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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Наказом директора 

ТОВ «______________» 

 

«__» _________2019 р. №__ 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №  

при користуванні електропобутовими приладами 

 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Дія даної інструкції поширюється на всіх працівників Товариства. 

1.2. За даною інструкцією працівник, який користується електропобутовими 

приладами (електрочайники, мікрохвильові печі, калорифери, підігрівачі води, 

холодильники та інші побутові електронагрівальні прилади) інструктується перед 

початком роботи (первинний інструктаж),  результати інструктажу заносяться до 

«Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці».  

1.3. За невиконання даної інструкції працівник, який користується 

електропобутовими приладами несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та 

кримінальну відповідальність. 

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

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

1.6. Працівник, який користується електропобутовими приладами повинен: 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

1.7. Основні небезпечні та шкідливі фактори, які можуть виникнути при 

користуванні електропобутовими приладами: 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

1.8. Забороняється: 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 …………………………………………………; 

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

2.1. Перед початком користування електропобутовими приладами необхідно 

перевірити: 

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

 …………………………………………………; 

2.2. При необхідності використання подовжувача, використовувати тільки 3-х 

провідний подовжувальний шнур заводського виготовлення, та який має вилку з 2-ма 

контактами, заземлюючий отвір і 2 заземлюючі пластини. 

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

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

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

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОБУТОВИМИ 

ПРИЛАДАМИ 

3.1. Під час користування електропобутовим приладом  стежити за його 

роботою, коли він ввімкнений в електромережу.  

3.2. Не допускати, щоб шнур живлення: 

 ………………………………………………………; 

 ………………………………………………………; 

3.3. ……………………………………………………………………………. 

3.4. Електричний чайник (кавоварка): 

 ………………………………………………………; 

 ………………………………………………………; 

 ………………………………………………………; 

 ………………………………………………………; 

3.5. ……………………………………………………………………………: 

 ………………………………………………………; 

 ………………………………………………………; 

 ………………………………………………………; 

 ………………………………………………………; 

 ………………………………………………………; 

3.6. ……………………………………………………………………………: 

 ………………………………………………………; 

 ………………………………………………………; 

 ………………………………………………………; 

 ………………………………………………………; 

 ………………………………………………………; 

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КОРИСТУВАННЯ 

ЕЛЕКТРОПОБУТОВИМИ ПРИЛАДАМИ 

4.1. Відключити електропобутові прилади та відʼєднати провід живлення від 

розетки електромережі. При цьому слід памʼятати, що, відʼєднуючи вилку електроприладу 

від розетки, слід тримати її за корпус, а не смикати за провід живлення, аби не потрапити 

під дію електричного струму. 

4.2. ……………………………………………………………………………. 

4.3. ……………………………………………………………………………. 

4.4. ……………………………………………………………………………. 

4.5. ……………………………………………………………………………. 
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5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

5.1. У разі небезпеки негайно вимкнути електропобутовий прилад, від’єднати 

його від електромережі. 

5.2. ……………………………………………………………………………. 

5.3. ……………………………………………………………………………. 

5.4. ……………………………………………………………………………. 

5.5. ……………………………………………………………………………. 

 

 

Розробив: 


