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1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ  

ДИСЦИПЛІНИ  

Дані методичні вказівки розроблено для студентів заочної форми 

навчання за напрямом підготовки  6.170202 «Охорона праці». 

Методичні вказівки мають за мету надати допомогу студентам у 

підготовці до практичних занять та складанні підсумкових модулів з 
навчальної дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та 
охорони праці». 

У методичних вказівках наведено питання до виконання контрольної 
роботи, а також приклад виконання практичного завдання, перелік 

рекомендованої літератури. 

Згідно з навчальним планом дисципліни передбачено форму 

підсумкового контролю – залік. Оцінювання знань здійснюється за 
100-бальною шкалою . 

2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота включає відповіді на теоретичні питання з 
основних розділів дисципліни «Правові основи працеохоронної 
політики та охорони праці» та розробку інструкції з охорони праці. 

Інструкція з охорони праці розробляється відповідно до місця 

роботи і посади студента-заочника. 

В період екзаменаційно-лабораторної сесії студенти слухають 

лекції основних розділів дисципліни та практичні заняття. 

Після вивчення теоретичного матеріалу виконують контрольну 

роботу, яку здають на кафедру ОП і БЖД для перевірки (не пізніше, 

ніж за два тижні до сесії). 
Текстова частина контрольної роботи викладається в учнівському 

зошиті в рукописному варіанті. Вона повинна містити відповіді на 
теоретичні питання, рішення задач та список використаної літератури.  

Рисунки, таблиці розміщуються як за текстом, так і на окремих 

аркушах та повинні мати нумерацію. 

На титульній сторінці мають бути зазначені назва кафедри, шифр, 

прізвище та ініціали студента, назва групи, номер варіанта. 
В кінці контрольної роботи слід навести список використаної 

літератури та поставити підпис автора. 
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Після рецензування роботи викладачем студент має переглянути 

роботу та, врахувавши зауваження, доопрацювати. 

Залік з дисципліни студенти складають після зарахування 

контрольної роботи.  

Варіанти теоретичних питань контрольної роботи визначаються за 
останньою цифрою залікової книжки згідно таблиці 1. 

3. ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Оцінювання навчальних досягнень студентів заочної форми 

навчання проводиться на основі виконаної контрольної роботи і її 
захисту, який відбувається під час екзаменаційної сесії у формі 
співбесіди з викладачем. 

Контрольна робота оцінюється за наступними критеріями: 

- повнота і глибина розкриття теми та правильність рішення задач; 

- наявність таблиць, рисунків, схем; 

- оформлення. 

Залік з дисципліни студенти складають після зарахування 

контрольної роботи.  

Шкала оцінювання контрольної роботи 

Теоретичні 
питання 

Практичне 

завдання 
Захист Всього 

1 - 32 18 10 60 
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4. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ 

з навчальної дисципліни 

«Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» 

Таблиця 1. 

Номери питань для контрольної роботи 

№ 

варіан-

та 

Номер питання 

1 1 21 31 41 51 61 71 81 

2 2 22 32 42 52 62 72 112 

3 3 24 34 54 64 84 104 114 

4 4 36 56 66 76 87 96 100 

5 5 28 48 68 78 88 98 108 

6 6 16 27 74 91 93 103 113 

7 7 38 47 67 86 94 106 116 

8 8 26 46 58 77 99 109 120 

9 9 37 44 57 70 80 95 115 

10 10 20 30 40 50 60 82 111 

11 11 33 43 59 63 73 83 105 

12 12 35 45 55 65 85 95 110 

13 13 47 89 67 76 97 102 117 

14 14 39 49 59 69 79 107 118 

15 15 43 53 75 87 99 101 119 

Контрольні питання 

1. Основний Закон держави, як найвища сила, на якій грунтується 

вся національна система права.  

2. Конституційні права та обов’язки громадян. Забезпечення 

рівноправності жінок і чоловіків.  

3. Правові норми, що регулюють права і свободи людини, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку. Права громадян на 
працю та відпочинок. 
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4. Право громадян України на соціальний захист, пенсійне 
забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

5. Право людини на достойний життєвий рівень, на охорону 

здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. 

6. Обов’язки людини перед суспільством, яке забезпечує вільний 

всебічний розвиток особистості. Конституційно спрямована діяльність 

держави щодо затвердження і забезпечення прав і свобод людини. 

7. Відповідальність держави перед людиною за свою діяльність.  

8. Забезпечення державою прав на належні безпечні і здорові умови 

праці, на заробітну плату, визначену законом. 

9. Державне фінансування відповідних соціально-економічних, 

медико-санітарних та оздоровчих і профілактичних програм.  

10. Розвиток і вдосконалення безпеки праці, проведення 

профілактичних заходів з виробничої санітарії, вдосконалення 

наукових досліджень по запобіганню та зниженню захворюваності. 
11. Положення Основного Закону України, що регулюють правові 
відносини у сфері охорони праці та соціального захисту в умовах 

виробничої і невиробничої діяльності. 
12. Принцип пріоритету життя і здоров'я працівників, повна 
відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних і 
здорових умов праці. Принцип підвищення рівня промислової 
безпеки.  

13. Комплексне вирішення завдань охорони праці. Соціальний захист 
працівників.  

14. Вимоги з охорони праці. Принцип адаптації трудових процесів до 

можливостей працівника. 

15. Використання економічних методів управління охороною праці.  
16. Навчання працівників з питань охорони праці.  
17. Координаціяї діяльності органів державної влади та, об’єднань 

громадян з проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці.  
18. Використання світового досвіду організації роботи щодо 

поліпшення умов і підвищення безпеки праці.  
19. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань.  

20. Державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та розміри допомоги. Соціальна діяльність підприємства 
щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії  медичного 

страхування членів трудового колективу. 
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21. Характеристика виробничих умов за категоріями важкості та 
напруженості, робіт. 
22. Порядок проведення санітарно-технічної паспортизації умов 

праці та атестації робочих місць за умовами праці.  
23. Пільги та компенсації за шкідливі та небезпечні умови праці, 
визначені чинним законодавством. Відшкодування шкоди 

працівникам за ушкодження здоров’я.  

24. Робочий час і час відпочинку; скорочена тривалість робочого 

часу; додаткові оплачувані відпустки; пільгове пенсійне забезпечення; 

види оплати праці у підвищеному розмірі залежно від класифікації 
основних форм виробничої діяльності. 
25. Загальні закономірності регуляції діяльності людини в умовах 

наявності виробничих шкідливих та небезпечних чинників. 

Забезпечення працюючих лікувально-профілактичним харчуванням. 

26. Пільги при роботах в умовах термічного навантаження та 
холодного мікроклімату. Заходи технічного та гігієнічного характеру 

щодо попередження переохолодження та перегрівання працівників. 

27. Забезпечення працівників засобами колективного та 
індивідуального захисту. Види та способи колективного та 
індивідуального захисту працюючих.  

28. Державне управління охороною праці, його функції. Органи 

державного управління охороною праці. Діяльність Національної ради 

у сфері управління охороною праці. 
29. Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування у галузі охорони праці. Повноваження 

місцевих органів виконавчої влади з питань охорони праці.  
30. Взаємодія територіальних управлінь Держгірпромнагляду та 
інших органів державного нагляду з органами місцевого 

самоврядування в галузі охорони праці.  
31. Фінансування охорони праці. Фонди охорони праці. Формування 

коштів фонду охорони праці, галузеві, регіональні, державні кошти 

фондів охорони праці. Контроль за надходженням коштів та 

відповідальність за правильне їх використання. 

32. Наукові дослідження з проблем охорони праці. Науково-дослідні, 
проектно-конструкторські та інші організації, що спеціалізуються у 

сфері нормативно-творчої діяльності з питань безпеки, гігієни праці та 
виробничої санітарії. 
33. Державний нагляд і контроль за охороною праці.  
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34. Органи державного нагляду в галузі охорони праці. 
Повноваження органів державного нагляду. Організаційні, контрольні 
та адміністративні функції. 
35. Експертиза проектів щодо безпеки та видача дозволу на роботу 

підприємств відповідно до порядку встановленого Кабміном.  

36. Система управління охороною праці на підприємстві.  
37. Діяльність професійних спілок у сфері управління 

підприємством. Повноваження виборних органів професійних спілок. 

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони 

праці.  
38. Служба охорони праці. Структура та чисельність служби охорони 

праці на підприємстві. Функції, служби охорони праці. Обов’язки та 
права посадових осіб. 

39. Громадський контроль за охороною праці на підприємствах.  

40. Навчання та інструктажі з питань охорони праці.  
41. Порядок навчання з питань охорони праці.. 
42. Реалізація прав на охорону праці при укладанні працівниками 

трудового договору. Попередні і періодичні медичні огляди 

працівників.  

43. Нормування і оплата праці. Форми і системи оплати праці.  
44. Оплата праці в умовах неповного робочого часу і на важких 

роботах та роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці та 
умовами підвищеного ризику для здоров’я. Порядок оплати праці за 
час простою, а також за освоєння нового виробництва.  

45. Відшкодування шкоди працівникам за ушкодження здоров’я 

залежно від ступеня втрати працездатності. Допомога потерпілому 

при тимчасовій втраті працездатності, при стійкій втраті 
працездатності і у разі смертельного наслідку. Відшкодування 

моральної шкоди. 

46. Строки початку та закінчення виплати сум відшкодування 

визначені чинним законодавством, в умовах виробничої діяльності. 
Забезпечення зайнятості звільненим працівникам. 

47. Основні принципи трудового законодавства та охорони праці, 
передбачені в Кодексі Законів про працю.  

48. Основні трудові права та обов’язки працівників, умови укладання 

договорів про працю. Вимоги адміністрації підприємства щодо 

поліпшення та оздоровлення умов праці. Контроль за дотриманням 

вимог інструкцій з охорони праці.  
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49. Колективний договір і угода щодо урегулювання виробничих 

трудових та соціально-економічних відносин. 

50. Зміст колективного договору, угоди. Сфера укладання 

колективних договорів, угод на підприємствах. Дія колективного 

договору та контроль за його виконанням.  

51. Право робітника на оскарження розірвання трудового договору. 

Строкові трудові договори і договори укладені на невизначений строк. 

52. Умови розірвання трудового договору з ініціативи власника, 
визначені трудовим законодавством. Розмір вихідної допомоги за 
розірвання трудової угоди.  

53. Повноваження комісій по трудових спорах. Вирішення трудових 

спорів судовими інстанціями. Порядок переведення на іншу роботу. 

54. Надурочні роботи.  

55. Види відпочинку. Щорічні відпустки та черговість їх надання. 

Порядок надання додаткових відпусток та відпусток без збереження 

заробітної плати.  

56. Охорона праці жінок та неповнолітніх. Праця інвалідів. 

57. Виробництва, де забороняється використання праці жінок і 
неповнолітніх. Режим праці і відпочинку для працюючих жінок і 
неповнолітніх. Відпустки та пільги для жінок по вагітності.  
58. Особливості підліткового віку та правова основа охорони праці 
неповнолітніх. Пільгові умови та обмеження, спрямовані на 
поліпшення умов і охорони праці підлітків. 

59.  Працевлаштування, навчання та перекваліфікація інвалідів, 

порядок залучення їх до роботи в нічний час та надурочних робіт. 
60. Стан охорони праці в Україні. Динаміка загального та 
смертельного травматизму.  

61. Чинники, що впливають на рівень виробничого травматизму.  

62. Обов’язки працівників, щодо додержання трудової і 
технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону 

праці. Трудова та технологічна дисципліна праці.  
63. Види відповідальності за порушення трудової і технологічної 
дисципліни. 

64. Дисциплінарна відповідальність. Порядок та строки притягнення 

до відповідальності за порушення вимог у сфері охорони праці. 
65. Матеріальна відповідальність. Позовна давність. Відповідальність 

за заподіяну шкоду особам або організаціям відповідно до вимог 
Цивільного кодексу. Способи відшкодування шкоди.  
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66. Адміністративна відповідальність. Види стягнень за 
адміністративні правопорушення. Адміністративні правопорушення в 

галузі законодавства про працю, охорону праці і навколишнього 

середовища, в промисловості і будівництві. Відповідальність за 
порушення вимог пожежної безпеки.  

67. Органи, які розглядають справи про адміністративні 
правопорушення. Ведення справ про адміністративні правопорушення 

у сфері охорони праці, пожежної безпеки, санітарного нагляду, 

ядерної та радіаційної безпеки.  

68. Провадження справ про адміністративні правопорушення. 

Порядок притягнення до адміністративної відповідальності. Права 
особи, що притягається до адміністративної відповідальності.  
69. Компетенція уповноважених органів при розгляді справ про 

адміністративні правопорушення. Порядок оскарження постанови про 

адміністративне правопорушення. Контроль за провадженням справ 

про адміністративні правопорушення.  

70. Кримінальна відповідальність. Злочини. Відповідальність 

неповнолітніх. Неосудність. Злочини, скоєні в стані сп’яніння.  

71. Види покарання за вчинений злочин: позбавлення права займати 

певні посади; накладення штрафів; громадські та виправні роботи; 

обмеження волі; позбавлення волі; конфіскація майна.  

72. Амністія. Умовне засудження. Іспитовий строк.  

73. Обставини, які пом’якшують та обтяжують покарання. Давність 

притягнення до кримінальної відповідальності.  
74. Відповідальність за порушення законодавства про працю, про 

охорону праці, шкоду, заподіяну здоров’ю людей, правил пожежної 
безпеки, правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах, правил 

безпеки при проведенні будівельних робіт, правил зберігання, обліку 

та перевезення вибухових речовин.  

75. Питання охорони праці у Цивільному Кодексі України, Указах 

Президента, постановах Верховної Ради та Кабінету Міністрів 

України. 

76. Здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законності у 

сфері охорони праці. 
77. Юридична відповідальність за скоєння злочинів у сфері 
службової діяльності. Види відповідальності та покарання за 
невиконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з 
охорони праці.  
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78. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства. 
Прокурорський нагляд за провадженням справ про адміністративні 
правопорушення.  

79. Функції прокурорського нагляду за виконанням законодавства 
про охорону праці. Повноваження органів прокуратури у сфері 
охорони праці. Нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та 
протидії корупції.  
80. Основні положення Закону України «Про засади запобігання та 
протидії корупції».  

81. Поняття «корупції» та «корупційного правопорушення». 

Формування державної антикорупційної політики. Координація і 
контроль за діяльністю органів виконавчої влади щодо запобігання та 
протидії корупції.  
82. Повноваження керівників органів державної влади, юридичних 

осіб, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного 

правопорушення. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення 

корупційних правопорушень. Здійснення заходів щодо запобігання та 
протидії корупції. 
83. Єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Загальні 
правові, економічні та соціальні основи забезпечення охорони праці, 
радіаційної безпеки, санітарного благополуччя та пожежної безпеки 

на території України. Закони цільового спрямування.  

84. Закон України “Про охорону праці”. Основні положення Закону 

України «Про охорону праці». 

85. Державна політика в галузі охорони праці щодо регулювання 

відносин між працівником і роботодавцем з питань безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища. Комплексне вирішення питань 

охорони праці на державному рівні, з урахуванням економічної та 
соціальної політики держави.  

86. Національні програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища на п’ятиріччя та кожний поточний рік. 

87. Нормативно-правові акти про охорону праці, що регулюють 

правові відносини у сфері охорони праці і мають чинність правових 

норм. Види нормативних актів.  

88. Правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та 
інші документи з питань охорони праці. 
89. Міжгалузева і галузева сфера дії нормативних актів про охорону 

праці. Дія міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону 

праці. Організація нормотворчого процесу. 
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90. Державний реєстр міжгалузевих та галузевих нормативних актів 

про охорону праці. Терміни перегляду державних, міжгалузевих та 

галузевих нормативних актів про охорону праці. Мережа базових 

організацій з цієї проблеми. 

91. Схема кодування міжгалузевих і галузевих нормативних актів про 

охорону праці. 
92. Держстандарти, ГОСТи, ССБТ, що застосовуються на території 
України і регламентують вимоги охорони праці. 
93. Нормативно-правові акти, що діють у межах підприємства. 

Порядок їх опрацювання і затвердження. 

94. Положення про розробку інструкцій з охорони праці та 
періодичність їх перевидання. 

95. Порядок розслідування, облік та аналіз аварій і нещасних 

випадків і професійних захворювань в установах, підприємствах і 
організаціях. 

96. Охорона здоров’я – загальний обов’язок суспільства та держави. 

Основні засади законодавства у галузі охорони здоров’я.  

97. Основні принципи охорони здоров’я. Обов’язки громадян щодо 

охорони здоров’я. Охорона здоров’я матері та дитини.  

98. Закон України «Про санітарне та епідеміологічне благополуччя 

населення».  

99. Обов’язки суспільства та держави щодо охорони здоров’я 

населення. Забезпечення здорового навколишнього середовища.  

100. Обов’язки роботодавців у галузі охорони здоров’я. Права 
громадян щодо охорони здоров’я. Порядок проведення санітарно-

епідеміологічної експертизи.  

101. Єдині санітарно-гігієнічні вимоги до планування і забудови 

населених пунктів, будівництва і експлуатації промислових і інших 

об’єктів. 

102.  Створення сприятливих для здоров’я умов праці, навчання, 

побуту та відпочинку; організація виробничих та інших процесів, 

пов’язаних з діяльністю людей, які можуть мати шкідливий вплив на 

здоров’я. 

103. Організаційно-правові основи діяльності органів, установ і 
закладів державної санепідемслужби, їх функції, права та обов’язки у 

сфері життєдіяльності населення і суспільного виробництва. 

104. Державні стандарти, технічні умови та їх погодження з органами 

охорони здоров’я відповідно до вимог чинного законодавства. 
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105. Державний контроль і нагляд в галузі охорони здоров’я. 

Здійснення контрольних і наглядових функцій за додержанням 

законодавства про охорону здоров’я спеціально уповноваженими 

органами виконавчої влади. 

106. Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя територій і 
населених пунктів. 

107. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку». Вимоги законодавства при роботі з радіоактивними 

речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань. 

Основні функції державного нагляду за ядерною та радіаційною 

безпекою. 

108. Загальносвітова  та державна статистика у сфері пожежної 
безпеки. Загальнодержавні заходи щодо боротьби з вогнем.  

109. Становлення пожежної справи в Україні. Перші згадки про 

заходи боротьби з пожежами на території України.  

110. Соціальні, економічні та екологічні наслідки пожеж. Фінансові, 
трудові та матеріальні збитки від пожеж. Кошти, що витрачаються на 
ліквідацію пожеж.  

111. Ефективність протипожежного захисту людини та матеріальних 

цінностей. 

112.  Основні напрямки державної політики щодо забезпечення 

пожежної безпеки. Профілактика пожеж та обмеження їх збитків.  

113. Правова основа державної політики в галузі пожежної безпеки. 

Закон України «Про пожежну безпеку». Повноваження органів 

виконавчої влади у галузі пожежної безпеки. Компетенція 

Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у сфері пожежної 
безпеки. Оперативне управління силами та засобами, що залучаються 

для ліквідації пожеж.  

114. Обов’язки власників підприємств та громадян щодо забезпечення 

пожежної безпеки.  

115. Основні вимоги пожежної безпеки, наведені у відомчих 

нормативних актах. 

116. Організація роботи служби пожежної безпеки, добровільних 

протипожежних формувань та пожежно-технічних комісій.  

117. Державний пожежний нагляд. Структура органів 

Держпожнагляду. Повноваження і функції органів Держпожнагляду, 

планування їх роботи.  
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118. Організація перевірок об’єктів господарювання з питань пожежної 
безпеки. Розподіл об’єктів господарювання за рівнем пожежної небезпеки 

та ступенем ризику щодо пожежної безпеки.  

119. Порядок розслідування та облік пожеж. Прямі та побічні збитки 

від пожеж.  

120. Масово-роз’яснювальна робота, навчання та інструктажі з питань 

пожежної безпеки. Порядок та строки проведення протипожежних 

інструктажів.  

5. РОЗРОБКА ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Інструкції з охорони праці розробляються згідно «Положення про 

розробку інструкцій з охорони праці» затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпраці 29.01.98 N 9. 

Інструкції повинні містити такі розділи: 

- загальні положення; 

- вимоги безпеки перед початком роботи; 

- вимоги безпеки під час виконання роботи; 

- вимоги безпеки після закінчення роботи; 

- вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

За необхідності в інструкції можна включити й інші розділи.  

Розділ «Загальні положення» повинен містити: 

- відомості про сферу застосування інструкції; 
- загальні відомості про об'єкт розробки: визначення робочого 

місця працівника даної професії; коротка характеристика 
технологічного процесу та обладнання, що застосовується на цьому 

робочому місці, виробничій дільниці, в цеху; 

- умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи за 
професією або до виконання відповідного виду робіт (вимоги щодо 

віку, стажу роботи, статі, стану здоров'я, проходження медоглядів, 

професійної освіти та спеціального навчання з питань охорони праці, 
інструктажів, перевірки знань тощо); 

- вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що 

стосуються питань охорони праці для даного виду робіт або професії; 
- характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів для даної професії (виду робіт), особливості їх впливу на 

працівника; 
- перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів 

індивідуального захисту, що належать до видачі працівникам даної 
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професії (виду робіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням 

стандартів або технічних умов на них; 

- вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен 

дотримуватись працівник під час виконання роботи. 

Розділ «Вимоги безпеки перед початком роботи» повинен 

містити: 

- порядок приймання зміни у випадку безперервної роботи, в тому 

числі при порушенні режиму роботи виробничого обладнання або 

технологічного процесу; 

- порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального 

захисту; 

- порядок перевірки справності обладнання, інструменту, захисних 

пристроїв небезпечних зон машин і механізмів, пускових, запобіжних, 

гальмових і очисних пристроїв, систем блокування та сигналізації, 
вентиляції та освітлення, знаків безпеки,первинних засобів 

пожежогасіння, виявлення видимих пошкоджень захисного 

заземлення (занулення) тощо; 

- порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів 

(сировини, заготовок, напівфабрикатів); 

- порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності 
обладнання, пристроїв, пристосувань, інструменту, засобів захисту. 

Розділ «Вимоги безпеки під час роботи» повинен містити: 

- відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та 
методи безпечного виконання робіт, правила використання 

технологічного обладнання, пристроїв та інструментів; 

- правила безпечного поводження з вихідними матеріалами 

(сировиною, заготовками, напівфабрикатами), з готовою продукцією; 

- правила безпечної експлуатації внутрішньо-цехових 

транспортних і вантажопідіймальних засобів і механізмів, тари; 

вимоги безпеки при вантажно - розвантажувальних роботах та 
транспортуванні вантажу; 

- вказівки щодо порядку утримання робочого місця в безпечному 

стані; 
- можливі види небезпечних відхилень від нормального режиму 

роботи обладнання та технологічного регламенту і способи їх 

усунення; 

- вимоги щодо використання засобів індивідуального та 
колективного захисту; 

- умови, за яких робота повинна бути припинена (технічні, 
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метеорологічні, санітарно-гігієнічні тощо); 

- вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки; 

- порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи 

раптові захворювання, факти порушення технологічного процесу. 

Розділ «Вимоги безпеки після закінчення роботи» повинен 

містити: 

- порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, 

очищення і змащення обладнання; 

- порядок здавання робочого місця; 

- порядок прибирання відходів виробництва; 

- вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен 

дотримуватись працівник після закінчення роботи; 

- порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, що 

виявились у процесі роботи. 

Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» повинен 

містити: 

- відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні 
причини аварій (вибухів, пожеж тощо); 

- відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим 

аваріям; 

- порядок дій, особисті обов'язки та правила поведінки працівника 
при виникненні аварії; 

- порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що 

можуть до них призвести; 

- відомості про порядок застосування засобів протиаварійного 

захисту та сигналізації; 
- порядок дій щодо подання першої медичної допомоги потерпілим 

під час аварії. 
Викладення тексту інструкцій. При викладенні тексту інструкції 

слід керуватися такими правилами: 

- текст інструкції повинен бути стислим, зрозумілим і не допускати 

різних тлумачень; 

- інструкція не повинна містити посилань на нормативні акти, 

вимоги яких враховуються при її розробці; 
- у тексті інструкцій не допускається застосування не властивих 

для нормативних актів зворотів розмовної мови, довільних 

словосполучень, скорочення слів, використання для одного поняття 

різних термінів, а також іноземних слів чи термінів за наявності 
рівнозначних слів чи термінів в українській мові; допускається 
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застосування лише загальноприйнятих скорочень і абревіатур; 

- у тексті інструкції слід уникати викладу вимог у формі заборони, 

а при необхідності слід давати пояснення, чим викликана заборона; не 
повинні застосовуватися слова «категорично», «особливо», 

«обов'язково», «суворо» та ін., оскільки всі вимоги інструкції є 
однаково обов'язковими; 

- для наочності окремі вимоги інструкцій можуть бути ілюстровані 
малюнками, схемами, кресленнями тощо. 

6. ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ 

ПРАЦІ 

_________________________________________________ 

(повне найменування підприємства із зазначенням 

підпорядкованості) 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ  _______________________ 

             (посада роботодавця і 
_____________________________ 

найменування підприємства) 

_________________  № _________ 

         (число, місяць, рік) 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________ 

ДЛЯ  МОНТАЖНИКА  ЗОВНІШНІХ  ТРУБОПРОВОДІВ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 

1.2. За даною інструкцією монтажник зовнішніх трубопроводів (далі 
монтажник) інструктується перед початком роботи (первинний 

інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). 

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці»; в журналі після проходження 
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інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та 
монтажника. 

1.3. Власник повинен застрахувати монтажника від нещасних 

випадків та професійних захворювань. 

В разі пошкодження здоров'я монтажника з вини власника, він 

(монтажник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди. 

1.4. За невиконання даної інструкції монтажник несе дисциплінарну, 

матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність. 

1.5. До роботи монтажником зовнішніх трубопроводів допускаються 

особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження і не 
мають медичних протипоказань, пройшли професійну підготовку і 
мають відповідну кваліфікацію; пройшли вступний інструктаж з 
охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з питань 

пожежної безпеки. 

1.6. Монтажник повинен: 

1.6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 

1.6.2. Бути уважним до сигналів рухомих машин і механізмів. 
1.6.3. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та 
по якій проінструктований. 

1.6.4. Не допускати сторонніх осіб в робочу зону. 

1.6.5. Не захаращувати робоче місце. 

1.6.6. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці. 
1.6.7. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від 

нещасних випадків. 

1.6.8. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння. 

1.6.9. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил 

охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі. 
1.6.10. Користуватись спецодягом та засобами індивідуального 

захисту. 

1.7. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на 
монтажника: 

- рухомі машини, механізми; 

- захаращеність робочої зони, робочого місця; 

- відсутність спеціальних пристроїв, інструменту та обладнання для 

виконання робіт відповідно прийнятої технології; 
- незахищені струмоведучі частини електрообладнання; 

- недостатня освітленість робочої зони; 

- шкідливі компоненти, які виділяються при зварювальних роботах; 

- знижена температура повітря у холодний період року. 
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1.8. Монтажник забезпечується спецодягом та засобами 

індивідуального захисту згідно з колективним договором (угодою). 

1.9. У разі поєднання робіт по газо-, електрозварюванню, стропальних 

робіт монтажник повинен мати відповідне посвідчення і бути 

проінструктованим по даних видах робіт. 
1.10. При виконанні земляних робіт монтажник повинен бути 

проінструктованим по даному виду робіт (інструкція для землекопа). 
1.11. Перед спорудженням зовнішніх трубопроводів водопостачання, 

каналізації, газопроводів необхідно розбити трасу, яку виконують 

згідно з проектом виконання робіт і виконання земляних робіт згідно з 
розділом 9 СНіП ІІІ-4-80 «Техника безопасности в строительстве». 

1.12. Монтаж трубопроводів в улаштовані траншеї включає операції: 
1.12.1. Підчищення дна і стінок траншей. 

1.12.2. Підготовка приямка в місцях зварювання і ізоляції стиків. 

1.12.3. Спорудження основи під трубопровід. 

1.12.4. Виконання днища колодязів і камер. 

1.12.5. Опускання труб в траншеї. 
1.12.6. Збирання і зварювання замикаючих стиків. 

1.12.7. Монтаж з'єднувальних деталей і арматури. 

1.12.8. Продування повітрям. 

1.12.9. Попереднє випробування. 

1.12.10. Ізоляція стиків. 

1.12.11. Засипка трубопроводів. 

1.13. При виконанні земляних робіт на дорогах, проїздах, в подвір'ях 

населених пунктів необхідно встановити суцільне огородження з 
інвентарних щитів. 

На огородженні повинні бути вивішені попереджувальні знаки і 
світлові знаки. 

Необхідно передбачити заходи по відведенню атмосферних вод. 

1.14. При роботі з ізолюючими і ущільнюючими матеріалами 

монтажник повинен бути проінструктований по правилах охорони 

праці при їх приготуванні і користуванні. 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1. Отримати завдання від керівника робіт і ознайомитися з планом 

виконання робіт (ПВР). 

2.2. Перевірити і одягти спецодяг та засоби індивідуального захисту. 

2.3. Перевірити наявність та справність інструмента, 
вантажозахоплювальних пристроїв та іншого обладнання. 
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2.4. Перевірити стан укосів і надійність кріплення стінок траншей. 

2.5. Впевнитись у відсутності в траншеї води. 

Укладання трубопроводів в траншею заповненою водою 

допускається при глибині води не більше 0,3 м, при більшій глибині її 
необхідно відкачати. 

2.6. Впевнитись в надійності встановлення механізмів, кріплення 

тросів до трубопроводів, а також у відсутності перешкод для їх 

вільного переміщення при прокладці трубопроводів через водні 
перешкоди, тунелі. 
2.7. Звільнити проходи до місця монтажу, звільнити їх від сміття, а 
взимку від льоду і снігу. 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 

3.1. Монтаж трубопроводів виконувати згідно з ПВР після перевірки 

відповідності проекту розмірів траншей, кріплення стінок, відміток 

дна, а при наземному прокладанні - опорні конструкції. 
Результати перевірки відображаються в журналі виконання робіт. 
3.2. Монтаж трубопроводів і арматури, які були в експлуатації, 
допускається тільки за наявності акта, підтверджуючого відсутність в 

них залишків технологічних продуктів і який дає дозвіл на виконання 

робіт. 
3.3. Вивезені на трасу секції і зварені нитки трубопроводів 

розташовують уздовж траншеї для виконання підготовчих робіт 
(стикування, очищення, прихватки) на відстані не менше 1,5 м від 

бокової поверхні труби до бровки траншеї за відсутності нахилу в бік 

траншеї. 
У противному разі труби укладають по інший бік вийнятого 

ґрунту. 

3.4. При розкладанні труб, призначених для госпорадсько-питного 

водопостачання, не слід допускати попадання у них поверхневої та 
стічної води. 

3.5. Зварювані секції укладають на спеціальні підкладки (лежні) чи 

валки з ущільненого ґрунту, які виключають їх осідання і самовільне 

зміщення. 

Лежні підкладають таким чином, щоб вони перекривали траншею, 

а їх кінці були розташовані від краю траншеї на відстані, яка виключає 
можливість обвалення стінок траншеї. 
3.6. При встановленні арматури збіг болтових отворів перевіряти за 
допомогою оправки і монтажних ломиків. 
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Виконувати цю роботу пальцями не допускається. 

Для заправлення прокладок фланцевих з'єднань слід застосовувати 

спеціальні дротові гачки. 

3.7. Затягування болтів (шпильок) виконують рівномірно з 
почерговим загвинчуванням гайок, розташованих навхрест при 

паралельному розташуванні фланців. 

Вирівнювання перекосу фланців шляхом нерівномірного 

затягування болтів (шпильок) та усунення зазору між фланцями за 
допомогою клинцевих прокладок чи шайб забороняється. 

3.8. Під час прокладання труб на прямолінійних дільницях траси 

з'єднувані кінці суміжних труб повинні бути відцентровані так, щоб 

ширина розтрубної щілини була однаковою по всьому колу. 

3.9. Перевертати труби при центруванні і зварюванні стиків 

необхідно спеціальними трубними гайковими ключами. 

3.10. В місцях проведення монтажу кривих вставок, котушок і 
запірної арматури траншею необхідно збільшити на 1,25м в обидва 
боки від трубопроводу на дільниці довжиною не менше 3 м. 

Під зварюваним стиком трубопроводу необхідно улаштувати 

приямок глибиною 0,5 м. 

Роботи виконувати в присутності і під безпосереднім керівництвом 

керівника робіт. 
3.11. У разі зварювання усередині трубопроводу необхідно 

передбачити вентиляцію.  

Забороняється усередині трубопроводів одночасно виконувати 

роботи газозварнику і електрозварнику. 

3.12. При необхідності зварювання усередині труби чи трубопроводу, 

а також при зварюванні зовні після дощу чи снігопаду, зварник, крім 

спецодягу, повинен користуватися діелектричними рукавицями, 

калошами, килимком, а також діелектричним шоломом. 

3.13. Вільні кінці трубопроводів, що монтуються, а також отвори у 

фланцях запірної та іншої арматури при перервах в роботі, необхідно 

закривати заглушками чи дерев'яними пробками. 

3.14. Укладання труби в траншеї виконується трубоукладниками, а 
також вантажопідіймальними кранами. 

Вантажопідіймальні машини і механізми повинні знаходитись на 
відстані не менше 1 м від краю траншеї. 
3.15. Дно траншеї перед укладанням труб необхідно розчистити від 

обваленого ґрунту. 
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Якщо обвалення виникло під час опускання трубопроводу, то 

видаляти ґрунт дозволяється тільки після того, як під трубопровід 

впоперек траншеї будуть підкладені спеціальні лежні, які 
забезпечують надійне і стійке положення трубопроводу. 

Кінці лежнів повинні виходити за бровку траншеї не менше, ніж на 
1 м. 

3.16. Перед подаванням сигналу про підйом секції необхідно 

впевнитись в наступному: 

3.16.1. Секція надійно застроплена і нічим не утримується. 
3.16.2. У середині секції відсутні земля, каміння, лід та інші сторонні 
предмети.  

3.16.3. В зоні дії стріли крана чи трубоукладника відсутні люди. 

Сигнали повинен подавати бригадир чи трубоукладач-стропальник, 

призначений на цю роботу. 

3.17. При переміщенні труб і зібраних секцій, які мають 

антикорозійне покриття, слід застосовувати м'які кліщові захвати, 

гнучкі рушники та інші засоби, які виключають пошкодження цього 

покриття. 

3.18. Для підіймання і переміщення секцій трубопроводів в 

горизонтальному положенні слід застосовувати не менше двох 

стропів чи спеціальні траверси. 

3.19. При опусканні труб в траншеї з розкріпленими стінами не 
дозволяється знімати розпори. 

З дозволу і під безпосереднім наглядом керівника робіт 
допускається видалення окремих розпірок, але за умов одночасного 

перекріплення. 

3.20. На розпірки кріплення траншеї не дозволяється укладати чи 

опирати труби, фасонні частини та інші вантажі. 
3.21. При підійманні та опусканні труб і фасонних частин вагою 

більше 250 кг для строповки слід застосовувати тільки сталеві троси. 

Застосовувати для цього конопляні троси, канати забороняється. 

3.22. Опускати з траншею вручну чавунні труби діаметром до 250 мм і 
каналізаційні труби малого перерізу допускається тільки за 
допомогою каната. 

3.23. Не допускається використовувати зрошуваних сталевих тросів і 
конопляних канатів для опускання труб в траншею. 

3.24. При опусканні чавунної труби діаметром більше 600мм вручну 

по укосу траншеї кінці троса необхідно надійно закріпляти в 

протилежний бік від траншеї. 
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3.25. При опусканні в траншею розтрубної труби трос необхідно 

закріпляти ближче до розтрубу (до центра тяжкості). Щоб не сталося 

сковзання троса, опускати труби в траншею слід розтрубом до верху. 

3.26. При підніманні і опусканні з траншеї важкої арматури стропи 

необхідно накладати на корпус арматури; не можна накладати стропи 

на штоки чи маховики. 

3.27. Легкі труби і арматуру слід опускати в траншею, передаючи їх з 
рук в руки. Скидати їх в траншею забороняється. 

3.28. Опускання в траншею труб, секцій трубопроводів, фасонних 

частин і арматури слід виконувати повільно, без ривків і ударів 

вантажу об стінки і дно траншеї чи об розпірки кріплення. 

3.29. При опусканні в траншеї труб і фасонних частин необхідно 

знаходитись від краю вантажу не ближче, ніж на 2 м. 

Наближатися до кінців труб і фасонних частин, які опускаються в 

траншею для укладання їх на місце, дозволяється тільки тоді, коли 

вантаж буде знаходитись не більше, ніж на 30см від дна траншеї. 
3.30. Скочувати труби, а також скидати їх і фасонні частини, арматуру 

в траншеї за допомогою ломів, важелів забороняється. 

3.31. Звільняти укладені в траншеї труби від захоплювальних 

пристроїв, вантажопідіймальних механізмів можна тільки після 

надійного укладання їх на постійні опори. 

3.32. При виявленні будь-яких змін стану укосів траншеї чи 

несправності їх кріплення роботи необхідно припинити і доповісти 

про це керівнику робіт. 
3.33. Для опускання з траншею слід користуватися переносними 

драбинами. 

Не можна опускатися по розпірках траншеї. 
Переходити через траншею дозволяється по перехідних місткамх 

шириною не менше 0,6 м з поруччям висотою не менше 1,1 м. 

3.34. Не дозволяється виконувати трубопровідні роботи в камерах, 

колодязях, тунелях з температурою повітря більше 40°С без 
припливної і витяжної вентиляції. 
3.35. Допускається укладання двох і більше газопроводів в одній 

траншеї на одному чи різних рівнях (ступенями). При цьому відстань 

між газопроводами слід передбачати достатню для монтажу і ремонту 

газопроводу. 

3.36. В місцях перетину газопроводами каналів теплової мережі, 
комунікаційних колекторів, каналів різного призначення з проходом 

над або під спорудами, які перетинаються, необхідно виконати 
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прокладання газопроводів в футлярі, який виходить на 2 м в обидва 
боки від зовнішніх стінок споруд, які перетинаються, а також зробити 

перевірку неруйнівним методом контролю всіх зварних стиків в 

межах перетину і по 5 м у боки від зовнішніх стінок споруд, які 
перетинаються. 

На одному кінці футляра повинна бути передбачена контрольна 
трубка, яка виходить під захисний пристрій. 

3.37. Під час роботи в водонасичених і перезволожених ґрунтах 

(пливунах) із застосуванням сталевого короба забороняється:  

3.37.1. Знаходитись між коробом і стінкою траншеї. 
3.37.2. Знаходитися в коробі при підніманні чи опусканні труби. 

3.37.3. Знаходитись між коробом і трубою до повного її опускання на 
ґрунт чи бетонну основу. 

3.37.4. Встановлення короба виконувати тільки із застосуванням 

відтяжок. 

3.38. Спускатися в короб і виходити з нього слід по драбині. 
3.39. Глибина відкритих приямків для замазування швів стиків 

чавунних водопровідних труб повинна бути не більше 0,4м для труб 

діаметром до 300 мм. 

3.40. Для сталевих зварюваних труб глибина приямка повинна бути не 

більше 0,7 м. При більшій глибині приямків необхідно встановлювати 

кріплення. 

3.41. Замазування стиків залізобетонних та інших труб розчинами із 
застосуванням рідкого скла повинно виконуватись в гумових 

рукавицях. 

3.42. Стики залізобетонних розтрубних труб розчином з гладкими 

кінцями при їх з'єднанні на муфтах слід ущільнювати гумовими 

кільцями. 

3.43. Свинець для заливання розтрубів труб дозволяється плавити на 
такій відстані від траншеї (колодязя), щоб при випадковому 

перекиданні посудини, розплавлений свинець не влучив на 

працюючих унизу. 

3.44. Посудину з розплавленим металом слід опускати на дно приямка 
(траншеї) на міцній вірьовці. 

Приймати посудину з свинцем дозволяється тільки після надійного 

встановлення її на дно приямка (траншеї). 
3.45. При заливанні розтрубів свинцем слід користуватися 

спеціальним ковшем з носиком і на довгій рукоятці. Працювати 

необхідно в захисних окулярах і брезентових рукавицях. 
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Розтруби перед заливанням свинцем слід ретельно просушити. 

3.46. Котли для варіння і розігріву ізоляційних і бітумних мастик 

повинні бути справними і мати щільно закриваючі негорючі кришки. 

Заповнення котлів допускається не більше, ніж на 3/4 їх ємності. 
Наповнювач повинен бути сухим. 

3.47. Доставляти бітумну мастику до робочих місць тільки за 

допомогою вантажопідіймальних машин чи по бітумопроводу. 

Для переміщення гарячого бітуму на робочих місцях слід 

застосовувати металеві бачки, які мають форму зрізаного конуса, 

зверненого широкою частиною вниз, з щільно закриваючими 

кришками і запірними пристосуваннями. 

Наповнювати бачок слід на 3/4 ємності. 
Розливати бітум у бачки слід через штуцер з засувкою, обладнаною 

в нижній частині котла. 

3.48. Не допускається використовувати в роботі бітумні мастики 

температурою вище 180 °С. 

3.49. Переміщати гарячу мастику у відкритій тарі, передавати з рук в 

руки при підніманні на висоту забороняється. 

3.50. Котли для варіння і розігріву бітумних мастик повинні бути 

обладнані приладами для вимірювання температури. 

3.51. Площадка, де розігрівається бітум, повинна бути забезпечена 
ящиком з піском, лопатою, вогнегасником. 

3.52. Змішувати бітум з бензином, дизельним паливом чи іншими 

органічними розчинниками дозволяється на відстані не менше 50 м 

від відкритого вогню. 

Забороняється вливати розчинник в розплавлений бітум (при 

приготуванні праймера), тому що при цьому обов'язково виникне 

вибух. 

Необхідно вливати бітум в бензин з постійним перемішуванням 

дерев'яною мішалкою. 

Температура бітуму не повинна перевищувати 70°С. 

3.53. Теплоізоляційні роботи на трубопроводах повинні виконуватися, 

як правило, до їх встановлення чи після постійного закріплення згідно 

з проектом. 

3.54. Розбирання кріплення траншей і котлованів слід виконувати 

знизу у верх по мірі зворотного засипання ґрунту. 

Кількість одночасно видалених дощок по висоті не повинно 

перевищувати трьох, а в сипучих і нестійких ґрунтах – однієї. Під час 
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видалення дощок слід відповідно переставляти розпірки, причому 

існуючі розпірки треба виймати тільки при встановленні нових. 

Розбирання кріплення слід проводити в присутності керівника 
робіт. 
3.55. Засипати котловани і траншеї можна тільки з дозволу керівника 
робіт і в його присутності з дотриманням наступних вимог: 
3.55.1. Перед засипанням траншеї впевнитись, що в ній немає людей. 

3.55.2. Розпірки видаляти поступово знизу по вказівці керівника робіт. 
3.55.3. В пливунах чи при розташуванні поблизу фундаментів 

будівель (якщо підошва фундаменту знаходиться вище дна траншеї) 
кріплення залишають з ґрунті. 
3.55.4. Засипання виконувати шарами по 30-40 см, ущільнюючи 

кожний шар ручними чи механізованими трамбівками. 

4. Вимоги безпеки під час випробування трубопроводів 

4.1. Перед початком випробування трубопроводів слід перевірити 

наявність і справність на їх кінцях упорів, які забезпечують 

сприймання зусиль, і, при необхідності, підтягнути ослаблені болти і 
шпильки кріплення трубопроводів на опорах. 

Якщо випробуванню підлягає дільниця трубопроводу, то її 
необхідно ізолювати від суміжних ділянок заглушками чи арматурою. 

4.2. Приєднання трубопроводу, що випробується, гідравлічного пресу, 

насосу чи мережі, які створюють необхідний тиск, необхідно 

здійснювати через два запірних вентиля. 

Після досягнення потрібного тиску трубопровід необхідно 

відключити від преса, насоса чи мережі. 
4.3. Піднімання і зниження тиску в трубопроводах виконувати 

рівномірно, без товчків і ударів, при постійному контролі показань 

приладів і стану випробуваної системи. 

4.4. Випробувальний тиск необхідно витримувати продовж 5 хвилин, 

після чого він зменшується до робочого, при цьому тиску необхідно 

оглянути трубопровід. 

4.5. При пневматичному випробуванні трубопроводу компресор 

повинен бути розташований на відстані не менше 10 м від 

трубопроводу, що випробується. 

4.6. Вистукування зварних швів при огляді слід виконувати молотком 

вагою не більше 1,5 кг. 
Трубопроводи з кольорових металів і сплавів можна обстукувати 

тільки дерев'яними молотками вагою не більше 0,8 кг. 
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Трубопроводи з інших металів і матеріалів обстукувати не 

дозволяється. 

4.7. Приєднання і роз'єднання ліній, які подають стиснене повітря від 

компресора, допускається тільки після припинення подачі повітря. 

4.8. Забороняється: 

- під час піднімання тиску в трубопроводах знаходитись напроти 

фланцевих з'єднань і швів; 

- усувати дефекти під час знаходження трубопроводу під тиском; 

- знаходитись в небезпечній зоні під час піднімання тиску в 

трубопроводах і при випробуванні їх на міцність. 

4.9. Після випробування трубопроводи необхідно продути і промити 

для видалення забруднення і окалини. 

Для цього трубопровід необхідно розділити на частини, 

забезпечити вільний вихід повітря, що нагнітається, чи пари шляхом 

зняття заглушок чи окремих деталей і вузлів трубопроводу. 

У відкритих кінців встановити міцні щити для захисту працюючих 

від окалини. 

Після промивання трубопроводів звільнену воду необхідно 

відвести в каналізацію. 

4.10. В місцях підключення до трубопроводів води чи повітря повинні 
бути передбачені вентилі чи крани, які повинні розташовуватись на 
висоті, доступній для відкривання і закривання без застосування 

драбин. 

4.11. Запобіжні клапани повинні забезпечити скидання надмірного 

тиску і повинні бути відрегульовані таким чином, щоб не було 

можливості створити в випробуваному трубопроводі тиск більше 
встановленої величини. 

4.12. Робітники, які беруть участь в роботах з випробування 

трубопроводів, повинні знати розташування арматури, заглушок, 

штуцерів для видалення повітря з трубопроводів, місця підключення 

до магістралі води чи повітря, які подаються для випробування, місця 

підключення ручних чи привідних насосів чи компресорів, місця 

розташування манометрів на випробуваному трубопроводі, а також 

розташування запобіжних клапанів. 

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

5.1. Прибрати інструмент з робочих місць, промити їх, змастити і 
покласти в призначене для них місце. 
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5.2. Всі такелажні пристрої очистити від бруду і покласти в 

призначене для них місце. 
5.3. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, упорядкувати і 
покласти у відведене для них місце. 

5.4. Помити руки, обличчя теплою водою з милом; при можливості 
прийняти душ. 

5.5. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час 
роботи. 

6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

6.1. Аварійна ситуація може виникнути в разі: обвалення ґрунту в 

траншеях, котлованах; обривання тросів, канатів; падіння 

трубопроводів; виходу з ладу обладнання під час випробування 

трубопроводів; падіння з висоти; ураження електричним струмом та 

інше. 

6.2. При виникненні аварійної ситуації негайно припинити роботи; 

виключити від живлення всі споживачі; огородити небезпечну зону; 

не допускати до неї сторонніх осіб. 

6.3. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт. 
6.4. Якщо стався нещасний випадок, надавати потерпілому першу 

медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну 

допомогу. 

6.5. Надання першої медичної допомоги. 

6.5.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити 

потерпілого від дії електричного струму, відключивши 

електроустановку від джерела живлення, а при неможливості 
відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або 

застосувавши підручний ізоляційний матеріал. 

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити 

йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши 

увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення 

кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно 

негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу. 

6.5.2. Перша допомога при пораненні. 
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити 

індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що 

міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом. 
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Якщо індивідуального пакета не буде, то для перев'язки необхідно 

використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. 

На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано 

накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму 

розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. 

Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином 

при забруднених ранах. 

6.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, забоях. 

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку 

укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або 

іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також 

підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати 

до тулуба. 

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, 

кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний 

предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити 

холодну примочку. 

При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на 

дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт 
обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з 
метою уникнення ушкодження спинного мозку. 

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, 

чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх 

рушником під час видиху. 

6.5.4. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.  

У разі потрапляння кислоти або лугу на шкіру необхідно ретельно 

промити місце ураження водою на протязі 15-20 хвилин, після цього 

пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 %- ним розчином питної 
соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або 3 %- 

ним розчином оцтової кислоти. 

У разі потрапляння на слизову оболонку очей кислоти або лугу 

необхідно очі ретельно промити водою впродовж 15-20 хвилин, після 

цього промити 2 %- ним розчином питної соди (у разі попадання 

кислоти), а у разі ураження очей лугом - 2 %- ним розчином борної 
кислоти. 

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот 3%- ним 

розчином оцтової кислоти або 3 %- ним розчином борної кислоти, при 

опіках кислотою - 5 %- ним розчином питної соди. 
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У разі потрапляння кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати 

розпиленим за допомогою пульверизатора 10 %- ним розчином питної 
соди, при потраплянні лугу - розпиленням 3 %- ним розчином оцтової 
кислоти. 

6.5.5. Перша допомога при кровотечі: 
- підняти поранену кінцівку вверх; 

- рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у 

клубочок, притиснути її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на 
впродовж 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи 

накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з 
іншого пакета чи шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким 

натиском); 

- у разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, 

застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять 

поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також 

пальцями, джгутом або закруткою. У разі великої кровотечі необхідно 

терміново викликати лікаря. 

6.6. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до 

гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння. 
6.7. В усіх випадках виконувати вказівки керівника. 

 

___________________________________________ 

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)    

 

___________________________________________ 

 (прізвище, ініціали розробника, підпис) 

 

УЗГОДЖЕНО: 

Керівник (спеціаліст)  
служби охорони праці  _______________________________________ 

       (особистий підпис) (прізвище, ініціали) 

 

Юрисконсульт   _______________________________________ 

       (особистий підпис) (прізвище, ініціали) 

 

Головний технолог   _______________________________________ 

       (особистий підпис) (прізвище, ініціали) 
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