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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
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«__» _________2020 р. №__ 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №  

ДЛЯ ПРОДАВЦЯ 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

1.1. Інструкція з охорони праці для продавця (далі – Інструкція; код 5220 за 

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

інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час продажу товарів 

безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам. 

1.2. Інструкція розроблена відповідно до Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, та з 

урахуванням вимог Правил охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі  (НПАОП 

7.1.00-1.01-96). 

1.3. До роботи продавцем допускаються особи не молодше 18 років, …………. . 

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

1.5. Продавець виконує таку роботу: 

 ……………………………………………………………………………………;  

 ……………………………………………………………………………………; 

 Консультує покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне 

призначення та харчову цінність виробів. 

 Упаковує товари, підраховує вартість покупки, перевіряє реквізити чека, 

видає покупку. 

 ……………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………. 

1.6. Продавець зобов’язаний: 

1.6.1. виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку; 

1.6.2. ……………………………………………………………………………………; 

1.6.3. ……………………………………………………………………………………; 

1.6.4. …………………………………………………………………………………… 
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1.6.5. ……………………………………………………………………………………; 

1.6.6. ……………………………………………………………………………………; 

1.6.7. На продавця хліба та хлібобулочних виробів можуть діяти небезпечні та 

шкідливі виробничі фактори: 

 ……………………………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………………………; 

1.7. Робоче місце продавця забезпечується торгово-технологічним обладнанням, 

електронним контрольно-касовим апаратом (далі - ЕККА), виробничим інвентарем. 

1.8. …………………………………………………………………………………… 

1.9. …………………………………………………………………………………… 

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

1.11. …………………………………………………………………………………… 

1.12. …………………………………………………………………………………… 

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

2.1. Надягнути санітарний (форменний)  одяг застебнути його на всі ґудзики, 

волосся сховати під головний убір. 

2.2. …………………………………………………………………………………… 

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

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

2.5. Перевірити наявність та справність кабелю (шнура) електроживлення, 

вилки, розетки електронного контрольно-касового апарату. 

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

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

2.8. …………………………………………………………………………………… 

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 

3.1. Виконувати тільки ту роботу, по якій пройшов навчання, інструктаж з 

охорони праці і до якої допущений особою, відповідальною за безпечне виконання робіт. 

3.2. Не доручати свою роботу іншим працівникам і стороннім особам. 

3.3. Застосовувати необхідні для безпечної роботи справне устаткування, 

інструмент;  використовувати їх лише для тих робіт, для яких вони призначені. 

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

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

3.6. При експлуатації холодильного обладнання: 

 ……………………………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………………………………; 

 двері холодильного обладнання відкривати на короткий час і як можна 

рідше; 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 
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 …………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………. 

3.7. При використанні електрообладнання не допускається: 

 переносити (пересувати) включене в електричну мережу нестаціонарне 

обладнання; 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………. 

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ РОБОТИ 

4.1. Відключити касовий апарат від електромережі. 

4.2. Привести в належний стан своє робоче місце. 

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

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

4.5. Помити руки з милом, спецодяг залишити в спеціально відведеному місці. 

4.6. Про всі недоліки, які мали місце під час виконання робіт доповісти 

безпосередньому керівникові. 

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ 

5.1. Під час виконання  робіт  можуть  виникнути такі аварійні ситуації:  раптове  

відключення електроенергії; загорання електроустаткування та електропроводів; пожежі, 

а також події, які можуть виникнути під час стихійного лиха. 

5.2. У разі виникнення аварійної ситуації слід негайно припинити роботу, не 

допускати в небезпечну зону сторонніх осіб, повідомити про те, що сталося 

безпосереднього керівника або іншу посадову особу і виконувати його вказівки. 

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

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

5.5. За потреби надати потерпілому домедичну допомогу згідно з інструкцією 

домедичної допомоги при виробничих травмах та нещасних випадках. У разі необхідності 

викликати за телефоном 103 швидку (екстрену) медичну допомогу. 

 

 

 Розробив:  

 

 


