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ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №  

при роботі з ручним електроінструментом 

 

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 і затвердження 

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

затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 01.11.2016р. № 

1259, НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» із 

змінами, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 

30.03.2017р. № 526, НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання з питань 

охорони праці» із змінами затвердженими наказом Мінсоцполітики від 30.01.2017 № 140 

та з урахуванням «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 

затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 

19.12.2013р. за № 966. 

1.2. …………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

1.6. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та 

шкідливі виробничі фактори: 

1.6.1. Фізичні виробничі фактори: 

 …………………………………………..; 

 …………………………………………..; 

 …………………………………………..; 

 …………………………………………..; 

 …………………………………………..; 

 …………………………………………..; 

 …………………………………………..; 

 …………………………………………..; 

 …………………………………………..; 

 …………………………………………..; 

 …………………………………………..; 

 …………………………………………..; 

 …………………………………………..; 
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1.6.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори: 

 …………………………………………..; 

 …………………………………………... 

1.7. …………………………………………... 

1.8. Забороняється виконувати роботи у стані алкогольного, наркотичного або 

токсичного сп’яніння, а також у хворобливому або стомленому стані. 

1.9. …………………………………………... 

1.10. …………………………………………... 

1.11. …………………………………………... 

1.12. Електроінструмент, роздільні та понижувальні трансформатори, 

перетворювачі частоти, захисно-вимикальні пристрої та кабелі-подовжувачі повинні 

періодично, не рідше 1 разу на 6 місяців, проходити перевірку згідно з вимогами ДСТУ 

ІЕС 60745-1:2010. 

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

2.1. Перевірити наявність та справність засобів індивідуального захисту. 

2.2. Під час роботи з ручним електроінструментом класу I використовувати ЗІЗ 

(діелектричні рукавички, діелектричні калоші, діелектричні гумові килимки) відповідно 

до вимог НПАОП 40.1-1.21-98. У приміщеннях без підвищеної небезпеки ураження 

працівників електричним струмом дозволяється виконувати роботи з використанням 

електроінструменту класів II та III без застосування ЗІЗ. 

2.3. Одягнути спецодяг, спецвзуття. 

2.4. Перевірити електроінструмент на:  

 ……………………………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………………………..; 

2.5. Підключить електроінструмент за допомогою штепсельної вилки до 

електричної мережі і перевірити його роботу на холостому ходу, упевнитися у відсутності 

шумів, іскріння на щітках колектора, вібрації та запаху горілого. Електроінструмент  

повинен швидко та легко включатися та відключатися від електричної мережі. 

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

2.7. ……………………………………………………………………………………... 

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

3.1. Робоче місце утримувати в чистоті, не захаращувати проходи та проїзди. 

3.2. Під час виконання робіт з електродрилем предмети, що підлягають 

свердлінню, необхідно надійно закріплювати. 

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

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

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

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

3.7. Під час роботи електроінструменту стружку необхідно видаляти 

спеціальними гачками або щітками після повного зупинення електроінструменту. Не 

дозволяється видаляти стружку або тирсу руками. 
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3.8. ……………………………………………………………………………………... 

3.9. Під час роботи з електроінструментом працівнику забороняється: 

 ……………………………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………………………..; 

 ……………………………………………………………………………………... 

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

4.1. Вимкнути електроінструмент і від’єднати його від електричної мережі. 

4.2. Електроінструмент та його деталі необхідно очистити за допомогою щіток, 

ганчір’я та інших засобів. 

……………………………………………………………………………………... 

4.3. ……………………………………………………………………………………... 

4.4. ……………………………………………………………………………………... 

4.5. ……………………………………………………………………………………... 

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

5.1. У випадку припинення подачі електроенергії вимкнути електродвигун і 

від’єднати електроінструмент від мережі штепсельною вилкою. 

5.2. При виявленні обриву електропроводів, пошкодження їх ізоляції не 

доторкатися до них. Повідомити про це керівника робіт та електрика. 

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

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

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

5.6. ……………………………………………………………………………………... 

5.7. Виконувати вказівки керівника робіт, представників аварійно-рятувальних 

служб, пов’язані з усуненням небезпечних наслідків аварії, пожежі, нещасного випадку, 

стихійного лиха, тощо. 

 

 

Розробив:  


