
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  
 

для конкурсанта-монтажника внутрішніх санітарно-технічних систем та 
устаткування 

 
1. Загальні положення 

 
1.1.  Інструкція з охорони праці (далі - Інструкція) розроблена згідно з 

вимогами Закону України «Про охорону праці» і встановлює правила 
виконання робіт і поведінки працівника (конкурсанта) на робочій площадці 
відповідно до державних, міжгалузевих нормативних актів про охорону праці. 

1.2.  Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону праці», конкурсант 
зобов'язаний «знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, 
правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншим 
засобами виробництва, користуватися засобами колективного та 
індивідуального захисту». 

1.3. Інструкція є обов'язковим для виконання нормативним документом для 
конкурсантів-монтажників внутрішніх санітарно-технічних систем і 
устаткування, зайнятих у конкурсі. 

1.4.  Конкурсант-монтажник повинен застосовувати наступні засоби 
індивідуального захисту: 

- комбінезон бавовняний;  
- рукавиці комбіновані;  
- черевики шкіряні з твердим підноском. 
1.5. Для перенесення інструмента необхідно використовувати спеціальну 

сумку чи ящик. 
1.6. Матеріали, заготовки і вироби слід укладати в штабелі. Забороняється 

захаращувати проходи. 
1.7. Необхідно стежити за тим, щоб підлога на робочому місці була рівною і 

неслизькою. 
1.8. Не слід виконувати розпорядження адміністрації, якщо вони суперечать 

правилам техніки безпеки і можуть призвести до нещасного випадку. 
1.9. При пробиванні отворів і прорізів необхідно вжити заходів проти 

ураження осколками людей, які знаходяться по іншу сторону отворів, що 
пробиваються. Пробивати отвори з приставних драбин забороняється. 

1.10. Доставлене до робочих місць санітарно-технічне устаткування слід 
розставляти акуратно, не допускаючи зосередження в одному місці, у проходах. 

1.11. Дрібні деталі й інструменти слід подавати на висоту в закритих ящиках. 
1.12. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених для цього місцях. 
1.13. Конкурсанту-монтажнику забороняється: 
- стояти чи проходити під піднятим вантажем або поблизу нього: 
- включати і зупиняти (крім аварійних випадків) машинні механізми, робота 

на яких, йому не доручена. 
 
 



 
2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

 
2.1. Необхідно упорядкувати свій робочий одяг: 
- заправити одяг так, щоб не було звисаючих кінців; 
- одягти захисну каску. 
2.2. Підготувати робоче місце до початку роботи, прибрати сторонні 

предмети, переконатися в справності інструмента і пристосувань і відповідності 
їх вимогам техніки безпеки. 

Необхідно щоб: 
- слюсарні, молотки і кувалди мали рівну трохи випуклу поверхню бойка, 

були надійно насаджені на дерев'яні ручки і заклинені металевими клинами; 
- рукоятки були виготовлені з твердих і в'язких порід сухого дерева (бук. 

береза, молодий дуб) і насаджені під прямим кутом стосовно осі бойка; 
- весь інструмент, що має загострені кінці для рукоятки (напилки, викрутки 

тощо), був забезпечений дерев'яними ручками, стягнутими бандажними 
кільцями для запобігання розколювання. 

Рукоятки повинні мати довжину відповідно до розмірів інструмента, але не 
менше 150 мм; 

- робоча частина ручних інструментів не повинна бути загартована; 
- гайкові ключі, застосовувані для зборки і розбирання болтових з'єднань, 

повинні відповідати розмірам гайок і голівок болтів і бути без тріщин, вибоїн і 
задирок. Губки ключів повинні бути рівнобічнимими. Забороняється робити 
подовження ключа, нарощуючи його контрключами, трубами тощо, 
забороняється застосовувати підкладку між зівом ключа і гранями гайок; 

- розвідні ключі, не повинні мати слабини в рухливих частинах граней гайок і 
кріпильних болтів; 

- гострогубці і плоскогубці не повинні мати надщерблених рукояток, губок, 
що повинні бути гострими і цільними. 

 
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 

 
3.1. Працювати слід тільки справним інструментом. 
3.2. Нагрівальні прилади (радіатори, конвектори) у вигляді окремих секцій 

чи у зібраному вигляді дозволяється укладати в штабелі заввишки не більше 1 
м. 

3.3. Пневматичне випробування трубопроводу допускається здійснювати 
повітрям під безпосереднім керівництвом майстра. 

3.4. Забороняється при гідравлічному випробуванні трубопроводу 
ремонтувати на ньому арматуру, виконувати будь-які роботи (крім обтягування 
фланців), ударяти по трубопроводу й арматурі, знаходитися поблизу заглушок 
випробовуваного трубопроводу. 

Ліквідацію виявлених дефектів у трубопроводі слід виконувати тільки після, 
зняття тиску. 



3.5. Усі без виключення постійні і тимчасові трубопроводи, устаткування й 
апаратуру слід приєднувати до діючої мережі тільки з дозволу організатора 
проведення конкурсу. 

 
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

 
4.1. Упорядкувати робоче місце, прибрати сміття і відходи, очистити від 

бруду і забрати у відведене місце інструмент і пристосування. 
4.2. Перевірити, чи не залишилися усередині устаткування будь-які 

інструменти чи деталі. 
4.3. Про всі виявленіі під час роботи недоліки повідомити організатора 

конкурсу. 
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

 
5.1. У процесі проведення робіт з монтажу санітарно-технічних систем і 

устаткування, виробничі аварії і нещасні випадки можуть виникнути при: 
- зменшенні технологічних проходів, проїздів в результаті розміщення на 

них елементів устаткування, оснащення, інструментів; 
- пошкодженні ізоляції електрокабелів, пробої ізоляції обмоток електричних 

машин. У цьому випадку необхідно швидко знеструмити механізм 
(електроустаткування) і про те, що трапилося, доповісти організатору конкурсу; 

- використанні небезпечних прийомів робіт, застосуванні в якості засобів 
підмащування випадкових предметів чи несправних засобів підмощування, 
застосуванні несправного інструмента; 

- виконанні невластивих робіт, що не входять в обов'язки монтажника 
санітарно-технічних систем і для виконання яких відсутні необхідні знання; 

- незастосуванні засобів індивідуального захисту; 
- використанні випадкових предметів в якості інструмента.  
5.2. При виявленні під час роботи будь-яких порушень, що можуть призвести 

до аварії або становлять безпосередню небезпеку для життя працюючих, 
конкурсант повинен на місці вжити оперативних заходів з ліквідації джерела 
небезпеки. 

5.3. При захворюванні чи травмуванні необхідно повідомити про це 
особисто чи через інших осіб організатора конкурсу і звернутися в медпункт. 

5.4. При нещасному випадку необхідно подати першу медичну допомогу 
потерпілому, при необхідності викликати "швидку медичну допомогу", 
зберегти до розслідування обстановку на робочому місці такою, якою вона була 
в момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих і не призведе 
до аварії. 

5.5. Надання першої медичної допомоги. 
5.5.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 
При ураженні 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. 

За 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 необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати 
"швидку медичну допомогу". 

5.5.2. 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. 

Якщо індивідуального пакету з якоїсь причини не буде, то для перев'язки 
необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. 
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 
настоянку йоду зазначеним чином при забруднених ранах. 

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах. 
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 роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку зі 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, руху, 
необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху. 

5.5.4. Надання першої допомоги при теплових опіках. 
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна 

відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом. 
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробробляють 

спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну. 
При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають 

рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря. 
5.5.5. Перша допомога при кровотечі.  
Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:  
- підняти поранену кінцівку вверх; 
- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), 

складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, 
потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то, не 
знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну 



подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з 
деяким натиском);  

- при сильній кровотечі, яку неможна зупинити пов'язкою, застосовується 
здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за 
допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або 
закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.  

 
  


