
 

  
 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 

Н А К А З 

Про затвердження Інструкції з  

дотримання вимог охорони праці  

під час виконання функціональних обов’язків 

працівниками Українського інституту експертизи  

сортів рослин та його філій 

На виконання вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці», 

відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, 

затвердженого наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці 

від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України 

07 квітня 1998 року за № 226/2666 з метою дотримання конституційного 

права на збереження здоров’я працівників та недопущення травмування в 

Українському інституті експертизи сортів рослин (далі – УІЕСР) та філіях  

НАКАЗУЮ: 

  

1. Затвердити Інструкцію з дотримання вимог охорони праці під час 

виконання функціональних обов’язків Українського інституту експертизи 

сортів рослин та його філій, що додається. 

2. Керівникам структурних підрозділів УІЕСР та філій проводити 

первинні та повторні інструктажі, з урахуванням затвердженої Інструкції. 

3. Працівникам УІЕСР та філій дотримуватись вимог охорони праці в 

приміщеннях та на прилеглій території УІЕСР та його філій під час 

виконання своїх функціональних обов’язків.  

4. Відділу кадрів та діловодства (Марченко Л.В.) довести наказ до 

відома заступників директора, ученого секретаря, керівників структурних 

підрозділів та філій УІЕСР. 

5. Відділу науково-технічної інформації (Лещук Н.В.) розмістити 

Інструкцію на веб-сайті УІЕСР. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                               С.І. Мельник 

 

«06» липня 2017 р.                     Київ                                  № 211-ОД

  



Додаток  

до наказу Українського інституту 

експертизи сортів рослин 

від «06» липня 2017 р. № 211-ОД 

  
  

Інструкція  

з дотримання вимог охорони праці під час виконання своїх 

функціональних обов’язків Українського інституту експертизи сортів 

рослин та його філій 

 

І. Вступ 
 

1.1. Інструкція з дотримання вимог охорони праці під час виконання 

своїх функціональних обов’язків Українського інституту експертизи сортів 

рослин та його філій (далі – Інструкція) розроблена відповідно до вимог 

статті 13 Закону України «Про охорону праці», відповідно до Положення про 

розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Державного 

комітету по нагляду за охороною праці від 29 січня 1998 року № 9, 

зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  07  квітня  1998  року  за 

№ 226/2666,та Інструкції з дотримання вимог охорони праці в приміщеннях 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, затвердженої 

наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 

21.07.2016 № 244,що регулюють питання охорони праці у процесі трудової 

діяльності людини. 

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, визначених 

Законом України «Про охорону праці». 

1.3. Працівники Українського інституту експертизи сортів рослин та 

його філій (далі –УІЕСР) допускаються до роботи після проходження ними 

відповідних інструктажів з питань охорони праці. 

Під час проходження зазначених інструктажів проводиться інструктаж 

з пожежної безпеки. 

1.4. Дія Інструкції поширюється та є обов’язковою до виконання для 

всіх працівників УІЕСР та філій. 

1.5. Порушення працівником вимог Інструкції розглядається як 

порушення трудової дисципліни, за що до нього може бути застосовано 

дисциплінарні стягнення згідно з чинним законодавством. 

1.6. Зміни та доповнення до цієї Інструкції вносяться у порядку, 

визначеному чинним законодавством. 
 

ІІ. Загальні положення 
 

2.1. Найбільш небезпечними факторами для життя та здоров’я 

працівників у приміщеннях є: експлуатація електрообладнання, 

комп’ютерної та іншої оргтехніки, падіння, обвалення предметів та 

матеріалів, мокра підлога, сходи тощо. 



2.2. Організація робочого місця працівників повинна забезпечувати 

відповідність усіх його елементів встановленим ергономічним вимогам.  

2.3. Для запобігання падінню під час переміщення між поверхами 

адміністративної будівлі УІЕСР та будівлі філії, в тому числі й на 

евакуаційних виходах, необхідно триматися за поручні.  

2.4. Під час перебування у приміщенні працівники зобов’язані:  

виконувати вимоги нормативних документів з охорони праці; 

дбайливо ставитися до наданої для роботи оргтехніки та інших матеріальних 

цінностей. 

2.5. Під час експлуатації електроустаткування небезпечним 

виробничим чинником є електричний струм.  

Для уникнення ураження електричним струмом під час користування 

електроприладами необхідно дотримуватися наступних правил: 

не вмикати в електромережу електроприлади, шнури живлення яких 

мають пошкоджену ізоляцію, ненадійно з’єднані з вилками, розетками та 

подовжувачами; 

не користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та 

з’єднувальними коробками, вимикачами, саморобними подовжувачами; 

не застосовувати для обігріву приміщень нестандартне (саморобне) 

електронагрівальне обладнання або лампи розжарювання; 

не доторкатися руками до обірваних та оголених дротів електромережі 

та електроприладів; 

не проводити самочинно зміни у конструкції персональних 

комп’ютерів та периферійних пристроїв або їх технічне налагодження; 

не замінювати самостійно зіпсовані електрозапобіжники, 

електролампи, не проводити ремонт електроприладів та електромережі; 

не залишати без догляду працюючі електроприлади; 

вимикати з електромережі електроприлади під час їх миття та 

прибирання. 
 

ІІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи 
 

3.1. Перед початком роботи з електроприладами працівники повинні: 

перевірити шляхом зовнішнього огляду справність електрокабелів 

(шнурів) та вимикачів, правильність підключення устаткування до 

електромережі; 

очистити монітор від пилу та інших забруднень. 

3.2. Працівник зобов’язаний повідомити безпосереднього керівника 

про виявленні дефекти в електроприладах. 
 

IV. Вимоги безпеки під час роботи 
 

4.1. Під час роботи з електроприладами працівники зобов’язані: 

утримувати в порядку та чистоті робоче місце; 

дотримуватися правил експлуатації електроприладів та 

використовувати їх лише за призначенням; 

негайно припинити роботу у разі виявлення будь-яких несправностей 

електроприладів чи перебоїв з електроживленням. 



4.2. Несправні електроприлади та інше устаткування повинні бути 

передані для перевірки чи ремонту. 

4.3. Під час роботи з електроприладами працівникам забороняється: 

допускати потрапляння вологи на їх поверхню чи в середину; 

смикати за провід живлення для відключення електроприладу; 

класти на електричний кабель (шнур) сторонні предмети; 

тримати закритими вентиляційні отвори, якими обладнані 

електроприлади. 

 

V. Вимоги безпеки після закінчення роботи 
 

5.1. Під час перерви в роботі та після закінчення робочого процесу 

працівники повинні: 

вимкнути всі електроприлади( чайники, комп’ютери, принтери, 

сканери, тощо) та від’єднати їх від електромережі; 

прибрати у корзину зіпсований папір чи покласти його у спеціально 

відведене місце; 

вимкнути світло в кабінеті. 

5.2. Працівникам забороняється залишати підключеними до 

електромережі зарядні пристрої для мобільних телефонів, ноутбуків та іншої 

техніки після закінчення роботи. 
 

VI. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 
 

6.1. У разі виникнення аварійної ситуації, пов’язаної з експлуатацією 

електроприладів (виявлення обриву електропроводів, несправності чи 

механічних пошкоджень, нехарактерних звукових сигналів під час їх роботи 

тощо), працівники зобов’язані: 

припинити роботу, відключити електроприлади і повідомити 

безпосереднього керівника; 

не допускати сторонніх осіб до небезпечної зони. 

6.2. Працівникам забороняється самостійно ліквідовувати аварійну 

ситуацію. 
 

VII. Обов’язки та дії працівників у разі настання нещасного випадку 
 

7.1. Про кожний нещасний випадок працівник, який його виявив, або 

сам потерпілий повинні негайно повідомити керівника структурного 

підрозділу, де працює потерпілий, та уповноважену особу УІЕСР або філії, 

відповідальну за охорону праці,  і вжити заходів з надання необхідної 

допомоги. 

7.2. Керівник структурного підрозділу та уповноважена особа УІЕСР 

або філії, відповідальна за охорону праці, зобов’язані: 

терміново організувати надання першої невідкладної допомоги 

потерпілому та у разі необхідності забезпечити його доставку до лікувально-

профілактичного закладу; 

повідомити про нещасний випадок керівництво УІЕСР або філії; 



зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку місце 

та обладнання у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не 

становить загрози життю та здоров’ю інших працівників і не призведе до 

більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних 

нещасних випадків. 

 

 

Завідувач відділу охорони праці 

та протипожежної безпеки                                                   В. Танчук 


