівників з висоти, можуть 

самостійно евакуювати потерпілого з робочої зони.  

5.3. ……………………………………………………………………………………… 

5.4. ……………………………………………………………………………………… 

5.5. ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Розробив:  


