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ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 

ДЛЯ ПРИБИРАЛЬНИКА СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Інструкція з охорони праці для прибиральника службових приміщень (далі – 

Інструкція; код 9132 за Національним класифікатором України ДК 003:2010 

«Класифікатор професій») є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під 

час виконання робіт із прибирання службових приміщень. 

1.2. Інструкцію розроблено на основі Порядку опрацювання і затвердження 

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

затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132, 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, та з урахуванням вимог Правил охорони праці під час збирання, вивезення та 

знешкодження побутових відходів, затверджених наказом Мінпраці України від 

06.10.2000 № 268. 

1.3. Прибиральник службових приміщень (далі – прибиральник) утримує 

службові приміщення у належному санітарному стані. 

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

1.5. Технологічний процес прибирання включає: 

 підмітання приміщень та коридорів щіткою або віником; 

 миття та дезінфекція підлоги, вікон, дверей, меблів; 

 …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………. 

1.6. Робота з прибирання службових приміщень не належить до переліку робіт 

підвищеної небезпеки. 

1.7. …………………………………………………………………………………….... 

1.8. Основні шкідливі та небезпечні чинники, що діють на прибиральника: 

 ……………………………………………………………………………; 

 небезпечні складові елементи сміття (наприклад, скло); 
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 електричний струм (за наявності незахищених струмопровідних частин 

електрообладнання); 

 ……………………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………; 

 захаращеність робочої зони. 

1.9. Під час влаштування на роботу прибиральник проходить вступний 

інструктаж з питань охорони праці. 

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

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

1.12. Прибиральника допускають до самостійної роботи без стажування. 

1.13. ……………………………………………………………………………………... 

1.14. ……………………………………………………………………………………... 

1.15. ……………………………………………………………………………………... 

1.16. ……………………………………………………………………………………... 

1.17. ……………………………………………………………………………………... 

1.18. . 

1.19. У разі прибирання сантехнічного вузла шляхом поливу з гумового шланга 

прибиральника додатково забезпечують гумовими чоботами. Прибиральника 

забезпечують змиваючими або знешкоджуючими засобами (милом, захисною пастою).  

1.20. Прибиральника забезпечують достатньою кількістю витратних матеріалів 

для прибирання (ганчір’я, мішки для сміття) та дезінфекції, що зберігаються в окремому 

приміщенні (коморі) разом із робочим інвентарем. 

1.21. Прибиральник повинен: 

1.21.1. дотримуватись умов трудового договору, не виконувати прибирання 

у виробничих приміщеннях (цехах) та поблизу механізмів, що 

рухаються або обертаються; 

1.21.2. ……………………………………………………………………………; 

1.21.3. …………………………………………………………………………… 

1.21.4. …………………………………………………………………………… 

1.21.5. …………………………………………………………………………… 

1.21.6. …………………………………………………………………………… 

1.21.7. виконувати лише ту роботу, за якою отримав інструктаж, 

дотримуватися вимог електробезпеки та пожежної безпеки, 

встановленого режиму роботи; 

1.22. У темний час доби ходити лише по добре освітлених місцях. Бути 

обережним і уважним під час пересування. 

1.23. ……………………………………………………………………………………... 

1.24. ……………………………………………………………………………………... 

1.25. ……………………………………………………………………………………... 

1.26. …………………………………………………………………………………….... 
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2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

2.1. Надягти спецодяг (халат) та підготувати робочий інвентар для прибирання. 

2.2. Оглянути місце прибирання та перевірити відсутність небезпечних 

чинників. 

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

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

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

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

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

2.8. Про всі виявлені несправності інформувати відповідальну особу 

роботодавця та не приступати до роботи, поки їх не буде усунуто. 

2.9.  

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 

3.1. Прибирання службових приміщень та інших місць проводити у дні та 

години згідно з графіком роботи або з дозволу працівника, який працює у цьому 

приміщенні. Прибирання починати із найбільш забруднених місць. 

3.2. Використовувати справний робочий інвентар та передбачені для прибирання 

дезінфікуючі засоби. 

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

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

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

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

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

3.8. Прибиральнику забороняється: 

3.8.1. перебувати на робочому місці у нетверезому стані, в стані 

наркотичного та токсичного сп’яніння; 

3.8.2. курити і використовувати відкритий вогонь 

…………………………………………………………………………… 

3.8.3. …………………………………………………………………………… 

3.8.4. …………………………………………………………………………… 

3.8.5. …………………………………………………………………………… 

3.8.6. …………………………………………………………………………… 

3.8.7. …………………………………………………………………………… 

3.8.8. …………………………………………………………………………… 

3.8.9. …………………………………………………………………………… 

3.8.10. виносити майно з приміщення, де проводиться прибирання, або 

користуватися майном у приміщенні з особистою метою; 

3.9. ……………………………………………………………………………. 

3.10. Про всі виявлені під час роботи несправності інформувати відповідальну 

особу роботодавця. 

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ 

4.1. Робочий інвентар для прибирання віднести у відведене для зберігання місце 

(комору). Не залишати у проходах робочий інвентар та зібране сміття. 

4.2. ……………………………………………………………………………. 
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4.3. Зняти та очистити спецодяг (халат) та віднести у відведене для зберігання 

місце (комору). Не зберігати чистий (домашній) та робочий одяг в одній шафі. 

4.4. ……………………………………………………………………………. 

4.5. ……………………………………………………………………………. 

4.6. ……………………………………………………………………………. 

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

5.1. ……………………………………………………………………………. 

5.2. ……………………………………………………………………………. 

5.3. Якщо виникла пожежа (ознаки горіння), вжити заходів щодо гасіння 

(локалізації) пожежі наявними засобами первинного пожежогасіння та збереження майна 

у приміщеннях, дотримуючись порядку дій згідно з Інструкцією з пожежної безпеки. 

Якщо неможливо усунути пожежу власними силами, викликати представників пожежної 

охорони за телефоном 101 або 112. 

5.4. ……………………………………………………………………………. 

5.5. ……………………………………………………………………………. 

5.6. При нещасному випадку надати першу допомогу, дотримуючись порядку 

дій згідно з Інструкцією з надання п допомоги. За потреби викликати швидку (екстрену) 

допомогу за тел.103. 
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