Примірна інструкція з охорони
праці для шеф – кухаря
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93
“Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних
актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП
0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони
праці”, ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з
питань охорони праці”.
1.2. Ця інструкція встановлює загальні вимоги для шеф – кухаря
(далі – кухар).
1.3. Усі роботи, які проводяться кухарем, повинні виконуватися
відповідно до цієї інструкції.
1.4. Робочим місцем для кухаря є спеціальне обладнане місце.
1.5.
До виконання робіт за професією кухаря допускаються
особи, які:
– досягли 18 років відповідно до Закону України «Про охорону
праці»;
– пройшли навчання, стажування, інструктаж з питань охорони
праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною
небезпекою, ознайомлені з правилами поводження при виникненні
аварій та надання першої допомоги потерпілим від нещасних
випадків відповідно до вимог Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від
26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.02.2005 за №
231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).
– особа, яка не має медичних протипоказань для виконання таких

обов’язків. Кухар проходить періодичні медичні огляди у
встановленому законодавством порядку.
1.6. Графік роботи встановлюється згідно правил внутрішнього
трудового розпорядку.
1.7. Кухар зобов’язаний:
– піклуватися про особисту безпеку і здоров’я, а також про
безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будьяких робіт або під час знаходження на території підприємства;
– знати і виконувати вимоги інструкцій з охорони праці і по
видах робіт на своєму робочому місці;
– вміти користуватися засобами індивідуального і колективного
захисту;
–

знати і виконувати обов’язки з охорони праці, передбачені

колективним договором (трудовим договором) правилами
внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі:
– вчасно починати і закінчувати роботу;
– не перебувати на роботі в неробочій час без відповідного
розпорядження керівника;
– дотримуватись правил корпоративного поводження;
– вміти надати першу допомогу потерпілому від нещасного
випадку;
– співпрацювати з роботодавцем у справі організації безпечних
і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів
щодо усунення будь-якої ситуації, що створює загрозу її життю
чи здоров’ю або людям, які її оточують та навколишньому
природному середовищу;
– при виявленні недоліків чи небезпеки зобов’язана повідомляти
безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» особи, які не
виконують вимог нормативно-правових актів та інструкцій з
охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до
дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної
відповідальності.
Коло обов’язків визначається посадовою інструкцією.
1.8. При виконанні своїх обов’язків кухар зобов’язаний
дотримуватись вимог санітарних норм і особистої гігієни.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБІТ
2.1. Перевірити:
– справність обладнання, інструменту, приладів;
– наявність і
справність
достатнього
вентиляції, обладнання тощо;
– перевірити справність
з’єднань тощо.

рубильників,

освітлення,

розеток, штепсельних

2.2. У випадку виявлення будь-яких відхилень, несправностей,
пошкоджень негайно повідомити керівника.

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ
3.1. Виконувати роботу згідно із своїми функціональними
обов’язками.
3.2. Не залишати без нагляду своє робоче
обладнання підключено до електромережі.

місце,

коли

3.3. У випадку виявлення будь-яких відхилень, несправностей,
пошкоджень негайно повідомити керівника.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.
4.1. Перевірити своє робоче місце.
4.2. Відключити від електромережі електрообладнання.
4.3. Закрити вікна.
4.4. Вжити заходів особистої гігієни: старанно вимити руки,
при можливості прийняти душ.
4.5. Привести в порядок спеціальний одяг, зняти і прибрати
його в окреме місце.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ
5.1. При виявлені небезпечної ситуації (пожежа, землетрус,
радіаційна безпека, неполадки в електрогосподарстві тощо) для
власного життя та життя співробітників заспокоїти і заспокоїти
оточуючих.
5.2. Не усувати самому несправностей електромережі
електрообладнання, а вимкнути загальне електропостачання
5.3. При виявленні пожежі
пожежну частину.

та

зобов’язаний негайно викликати

5.4. Вжити заходів згідно з планом евакуації на випадок
пожежі, виробничих та природних явищ та вивести працівників у
безпечне місце. Організувати роботу ДПД щодо збереження майна
та цінних паперів.
5.5. При появі сторонньої особи, яка застосовує протиправні
дії щодо безпеки життєдіяльності оточуючих, викликати міліцію.
5.6. У випадку травмування працівників або клієнтів під час
роботи підприємства необхідно викликати швидку допомогу або за
потреби надати першу долікарську допомогу, за необхідності
створити комісію по розслідування нещасного випадку, видати

акт встановленого зразка, наказ про підсумки розслідування,
повідомлення про наслідки нещасного випадку.
5.7. Дії при наданні першої долікарської допомоги. Надання
першої медичної допомоги починати з оцінки загального стану
потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер
пошкодження.
У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки
серця негайно зробити штучне дихання та зовнішній масаж серця,
викликати швидку медичну допомогу.
5.8.. Дії при ураженні електричним струмом:
необхідно звільнити потерпілого від дії електричного
струму, відключивши електрообладнання 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 оживлення необхідно починати негайно, після
чого викликати швидку медичну допомогу.
5.9. Дії при пораненні:
для надання першої допомоги при пораненні необхідно
розкрити індивідуальний пакет, накласти на рану
стерильний перев’язувальний матеріал і зав’язати її
бинтом;
якщо індивідуального пакету немає, 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 капель настойки йоду, щоб одержати пляму
розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на
рану.

5.10. Дії при переломах, вивихах, ударах, розтягненні:
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 передбачуваному 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 у низ, 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.
5.11.

Дії 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
обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом; при опіках
другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють
спиртом, 3 % марганцевим розчином або 4 % розчином
таніну;
при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної
тканини) накривають рану стерильною пов’язкою та
викликають лікаря.

5.12. Дії при кровотечі:
для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти

поранену кінцівку вверх, кровоточиву рану закрити
перев’язувальним матеріалом (із пакета), складеним у
клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани,
потримати протягом 4
при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою,
застосовується здавлювання кровоносних судин, які
живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок
у суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при
великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

Примірна інструкція з охорони
праці для офіціанта
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 на робочому місці.
1.2. Відповідно до статті 18 Закону України „Про охорону
праці” працівник зобов’язаний знати і виконувати вимоги
нормативних актів про охорону праці, правила поводження з
машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами
виробництва, користуватися засобами колективного та
індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку
попередні та періодичні медичні огляди.
1.3.
Інструкція є обов’язковим для виконання нормативним
документом для робітників, які працюють в сфері громадського
харчування за професією офіціант.

1.4. До до роботи офіціантом допускаються особи, не молодші 18
років, які можуть працювати в закладах громадського харчування
за станом здоров’я згідно медичним висновком лікувальнопрофілактичного закладу. Під час роботи офіціант повинен
проходити періодичні медичні огляди – один раз на півроку з
відміткою про це в особистій медичній книжці.
1.5. При прийомі на роботу, а також в процесі роботи офіціант
повинен проходити вступний, первинний, повторний, а в разі
необхідності – позаплановий та цільовий Інструктажі з охорони
праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, а також з
питань подання першої допомоги потерпілім від нещасних
випадків.
1.6. Офіціант зобов’язаний виконувати Правила внутрішнього
трудового розпорядку, дотримуватися трудової і технологічної
дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці.
Забороняється з’являтися на робочому місці в стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, вживати
спиртні напої на роботі, палити в місцях, де відповідно до
вимог пожежної безпеки та виробничої санітарії встановлена
така заборона.
1.7. Офіціант повинен виконувати тільки ту роботу, яка
доручена, якій навчений і з якої проінструктований. При
отриманні нової роботи – необхідно одержати від
безпосереднього керівника робіт цільовий інструктаж з охорони
праці.
1.8. Під час роботи на офіціанта можуть впливати такі
небезпечні і шкідливі фактори виробничого середовища:
– протяги, підвищена температура і вологість робочої зони;
– підвищена температура страв;
– електричний струм при пошкодженні ізоляції струмопровідних
частин;

– слизька підлога при попаданні на неї рідин і продуктів.
Вказані фактори виробничого середовища можуть призвести до
травмування, отруєння, захворювання.
1.9. Відповідно до встановлених норм гранично допустима вага
при підійманні та перенесенні вантажів постійно протягом
робочої зміни для жінок не повинна перевищувати 7кг; сумарна
вага вантажу, який переміщується протягом кожної години
робочої зміни, не повинна перевищувати 350кг. при переміщенні
його з робочої поверхні (рівень стола, роздавальна тощо).
1.10. Офіціант повинен використовувати за призначенням та
дбайливо відноситися до виданого одягу та інших засобів
індивідуального захисту, а також виконувати правила
користування ними. Санітарний одяг та засоби індивідуального
захисту є майном підприємства і підлягають обов’язковому
поверненню при звільненні, переводі на іншу роботу, де це
засоби не передбачені нормами, а також після закінчення строку
носки замість отриманих нових.
1.11. Під час роботи офіціант повинен дотримуватися санітарних
норм і правил особистої гігієни,
1.12. Невиконання офіціантом вимог цієї Інструкції вважається
порушенням трудової дисципліни, за яке він може бути
притягнутий до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної
або кримінальної відповідальності згідно з законодавством
України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Необхідно одягнути належний санодяг, а домашній –
залишити в шафі санітарно-побутового приміщення.
2.2. Перевірити:
– стан і відповідність санітарним вимогам обіднього залу,

роздавальні страв;
– відсутність на підлозі води, сторонніх предметів, пролитих
або розсипаних залишків продуктів харчування тощо;
2.3. Підготувати необхідний інвентар, інструмент і посуд та
перевірити його придатність для використання.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ
3.1. Під час виконання роботи офіціант зобов’язаний виконувати
вимоги безпеки, що передбачені Інструкціями з експлуатації
обладнання, а також цією Інструкцією.
3.2. Пляшки з напоями та водою перед розкриттям необхідно
обтирати зовні чистою вологою тканиною. Розкриття пляшок
проводити на столі. При відкриванні пляшок з шипучими напоями
не можна направляти їх горловину в напрямку людей. Не
дозволяється витягування коркових пробок з горловини пляшки
шляхом нанесення ударів по дну пляшки долонею руки або по
твердій поверхні. Відкривати пляшки треба штопорами або
ключем.
3.3. Скляні пляшки, склянки необхідно переміщати та ставити
таким чином, щоб вони не вдарялися.
3.4. При роздачі гарячих страв (супи, соуси, напої) вони
0

повинні мати температуру не нижче 75 С, другі страви і гарніри
0

0

– не нижче 65 С, холодні супи та напої – не вище 14 С.
3.5. Перед подачею гарячих страв слід звільнити на столі
відвідувача місце для них, прибравши або переставивши
непотрібний посуд. Піднос зі стравами треба ставити на
спеціальний стіл офіціанта. Після кожного використання підносу
його протирають чисток серветкою.
3.6. Чистий столовий посуд треба зберігати у зачинених шафах,

або на решітках, а прибори – в спеціальних ящиках-касетах.
Забороняється зберігати прибори на підносах. Не дозволяється
використовувати чарки, фужери, келихи те інший посуд, який має
сколи чи тріщини.
3.7. При використанні переносних електронагрівачів
(електрочайник, електрокип’ятильник тощо) треба слідкувати щоб
кабель живлення не торкався нагрітих поверхонь або предметів.
3.8. При роботі на електронному контрольно-касовому апаратів
необхідно дотримуватися наступних вимог:
– перед вмиканням апарату оглянути штепсель та шнур живлення і
переконатися в їх справності;
– стежити, щоб на клавіатурну панель і корпус апарату не
потрапляла вода;
– при несправності апарату припинити роботу і вимкнути його;
–

після

закінчення

роботи

перемикачем

вимкнути

його

електроживлення і вийняти штепсель з електромережі.
Не дозволяється ремонтувати або регулювати роботу апарату еля
його пуску, працювати вологими руками, при знятій кришці,
також залишати апарат включеним без догляду.
3.9. Офіціанту забороняється: – включати та виключати
обладнання, робота на якому не входить в його обов’язки чи не
доручена безпосереднім керівником; – включати в електромережу
обладнання несправними вилками, несправні розетки, або якщо
пошкоджена ізоляція проводу; – відкривати щити освітлення,
замінювати запобіжники та лампочки, торкатися оголених
проводів.
3.10.Офіціант зобов’язаний виконувати вимоги встановлених
знаків безпеки.
3.11. Про кожен нещасний випадок, що стався з ним самим, або
свідком якого він був, про аварію, пожежу офіціант повинен
негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу

потерпілу особу і вжити заходів до подання першої допомоги
потерпілому, ліквідації аварії та гасінню пожежі. До
розслідування нещасного випадку необхідно зберегти обстановку
на робочому місці а устаткування у такому стані, в якому вони
були на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю
інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1. По закінченні роботи офіціант зобов’язаний відключити
електрообладнання (особливо електронагрівальні пристрої), яке
використовувалося в роботі.
4.2. Прибрати робоче місце, після миття витерти та прибрати у
відведене місце посуд, прибори, підноси та інший інвентар.
4.3. Змінити санодяг і прибрати його в призначене місце.
4.4. Повідомити свого керівника про виконану роботу,
несправності та інші зауваження, що сталися під час роботи.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ
5.1. При виникненні аварійної ситуації необхідно зупинити
роботу, прийняти міри по попередженню травматизму та евакуації
людей з небезпечної зони.
5.2. Негайно повідомити керівника про випадок.
5.3. При попаданні людини під дію електроструму необхідно
негайно зупинити подачу електроструму до кімнати (відключити
автомат на розподільному електрощітку чи рубильник).
5.4. Потерпілому подати долікарську
викликати швидку допомогу.

медичну

допомогу

і

5.5. При виникненні пожежі негайно повідомити роботодавця,
викликати пожежну команду і прийняти міри з ліквідації пожежі.

5.6. Дії при наданні першої долікарської допомоги. Надання
першої медичної допомоги починати з оцінки загального стану
потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер
пошкодження.
У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки
серця негайно зробити штучне дихання та зовнішній масаж серця,
викликати швидку медичну допомогу.
5.7. Дії при ураженні електричним струмом:
– необхідно звільнити потерпілого від дії електричного струму,
відключивши електрообладнання 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 оживлення
необхідно починати негайно, після чого викликати швидку
медичну допомогу.
5.8. Дії при пораненні:
– для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити
індивідуальний пакет, накласти на рану стерильний
перев’язувальний матеріал і зав’язати її бинтом;
– якщо індивідуального пакету немає, 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 капель
настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а
після цього накласти ганчірку на рану.
5.9. Дії при переломах, вивихах, ударах, розтягненні:
– 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 передбачуваному 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 у низ, 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.
5.10.

Дії при теплових опіках:

– при опіках вогнем,- парою, гарячими предметами ні в якому
разі не можна відкривати пухирі,
перев’язувати опіки бинтом;

які

утворюються,

та

– при опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце
обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом; при опіках
другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3
% марганцевим розчином або 4 % розчином таніну;
– при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини)
накривають рану стерильною пов’язкою та викликають лікаря.
5.11. Дії при кровотечі:
– для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену
кінцівку вверх, кровоточиву рану закрити перев’язувальним
матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її
зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4

– при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою,
застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять
поранену область, за допомогою згинання кінцівок у суглобах, а
також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі
необхідно терміново викликати лікаря.

Примірна інструкція з охорони
праці для мийника посуду
1. Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93
“Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних
актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП
0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони
праці”, ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з
питань охорони праці”.
1.2. За даною інструкцією мийник посуду (далі – мийник)
інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а
потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж). Результати
інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з
питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу
повинні бути підписи особи, яка інструктує, та мийника.
1.3. Власник повинен застрахувати
випадків та професійних захворювань.

мийника

від

нещасних

В разі пошкодження здоров’я мийника по вині власника, він
(мийник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. За невиконання даної інструкції мийник несе
дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну
відповідальність.
1.5. До роботи мийником допускаються особи не молодше 18
років, які пройшли медичний огляд, навчені та атестовані по
правилах безпечної експлуатації обладнання, пройшли вступний
інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та
інструктаж по пожежній безпеці.
1.6. Мийні кухонного і столового посуду допускається
розміщувати в одному приміщенні. В такому випадку вони повинні
відокремлюватись бар’єром висотою 1,6 м.
1.7. У мийному відділенні при установці машин продуктивністю
більше 100 тарілок на годину треба передбачати місцеву витяжну
вентиляцію.
1.8. Виробничі мийні ванни повинні бути без гострих кутів, з
рівними поверхнями.
1.9.
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чищення
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проводитись за допомогою скребків, йоржів.
1.10. Мийні ванни повинні бути виготовлені з матеріалів,
допущених до застосування на підприємствах громадського
харчування Міністерством охорони здоров’я України.
1.11. На робочих місцях, які працюють з підігрівом, необхідно
застосовувати повітряну завісу.
1.12. Температура зовнішньої поверхні обладнання і огородження
в місцях знаходження робітників не повинна перевищувати 45°.
1.13. Всі рухомі частини обладнання, що викликають небезпеку
травмування, повинні бути закриті суцільними або сітчастими
огородженнями. Сторони вічка або діаметри отворів сітки
огорожі повинні бути не більше 10 мм.
1.14. Проходи до обладнання та до місць його включення та

виключення не повинні захаращуватись.
1.15. Обладнання повинно мати надійно діючі пристрої (пульт
управління, кнопку тощо) для включення і зупинки, розташовані
так, щоб ними було зручно і безпечно користуватися з робочого
місця і щоб виключалась можливість самовільного їх включення.
1.16. У неробочій час обладнання повинно знаходитись у
положенні, що виключає можливість його запуску сторонніми
особами.
1.17.
Робітники, які працюють на обладнанні, повинні бути
забезпечені інструкціями з експлуатації обладнання, в яких
викладені вимоги з охорони праці.
1.18. Мийник повинен:
1.18.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.18.2. Користуватись спецодягом та засобами індивідуального
захисту.
1.18.3. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником
робіт та по якій він проінструктований.
1.18.4. Не виконувати вказівок, які суперечать правилам
охорони праці.
1.18.5. Не допускати присутності на робочому місці сторонніх
осіб.
1.18.6. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від
нещасних випадків.
1.18.7. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.
1.18.8. Пам’ятати про особисту відповідальність за виконання
вимог правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.
1.19. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які
діють на мийника:

1.19.1. Підвищена температура повітря робочої зони.
1.19.2. Підвищена вологість повітря робочої зони.
1.19.3. Теплове випромінювання.
1.19.4. Підвищені рівні шум та вібрації.
1.19.5. Недостатня освітленість робочої зони.
1.19.6. Ураження електричним струмом.
1.20. Мийник забезпечується спецодягом: фартух прогумований з
нагрудником. На мийці котлів додатково: рукавиці гумові.
1.21. Заколювати спецодяг і тримати у кишені одягу булавки,
скляні та гострі предмети забороняється.
1.22. Мийнику забороняється:
1.22.1. Включати та виключати обладнання, робота на якому не
доручена керівником робіт.
1.22.2. Торкатися оголених проводів.
1.22.3. Відкривати щити освітлення, замінювати запобіжники та
лампочки.
1.22.4. Класти на щити електрообладнання речі, одяг.
1.2.5. Включати в електромережу обладнання несправними
вилками, в несправні розетки, якщо пошкоджена ізоляція
проводу.
1.22.6. Користуватися біжутерією, каблучками, браслетами.
1.22.7. Залишати на відкритих місцях розбитий посуд, склянки,
фужери та інше.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягти спецодяг, заправити волосся під головний убір.

2.2. Перевірити:
2.2.1. Чистоту на робочому місці (відсутність на підлозі
пролитих чи розсипаних залишків продуктів харчування та інше).
2.2.2. Справність
заземлення.

обладнання,

наявність

надійного

його

2.2.3. Справність пускової апаратури.
2.2.4. Справність кранів холодної та гарячої води.
2.2.5. Чи не захаращені проходи, робоче місце сторонніми
предметами.
2.2.6. Вхолосту роботу мийної машини. Впевнитись в справності
роботи блокувальних пристроїв.
2.3. Перед початком роботи обладнання необхідно оглянути,
перевірити правильність складання, надійність кріплення
окремих деталей.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1. Перед вмиканням обладнання необхідно переконатися, чи
нема у машині сторонніх предметів, чи надійне кріплення
механізмів.
3.2. 3авантажити машину посудом, попередньо звільнивши його
від залишків їжі.
3.3. Зачинити дверці та кожухи машини.
3.4. Включити машину в роботу.
3.5. Під час роботи машини забороняється:
3.5.1. Відкривати двері миючих камер.
3.5.2. Залишати без нагляду працюючу машину.
3.5.3. Захаращувати робоче місце чистим посудом.

3.6. Звільняти посуд від залишків їжі необхідно дерев’яною чи
пластмасовою лопаткою, волосяною чи капроновою щіткою.
3.7. Залишки їжі слід складати в банки, які закриваються
кришками.
3.8. Миття склянок, фужерів та інше виконувати окремо від
іншого посуду.
3.9. Негайно вилучати з машини розбитий посуд.
1.10. Посуд,
застосування.

який

має
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3.11. При мийці посуду в воді з додатком соди, гірчиці та
інших миючих засобів, користуватися гумовими рукавичками,
волосяними щітками.
3.12. При митті посуду в ваннах спочатку наливати холодну
воду, а потім гарячу.
3.13. При ополіскуванні посуду в гарячій воді необхідно
користуватись металевими кошиками та сітками.
3.14. При митті ножів, виделок, ложок слід стерегтися гострих
робочих поверхонь ножів та задирок.
Не дозволяється чистити столові приладдя на наждачному крузі.
3.15. Негайно вилучати з підлоги упущені залишки їжі, розлитий
жир, розбитий посуд.
3.16. Посуд для перенесення залишків їжі чи рідин заповнювати
таким чином, щоб виключити їх випадання і розливання.
3.17. Забороняється знімати з посудомийної машини запобіжні
щитки, кожухи та огорожі, працювати з несправними приладами
автоматики.
3.18. Очищення, ручне змащення і ремонт обладнання під час
його роботи забороняється і допускається тільки після його

повної зупинки.
3.19. Забороняється працювати на обладнанні з несправним або
знятим огородженням рухомих частин.
3.20. Якщо корпус обладнання опиниться під напругою, треба
негайно припинити роботу і вимкнути електроенергію.
3.21. При виникненні у процесі роботи машини шуму, стуку,
гудіння її необхідно вимкнути і викликати механіка.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Вимкнути обладнання шляхом вимкнення
перемикачів, кнопкових станцій, рубильників.

пакетних

4.2. Протерти обладнання, прибрати залишки їжі, води.
4.3. Інвентар, залишки миючих засобів прибрати в місце їх
схову.
4.4. Прибрати робоче місце, звільнивши його від посуду,
залишків їжі, звільнити проходи і підходи.
4.5. Зняти спецодяг; помити обличчя, руки. При можливості
прийняти душ.
4.6. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали
місце під час роботи.
5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації
5.1. Аварійна і небезпечна ситуація при митті посуду може
виникнути в разі ураження електричним струмом, опіках, падіння
на підлогу, виходу з ладу обладнання та інше.
5.2. При виникненні аварії або ситуації, що може привести до
аварії, нещасного випадку, необхідно негайно виключити
обладнання, відключивши його від мережі, не допускати в
небезпечну зону сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.
5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу. При
необхідності викликати «швидку медичну допомогу».
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.
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 необхідно
негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку
медичку 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 якимсь чином 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 капель
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.
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 передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після
удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до
голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи
холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні
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.
5.5.4. Надання першої допомоги при теплових опіках.
При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі
неможна відкривати пухирі, які утворюються, та перев’язувати
опіки бинтом.
При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце
обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють
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 не можна зупинити пов’язкою,
застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять
поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а
також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі
необхідно терміново викликати лікаря.
5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними
засобами пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну
частину.
5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації
аварійної ситуації.

Примірна інструкція з охорони
праці для баристи
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. До роботи в якості бариста допускаються особи не молодше
18 років, які мають професійну освіту і пройшли професійну
підготовку, пройшли медичний огляд, вступний та первинний на
робочому місці інструктажі з охорони праці, навчання безпечним
методам і прийомам роботи, стажування та перевірку знань вимог
охорони праці.
1.2. Під час роботи на бариста можливий вплив наступних

небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
– підвищена температура поверхонь обладнання, страв;
– гострі кромки, задирки і нерівності поверхонь обладнання,
інструменту, посуду подачі напоїв;
– фізичні перевантаження;
– нервово-психічні перевантаження;
– недостатня освітленість робочої зони;
– небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання
якого може відбутися через тіло людини.
1.3. Бариста забезпечується
відповідно до діючих норм.

спецодягом

і

спецвзуттям

1.4. Бариста повинен знати і суворо дотримуватися вимог з
охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії.
1.5. Бариста повідомляє свого безпосереднього керівника про
будь-якій ситуації, яка загрожує життю і здоров’ю людей, про
кожний нещасний випадок, що стався на робочому місці, про
погіршення стану свого здоров’я, у тому числі про прояв ознак
гострого захворювання.
1.6. Присутність сторонніх осіб в робочому просторі обладнання
під час роботи не допускається.
1.7. Робота обладнання здійснюється відповідно до технічної
документації організації – розробника технологічного процесу.
1.9. Бариста повинен:
– знати товарознавчі характеристики кави, асортимент,
рецептури, технологію приготування, правила оформлення та
подачі напоїв з кави, порядок складання кавової карти;
–

дотримуватися

правил

зберігання

кави,

підтримувати

необхідний запас кавового посуду;
– знати правила підготовки
приготування кави;

до

роботи

обладнання

для

– надавати споживачам допомогу у виборі напоїв з кави,
володіти способами їх подачі;
– дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку і
встановлений режим праці та відпочинку;
– виконувати роботу, що входить в його обов’язки, за умови, що
він навчений правилам безпечного виконання цієї роботи;
– застосовувати безпечні прийоми виконання робіт;
– вміти надавати першу допомогу постраждалим.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Одягти передбачену відповідними нормами спецодяг і
спецвзуття, засоби індивідуального захисту.
2.2. Перевірити стан освітленості робочого місця.
2.3. Підготувати
перевірити:

робоче

місце

для

безпечної

роботи

і

– справність розетки, кабелю (шнура) електроживлення та іншого
обладнання;
– надійність закриття всіх струмоведучих і пускових пристроїв
використовуваного обладнання;
– наявність і надійність заземлюючих з’єднань;
– справність обладнання для приготування холодних і гарячих
напоїв та іншого обладнання;
– наявність і справність пристосувань, інвентарю, цілісність

посуду подачі.
– розставити зручно і безпечно запаси посуду подачі напоїв.
– наявність води у водопровідній мережі, справність
(знаходження стрілки манометра на нульовій позначці,
цілісність скла) і терміни таврування манометрів, відсутність
підтікань з котла (бойлера) кавоварки, настройку вимикача
насоса гідрофора на тиск не вище допустимого. Перед початком
роботи експрес – кавоварки відкрити верхній і нижній крани у
водомірного скла, один з душових кранів для випуску повітря і
вентиль на водопровідній трубі. За водомірного скла перевірити
рівень води в водогрійному котлі (він повинен знаходитися
приблизно на 2 см вище нижньої позначки і не досягати
верхньої) і включити кавоварку в електричну мережу. Готовність
апарату до роботи визначається по манометру і сигнальної лампі
(остання гасне);
– справність блокувальних пристроїв, приладів автоматики та
сигналізації, герметичність системи водяного охолодження
магнетрона, наявність кожуха і інших
надвисокочастотного (НВЧ) апарату.

знімних

деталей

2.4. Звільнити проходи і не захаращувати їх.
2.5.
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2.6. Підготувати робоче місце для безпечної роботи:
– перевірити стійкість виробничого столу, стелажа, міцність
кріплення обладнання до фундаментів і підставок;
– надійно встановити (закріпити) пересувне (переносне)
обладнання та інвентар на робочому столі, підставці;
– зручно і стійко розмістити інструмент, пристосування;
–

відсутність

сторонніх

предметів

всередині

і

навколо

обладнання;
– стан підлог (відсутність вибоїн, нерівностей, ковзання).
2.7. Перевірити наявність і справність огороджень небезпечних
зон устаткування, наявність попереджувальних написів і знаків
безпеки на обладнанні; перевірити наявність символів на
органах управління.
2.8. У разі несправності обладнання негайно повідомити про це
підприємця.
2.9. Переконатися в справності вентиляційної системи.
2.10. Перевірити наявність вогнегасника та аптечки першої
медичної допомоги.
2.11. При виявлені недоліки і порушення повідомити керівника і
приступати до роботи після їх усунення.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ
3.1. Працювати тільки в справному спецодязі і спецвзутті і
застосовувати індивідуальні засоби захисту.
3.2. Забороняється проводити роботи, перебуваючи в стані
алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням
наркотичних засобів, психотропних або токсичних речовин, а
також розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби,
психотропні або токсичні речовини на робочому місці або в
робочий час.
3.3. Працювати при наявності та справності огороджень,
блокувальних і інших пристроїв, що забезпечують безпеку праці,
при достатньому освітленні.
3.4. При виявленні несправності в обладнанні, інструменті,
пристроях, а також при порушеннях технологічного процесу,
необхідно:

– негайно безпечно припинити роботу і вийти з небезпечної
зони;
– приступити до усунення несправності (якщо це входить до
трудових обов’язків);
– повідомити про несправності безпосередньому керівнику.
3.5. Не доручати свою роботу ненавченим і стороннім особам.
3.6. Застосовувати необхідне для безпечної роботи справне
устаткування, інструмент; використовувати їх тільки для тих
робіт, для яких вони призначені.
3.7. Дотримуватися правил переміщення в приміщенні і на
території організації, користуватися тільки встановленими
проходами.
3.8. Утримувати робоче місце в чистоті, своєчасно прибирати з
підлоги розсипані (розлиті) продукти, напої та ін.
3.9. Не захаращувати робоче місце, проходи до нього, проходи
між устаткуванням, барними стійками, проходи до пультів
управління, рубильники, шляхи евакуації та інші проходи
порожньої тарою з-під напоїв, кулінарної продукції.
3.10. Вентилі, крани на трубопроводах відкривати повільно, без
ривків і великих зусиль. Не застосовувати для цих цілей
молотки, гайкові ключі та інші предмети.
3.11. Під час роботи з використанням різного виду обладнання:
– дотримуватися вимог безпеки, викладені в експлуатаційній
документації заводів – виробників обладнання;
– використовувати обладнання тільки для тих робіт, які
передбачені інструкцією по їх експлуатації;
– попереджати про майбутній пуск устаткування працівників, які
перебувають поруч;

– включати і вимикати обладнання сухими руками і тільки за
допомогою кнопок “пуск” і “стоп”;
– не торкатися до відкритим і неогороджених струмоведучих
частин обладнання, оголеним і з пошкодженою ізоляцією
проводів;
– оглядати, регулювати, усувати несправність, встановлювати
(знімати) пристосування, очищати використовуване обладнання
можна тільки після того, як вона зупинена за допомогою кнопки
«стоп», відключено пусковим пристроєм, на якому вивішений
плакат «Не вмикати! Працюють люди! », Після повної зупинки
обертових і рухомих частин, що мають небезпечний інерційний
хід, і охолодження гарячих поверхонь.
3.12. При роботі кавоварки:
– стежити за рівнем води і тиском в котлі (бойлері), насосі
(помпі), температурою води, що йде для приготування напою.
Якщо вона не досягає заданого рівня, припинити подачу кави до
тих пір, поки вода не нагріється до 100 ° C;
– відкривати крани подачі пари і гарячої води плавно, без
ривків і великих зусиль.
3.13. При роботі кавоварки не допускається:
– підставляти руки в робочий простір для розливу кави і трубок
для подачі пари і гарячої води;
– доторкатися до гарячих частин пристрою;
– направляти пар і гарячу воду на обличчя і тіло;
– засмічувати вентиляційні решітки.
3.14. При заповненні фільтра порцією свіжо молотої кави
стежити, щоб порошок не потрапив на кромку тримача (щоб
уникнути порушення щільності з’єднання у фланці блок – крана)
при закріпленні швидко знімною рукояткою в корпусі кавоварки.

Перед тим як вставити фільтр в пристрій подачі, очистити
серветкою край фільтра для видалення залишків кави. Після
кожної операції протирати трубку подачі пари вологою
ганчіркою.
3.15. Не експлуатувати кавоварку при відсутності води в котлі,
несправності манометра, сигнальної лампочки рівня води,
датчика автоматичного включення підживлення котла.
3.16. При використанні електрообладнання:
– не переносити (пересувати) включені в електричну мережу
контрольно-касову машину, кавомолку та інше нестаціонарне
обладнання;
– не залишати без нагляду працююче обладнання, не допускати до
його експлуатації ненавчених і сторонніх осіб;
– при наявності напруги (б’є струмом) на корпусі обладнання,
кожусі пускорегулювальної апаратури, виникненні стороннього
шуму, запаху палаючої ізоляції, мимовільної зупинки або
неправильному дії механізмів і елементів устаткування зупинити
(вимкнути) його кнопкою «стоп» (вимикача) і відключити від
електричної мережі за допомогою пускового пристрою. Повідомити
про це безпосереднього керівника і до усунення несправності не
включати.
3.17. Не торкатись обертових частин обладнання, а також
струмоведучих частин обладнання.
3.18. Бути уважним, обережним і не відволікатися на сторонні
розмови.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1. Вимкнути використовуване обладнання.
4.2.

Привести

в

порядок

робоче

місце,

інструмент

і

пристосування, прибрати у відведене для зберігання місце.
4.3. Зняти спецодяг, оглянути, привести в порядок і прибрати в
шафу.
4.4. Вимити обличчя, руки теплою водою з милом або прийняти
душ.
4.5. Повідомити керівника робіт про всі несправності, помічені
під час роботи, і про вжиті заходи.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ
5.1. При виникненні аварійної ситуації необхідно зупинити
роботу, прийняти міри по попередженню травматизму та евакуації
людей з небезпечної зони.
5.2. Негайно повідомити засновників про випадок.
5.3. При попаданні людини під дію електроструму необхідно
негайно зупинити подачу електроструму до кімнати (відключити
автомат на розподільному електрощітку чи рубильник).
5.4.

Потерпілому

подати

долікарську

медичну

допомогу

і

викликати швидку допомогу.
5.5. При виникненні пожежі негайно повідомити роботодавця,
викликати пожежну команду і прийняти міри з ліквідації пожежі.
5.6. Дії при наданні першої долікарської допомоги. Надання
першої медичної допомоги починати з оцінки загального стану
потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер
пошкодження.
У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки
серця негайно зробити штучне дихання та зовнішній масаж серця,
викликати швидку медичну допомогу.
5.7. Дії при ураженні електричним струмом:

– необхідно звільнити потерпілого від дії електричного струму,
відключивши електрообладнання 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 оживлення
необхідно починати негайно, після чого викликати швидку
медичну допомогу.
5.8. Дії при пораненні:
– для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити
індивідуальний пакет, накласти на рану стерильний
перев’язувальний матеріал і зав’язати її бинтом;
– якщо індивідуального пакету немає, 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 капель
настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а
після цього накласти ганчірку на рану.
5.9. Дії при переломах, вивихах, ударах, розтягненні:
– 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 передбачуваному 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 у низ, 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.
5.10.

Дії 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
обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом; при опіках
другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3
% марганцевим розчином або 4 % розчином таніну;
– при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини)
накривають рану стерильною пов’язкою та викликають лікаря.
5.11. Дії при кровотечі:
– для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену
кінцівку вверх, кровоточиву рану закрити перев’язувальним
матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її
зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4
– при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою,
застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять
поранену область, за допомогою згинання кінцівок у суглобах, а
також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі
необхідно терміново викликати лікаря.

Примірна інструкція з охорони
праці для адміністратора
1. Загальні положення
1.1. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки
діяльності адміністратора.
1.2. Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання
адміністратором вимог з питань охорони праці відповідно до
Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів про працю
України.
1.3. Інструкція діє на протязі 5 років з дня затвердження.
1.4. Усі роботи, які проводяться оператором,
виконуватися відповідно до цієї інструкції.

повинні

1.5. Робочим місцем є спеціальне обладнане місце.
1.6. За даною інструкцією адміністратор інструктується перед
початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а
потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).
Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації
інструктажів з питань охорони праці», в журналі після
проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка
інструктує, та адміністратора.
1.7. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовим
договором або на які не оформлюються розпорядження чи інші
документи, адміністратор повинен одержати цільовий інструктаж
на робочому місці.
1.8. Адміністратор повинен дотримуватись правил внутрішнього
розпорядку. Не можна знаходитись на робочому місці стороннім
особам, розпивати спиртні напої, палити, працювати у стані
алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Адміністратор має право відмовитись від дорученої роботи, якщо
створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров’я
людей, які його оточують.
1.9. При виконанні працівником своїх обов’язків можливі дії
таких шкідливих та небезпечних виробничих факторів:
рухомі частини периферійних пристроїв і засобів
оргтехніки;
підвищена або знижена температура повітря на робочому
місці;
підвищена вологість і рухливість повітря;
недостатня освітленість робочої зони;
рівень шуму;
нервово-психічні та емоційні перевантаження;
перенапруження зорових аналізаторів.
1.10. Адміністратор зобов’язаний:
– виконувати тільки ті трудові обов’язки, які відповідають
його кваліфікації, передбачені посадовою інструкцією та
вказівками керівника підприємства, які не суперечать вимогам
законодавства про працю та про охорону праці, а також вимогам
діючих в організації локальних документів;
– не допускати знаходження на робочому місці сторонніх
предметів, що заважають роботі;
– не допускати присутності без виробничої потреби на своєму
робочому місці сторонніх осіб;
– вміти надавати першу медичну допомогу;
–

вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння;

–

дотримуватися правил особистої гігієни;

–
вчасно повідомляти своєму безпосередньому керівнику про
своє нездужання.

1.11. Графік роботи встановлюється згідно правил внутрішнього
трудового розпорядку.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Адміністратор перед початком роботи зобов’язаний:
2.1.1. Прибрати з робочого місця сторонні предмети та
предмети, які не потрібні для виконання поточної роботи
(коробки, сумки, папки, книги тощо).
2.1.2. Зовнішнім оглядом переконатися у відсутності механічних
ушкоджень шнурів живлення і корпусів засобів оргтехніки, а
також у відсутності механічних пошкоджень електропроводки і
інших кабелів, електророзеток, електровимикачів, світильників,
кондиціонерів та іншого обладнання.
2.1.3. Перевірити: справно і зручно розташовані меблі, зручно
розміщені обладнання робочого місця і необхідні для роботи
матеріали на робочому столі, чи вільні підходи до робочих
місць.
2.1.4. У разі виявлення пошкоджень та несправностей ПЕОМ,
периферійних пристроїв, засобів оргтехніки, меблів, приладів,
електропроводки
і
інших
кабелів,
електророзеток,
електровимикачів, світильників, кондиціонерів та іншого
обладнання не включати устаткування, не приступати до роботи,
повідомити про це керівництво.
2.1.5. Перевірити, чи достатньо освітлене робоче місце. При
недостатній освітленості необхідно організувати місцеве
освітлення.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1. Адміністратор під час роботи зобов’язаний:
3.1.1. Утримувати в порядку і чистоті робоче місце, не
допускати його захаращення.

3.1.2. Утримувати вільними проходи до робочих місць, не
захаращувати устаткування предметами, які зменшують
тепловіддачу засобів оргтехніки та іншого обладнання.
3.1.3. Стежити за справністю засобів оргтехніки та іншого
устаткування, дотримуватися правил їх експлуатації та
інструкції з охорони праці для відповідних видів робіт.
3.1.4. При тривалій відсутності на робочому місці відключати
від електромережі засоби оргтехніки та іншого устаткування, за
виключенням обладнання, визначеного для цілодобової роботи
(апарати факсимільного зв’язку, мережеві сервери тощо).
3.1.5. Бути уважним, не відволікатися і не відволікати інших.
3.1.6. Відключати засоби оргтехніки та інше обладнання від
електромережі, тільки тримаючись за вилку штепсельного
з’єднувача.
3.2. Під час роботи не допускається:
3.2.1. Торкатися до рухомих частин засобів оргтехніки та
іншого обладнання.
3.2.2. Працювати при знятих і пошкоджених кожухах засобів
оргтехніки та іншого обладнання.
3.2.3. Працювати при недостатній освітленості робочого місця.
3.2.4. Торкатися елементів засобів оргтехніки та іншого
обладнання вологими руками.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. По закінченні роботи працівник зобов’язаний:
– Відключити від електромережі засоби оргтехніки та інше
устаткування, за виключенням обладнання, яке визначено для
цілодобової роботи (апарати факсимільного зв’язку, мережеві
сервери тощо).

– Привести в порядок робоче місце, звертаючи особливу увагу на
його протипожежний стан.
– Вимкнути світильники.
4.2. У випадку виявлення будь-яких недоліків під час роботи,
повідомити про це керівництво підприємства.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виникненні в робочій зоні небезпечних умов праці
(поява запаху гару й диму, підвищене тепловиділення від
устаткування, підвищений рівень шуму при його роботі,
несправність заземлення, загоряння матеріалів і устаткування,
припинення подачі електроенергії, поява запаху газу тощо)
негайно припинити роботу, вимкнути обладнання, при
необхідності викликати представників аварійної та (або)
технічної служб.
5.2. При пожежі, задимлення або загазованості приміщення
(появі запаху газу) необхідно негайно організувати евакуацію
людей з приміщення у відповідності до затвердженого плану
евакуації.
5.3. При виявленні загазованості приміщення (запаху газу) слід
негайно припинити роботу, вимкнути електроприлади та
електроінструменти, відкрити вікно або кватирку, покинути
приміщення, викликати аварійну службу газового господарства.
5.4. У разі загоряння або пожежі негайно викликати пожежну
частину, приступити до ліквідації вогнища пожежі наявними
засобами пожежогасіння. При загорянні електромереж та
електрообладнання необхідно їх знеструмити.
5.5. При нещасному випадку (травми) надати першу медичну
допомогу. При необхідності викликати швидку медичну допомогу
по телефону «103». Про подію нещасний випадок (травму)
доповісти керівнику підприємства.

5.6. Надання першої медичної допомоги.
Перша допомога 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”.
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 якимсь чином 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 настойку йоду зазначеним чином при забруднених
ранах.
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 передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після
удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до
голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи
холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні
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
чи стягнути їх
рушником під час видиху.
Перша допомога 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
обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.
При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють
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.
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 не можна зупинити пов’язкою,
застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять
поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а
також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі
необхідно терміново викликати лікаря.
6. Відповідальність за порушення положень з охорони праці
6.1. За порушення (невиконання) вимог нормативних актів про
охорону праці та протипожежної безпеки адміністратор
притягується до дисциплінарної, а у відповідних випадках –
матеріальної та кримінальної відповідальності в порядку,
встановленому чинним законодавством України.

Правила ведення книги обліку
доходів та витрат підприємцем
Алгорит ведення книги обліку
доходів та витрат підприємцем
Відповідноо до пункту 296.1.1 статті 296 Податкового Кодексу
України платники єдиного податку першої і другої груп та
платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи –
підприємці), які не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку
доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня,
відображення отриманих доходів.
З 28.07.2015 затверджена наказом Міністерства фінансів України

№579 та діє нова форма книги обліку доходів, її можна вести у
паперовому або електронному вигляді.

Реєстрація книги
Книги обліку доходів підлягають реєстрації в органах Державної
фіскальної служби України (ДФС) за місцем обліку підприємця.
Для цього подається заява довільної форми на ім’я начальника
органу ДФС. Наразі таку заяву ви можете подати тільки в
паперовому вигляді.
Книга повинна бути прошнурована, а сторінки пронумеровані.
Перша сторінка повинна містити наступну інформацію:
1. ПІБ підприємця;
2. реєстраційний номер облікової картки платника податків
(раніше — ІПН), якщо не отримували РНОКПП і про це є
відповідна відмітка в паспорті — серію та номер
паспорта;
3. адресу, зазначену в реєстраційних документах ФОП;
4. місце ведення діяльності.
Останню сторінку заповнює інспектор ДФС України.

Заповнення книги
Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та
використовуються платником податку для заповнення податкової
декларації платника єдиного податку.
Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору
або кульковою ручкою. Внесення виправлень здійснюється шляхом
нового запису (з відображенням від’ємного або позитивного
значення), який засвідчується підписом платника податку.
Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня,
протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли
на поточний рахунок платника податку та/або які отримано
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Показники Книги у відповідності до норм п. 44.1 ст. 44 ПКУ
повинні бути підтверджені первинними документами, які мають
право вивчати та перевіряти контролюючі органи під час
проведення перевірок згідно із пп. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 ПКУ
Якщо отримали виручку в іноземній валюті, зазначається сума в
гривнях за курсом НБУ, що діє на 00:00 годин дня отримання
грошей. Дата внесення даних у книгу — це дата фактичного
одержання виручки.
Платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:
1) у графі 1 зазначається дата запису;
2) у графах 2-6 щоденно відображається дохід від провадження
господарської діяльності, що оподатковується за ставками,
встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту
293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу, із сумарним
підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума
коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги
протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі
(окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або
нематеріальній формі;
3) у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані
товари, виконані роботи, надані послуги;
4) у графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані
товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати;
5) у графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані
товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих
коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги
та/або передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3;
6) у графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів
(робіт, послуг);

7) у графі 6 відображається загальна сума доходу як сума граф
4 і 5;
8) у графах 7 і 8 відображаються відповідно вид та сума
доходу, що оподатковується за ставкою 15 % відповідно
до підпунктів 1-5 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV
Кодексу.
Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після
закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Відповідальність
За неналежне ведення обліку, неведення книги або її
відсутність потрібно заплатити адмінштраф у розмірі від 51 до
136 гривень або від 85 до 136 гривень, якщо протягом року
штраф за таке порушення накладається повторно (ст. 1641 КпАП).
Якщо підприємець не оприбутковує готівку: не веде касову
дисципліну, не вносить інформацію про отриманий дохід у книгу
обліку або показує у книзі неповні суми надходжень — його
оштрафують у 5-кратному розмірі неврахованої суми.
Неврахована сума обчислюється на підставі первинних
документів.
Якщо підприємець не може пред’явити книгу при перевірці через
те, що вона пропала, а він не зареєстрував нової протягом 90
днів, або книга є, але немає первинних документів, які
підтверджують записи в ній, доведеться заплатити штраф (п.
121.1 ПКУ): 510 гривень — за перше порушення; 1020 гривень —
за повторні, якщо протягом року за подібні порушення
застосовувався штраф.
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організовує розслідування

Форму такого повідомлення
встановлено постановою
правління Фонду від
01.11.2001 р. № 46 (див.
додаток «Документи»)
Якщо потерпілий є
робітником іншого
підприємства, то в такому
випадку, необхідно
сповістити про нещасний
випадок, що з ним стався,
його роботодавцю.

Кро
к

Особа

Строк

Дії

Примітка

1. Обстежує місце
нещасного випадку з
опитуванням потерпілого

Протокол опитування
потерпілого та приклад
пояснювальної записки
наведено в додатку 12 до

(якщо це можливо) та
можливих свідків.

постанови про розслідування
та облік (див. додаток
«Документи»)

2. Визначає, чи
відповідають умови праці
вимогам законодавства про
охорону праці
3. З’ясовує обставини та
причини нещасного
випадку, його зв’язок із
виробництвом

5

Комісія з
розслідува
ння

–

4. Установлює осіб, які
Протягом допустили порушення вимог
щодо охорони праці, а
трьох діб
також розробляє заходи
щодо недопущення подібних
нещасних випадків
5. Складає акт
розслідування нещасного
1

випадку за формою Н-5 у
3 примірниках
6. Складає акт про
нещасний випадок,
пов’язаний із
виробництвом, за формою

Додаток 2 до Порядку
розслідування та обліку
(див. додаток «Документи»)

Додаток 3 до Порядку
розслідування та обліку
(див. додаток «Документи»)

1

Н-1 у 6 примірниках
Якщо нещасний випадок визнано не пов’язаним із
виробництвом, складається акт за формою НПВ – додаток
4 до Порядку розслідування та обліку (див. додаток
«Документи»)

Кро
к

Особа

Строк

Дії

Примітка

1. Протягом 1 години
передати з використанням
засобів зв’язку та
протягом 1 доби на

Протягом
доби

паперовому носії
повідомлення про нещасний
випадок до необхідних
органів, та протягом 1
доби утворити комісію та
організувати проведення
розслідування.
2. Підписати акти,
складені комісією
3. Зареєструвати нещасний
випадок у спеціальному
журналі

Додаток 6 до Порядку
розслідування та обліку

4. Надати акти (ф. Н-5 і
ф. Н-1 або НПВ):
– посадовій особі чи
фахівцю, на якого
покладено функції з
питань охорони праці;
– потерпілому чи особі,

Підприємст
во –
6

роботодаве
ць
потерпілог
о

–

яка представляє його
інтереси;
– органу Фонду
5. Надати акт ф. Н-1 (або
Протягом
3 днів
після
надання
актів

НПВ):
– керівнику структурного
підрозділу підприємства,
де стався нещасний
випадок, для здійснення
заходів щодо недопущення

Копія акта ф. Н-1
подібних ситуацій;
надсилається також вищому
– територіальному органу
за рівнем органу, а в разі
Держнаглядохоронпраці за
його відсутності – місцевій
місцезнаходженням
держадміністрації
підприємства;
– первинній профспілковій
організації (чи
уповноваженій особі з
питань охорони праці,
якщо потерпілий – не член
профспілки)

Розробка інструкцій з охорони
праці.
Порядок розробки інструкцій з
охорони праці.
Інструкція з охорони праці розробляється для кожної посади та
надається для ознайомлення працівникам. Кожній інструкції
присвоюються назва і скорочене позначення (код, порядковий
номер).
У назві інструкції стисло вказується, для якої професії або
виду робіт вона призначена (наприклад: „Інструкція з охорони
праці для електрозварника”, „Інструкція з охорони праці під
час заготівлі кормів”, „Інструкція з охорони праці під час
приготування дезінфікувальних розчинів”). В інструкціях
зазначаються загальні положення щодо охорони праці,
організаційні та технічні вимоги безпеки, які визначаються на
основі:законодавства України про працю та охорону праці,
стандартів, правил, інших нормативних та організаційнометодичних документів з охорони праці;наявних і ймовірних
небезпек, які потенційно можуть призвести до травмування,
погіршення стану здоров’я чи смерті людини під час трудової
діяльності, завдати шкоди майну або навколишньому
середовищу;аналізу документів з охорони праці стосовно
відповідного виробництва, професії (виду робіт);
характеристики робіт, що виконуються працівником конкретної
професії відповідно до її кваліфікаційної характеристики;вимог
безпеки до технологічного процесу, виробничого устаткування,

інструментів і пристроїв, що застосовуються під час виконання
відповідних робіт, а також вимог безпеки, що містяться в
експлуатаційній та ремонтній документації і в технологічному
регламенті;виявлення небезпечних і шкідливих виробничих
факторів, характерних для конкретної професії (конкретного
виду робіт) як при нормальному проходженні технологічного
процесу, так і при відхиленнях від оптимального режиму,
визначення заходів та засобів захисту від них, вивчення
конструктивних й експлуатаційних особливостей та ефективності
використання цих засобів;аналізу обставин і причин найбільш
ймовірних аварійних ситуацій, нещасних випадків і професійних
захворювань, характерних для конкретної професії (конкретного
виду робіт);вивчення успішного досвіду організації безпечної
праці та виконання відповідних робіт, визначення
найбезпечніших методів і прийомів їх виконання.

Структура інструкції з охорони
праці:
Розділ

Зміст

¾

відомості про сферу
застосування інструкції;
загальні відомості про

¾

об’єкт розробки (визначення робочого місця
працівника конкретної професії (конкретного
виду робіт) залежно від тривалості його
перебування на цьому місці протягом робочої
зміни (постійне чи непостійне));
¾

стислу характеристику

технологічного процесу та обладнання, що
застосовується на цьому робочому місці, цій
виробничій дільниці, в цьому цеху;
¾

умови та порядок допуску
працівників до самостійної роботи за

професією або до виконання певного 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
з питань охорони праці тощо);
Загальні
положення

¾

правила внутрішнього

трудового розпорядку, що стосуються питань
охорони праці для конкретного виду робіт або
конкретної професії, а також відомості про
специфічні особливості організації праці та
технологічних процесів і трудові обов’язки
працівників цієї професії (виконавців цього
виду робіт);
¾

перелік і характеристику

основних небезпечних та шкідливих виробничих
факторів для цієї професії (цього виду
робіт), особливості їх впливу на працівника;
¾

перелік видів спеціального

одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту, які мають видаватися
працівникам конкретної професії (виконавцям
конкретного виду робіт) згідно з чинними
нормами, із зазначенням вимог до їх
використання згідно із законодавством;
¾
санітарні норми і правила
особистої гігієни, яких повинен дотримуватись
працівник при виконанні роботи;

¾

порядок приймання зміни у разі
безперервної роботи, в тому числі при
порушенні режиму роботи виробничого

устаткування або технологічного процесу;
¾

порядок підготовки робочого місця
¾

та засобів індивідуального захисту;
порядок перевірки наявності та

справності обладнання, інструментів, захисних
Вимоги

пристроїв небезпечних зон машин і механізмів,

безпеки
перед

пускових, запобіжних, гальмових та очисних
пристроїв, систем блокування та сигналізації,

початком

вентиляції та освітлення, знаків безпеки,

роботи

первинних засобів пожежогасіння, виявлення
видимих пошкоджень захисного заземлення тощо;
¾

порядок перевірки наявності та
стану вихідних матеріалів (сировини,
заготовок, напівфабрикатів);

¾

порядок повідомлення роботодавця
про виявлені несправності обладнання,
пристроїв, пристосувань, інструментів,
засобів захисту тощо;

¾ відомості щодо безпечної організації праці,
про прийоми та методи безпечного виконання
робіт, правила використання технологічного
обладнання, пристроїв та інструментів, а
також застереження про можливі небезпечні,
неправильні методи та прийоми праці, які
заборонено застосовувати;
¾ правила безпечного поводження з вихідними
матеріалами (сировиною, заготовками,
напівфабрикатами), готовою продукцією,
допоміжними матеріалами та відходами
виробництва, що становлять небезпеку для
працівників;
¾ правила безпечної експлуатації транспортних
і вантажопідіймальних засобів, механізмів,
тари;
¾ вимоги безпеки під час вантажнорозвантажувальних робіт і транспортування
Вимоги
безпеки

вантажу;
¾ вимоги щодо порядку утримання робочого

під час

місця в безпечному стані;

роботи

¾ можливі небезпечні відхилення від
нормального режиму роботи устаткування і
технологічного регламенту та способи їх
усунення;
¾ вимоги щодо використання засобів
індивідуального та колективного захисту від
шкідливих і небезпечних виробничих факторів;
¾ умови та фактори, за яких робота повинна
бути припинена (технічні, метеорологічні,
санітарно-гігієнічні тощо);
¾ вимоги щодо забезпечення пожежо- та
вибухобезпеки;
¾ порядок повідомлення роботодавця про
нещасні випадки чи раптові захворювання,
факти порушення технологічного процесу,
виявлені несправності обладнання, пристроїв,
інструментів, засобів захисту та про інші
небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що
загрожують життю і здоров’ю працівників;

¾ порядок безпечного вимикання, зупинення,
розбирання, очищення і змащення обладнання,
пристроїв, машин, механізмів та апаратури, а
Вимоги
безпеки
після
закінчення
роботи

при безперервному процесі – порядок
передавання їх черговій зміні;
¾ порядок здавання робочого місця;
¾ порядок прибирання відходів виробництва;
¾ санітарні норми та правила особистої
гігієни, яких має дотримуватись працівник
після закінчення роботи;
¾ порядок повідомлення роботодавця про всі
недоліки, виявлені в процесі роботи;
¾ відомості про ознаки можливих аварійних
ситуацій, характерні причини аварій (вибухів,
пожеж тощо);
¾ відомості про засоби та дії, спрямовані на
запобігання можливим аваріям;
¾ порядок дій, особисті обов’язки та правила

Вимоги

поведінки працівника при виникненні аварії

безпеки в

згідно з планом її ліквідації, в тому числі у

аварійних
ситуаціях

разі її виникнення під час передаванняприймання зміни при безперервній роботі;
¾ порядок повідомлення роботодавця про аварії
та ситуації, що можуть до них призвести;
¾ відомості про порядок застосування засобів
протиаварійного захисту та сигналізації;
¾ порядок дій з надання домедичної допомоги
потерпілим під час аварії.

Вимоги
до
інструкції
охорони праці

з

Правила складання інструкцій
з охорони праці
Закон України “Про охорону праці” та Положення про розробку
інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Міністерства
соціальної політики України №9 від 29 січня 1998 року,
визначають основні вимоги щодо інструкцій з охорони праці.
Інструкція є актом з охорони праці підприємства, установи,
організації незалежно від форм власності та видів їх
діяльності (далі – підприємство), що містить обов’язкові для
дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні
ними робіт певного виду або за певною професією на всіх
робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території
підприємства, будівельних майданчиках або в інших місцях, де
за дорученням роботодавця чи уповноваженого ним органу (далі –
роботодавець) виконуються ці роботи, трудові чи службові
обов’язки.
Інструкції розробляються на основі нормативно-правових актів з
охорони праці, технологічної документації підприємства з
урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки,
викладених в експлуатаційній та ремонтній документації
підприємств – виготовлювачів устаткування, що використовується
на цьому підприємстві. Інструкції затверджуються роботодавцем
і є обов’язковими для дотримання працівниками відповідних
професій або виконавцями відповідних робіт на цьому
підприємстві. Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо
охорони праці, дотримання яких самими працівниками є
обов’язковим. Порушення працівником цих вимог розглядається
роботодавцем як порушення нормативно-правових актів з охорони
праці та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.
Кожній інструкції присвоюються назва і скорочене позначення
(код, порядковий номер).У назві інструкції стисло вказується,
для якої професії або виду робіт вона призначена.

В інструкціях зазначаються загальні положення щодо охорони
праці, організаційні та технічні вимоги безпеки, які
визначаються на основі:
законодавства України про працю та охорону праці, стандартів,
правил, інших нормативних та організаційно-методичних
документів з охорони праці;
наявних і ймовірних небезпек, які потенційно можуть призвести
до травмування, погіршення стану здоров’я чи смерті людини під
час трудової діяльності, завдати шкоди майну або навколишньому
середовищу;
аналізу документів з охорони праці стосовно відповідного
виробництва, професії (виду робіт);
характеристики робіт, що виконуються працівником конкретної
професії відповідно до її кваліфікаційної характеристики;
вимог

безпеки

до

технологічного

процесу,

виробничого

устаткування, інструментів і пристроїв, що застосовуються під
час виконання відповідних робіт, а також вимог безпеки, що
містяться в експлуатаційній та ремонтній документації і в
технологічному регламенті;
виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів,
характерних для конкретної професії (конкретного виду робіт)
як при нормальному проходженні технологічного процесу, так і
при відхиленнях від оптимального режиму, визначення заходів та
засобів захисту від них, вивчення конструктивних й
експлуатаційних особливостей та ефективності використання цих
засобів;
аналізу обставин і причин найбільш ймовірних аварійних
ситуацій, нещасних випадків і професійних захворювань,
характерних для конкретної професії (конкретного виду робіт);
вивчення успішного досвіду організації безпечної праці та
виконання відповідних робіт, визначення найбезпечніших методів

і прийомів їх виконання.
Інструкції мають складатися з таких розділів:
1) розділ „Загальні положення”, що містить:
відомості про сферу застосування інструкції;
загальні відомості про об’єкт розробки (визначення робочого
місця працівника конкретної професії (конкретного виду робіт)
залежно від тривалості його перебування на цьому місці
протягом робочої зміни (постійне чи непостійне));
стислу характеристику технологічного процесу та обладнання, що
застосовується на цьому робочому місці, цій виробничій
дільниці, в цьому цеху;
умови та порядок допуску працівників до самостійної роботи за
професією або до виконання певного 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 з питань
охорони праці тощо);
правила внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються
питань охорони праці для конкретного виду робіт або конкретної
професії, а також відомості про специфічні особливості
організації праці та технологічних процесів і трудові
обов’язки працівників цієї професії (виконавців цього виду
робіт);
перелік і характеристику основних небезпечних та шкідливих
виробничих факторів для цієї професії (цього виду робіт),
особливості їх впливу на працівника;
перелік видів спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту, які мають видаватися
працівникам конкретної професії (виконавцям конкретного виду
робіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням вимог до їх
використання згідно із законодавством;

санітарні норми і правила особистої гігієни, яких повинен
дотримуватись працівник при виконанні роботи;
2) розділ „Вимоги безпеки перед початком роботи”, що містить:
порядок приймання зміни у разі безперервної роботи, в тому
числі при порушенні режиму роботи виробничого устаткування або
технологічного процесу;
порядок підготовки робочого місця та засобів індивідуального
захисту;
порядок перевірки наявності та справності обладнання,
інструментів, захисних пристроїв небезпечних зон машин і
механізмів, пускових, запобіжних, гальмових та очисних
пристроїв, систем блокування та сигналізації, вентиляції та
освітлення, знаків безпеки, первинних засобів пожежогасіння,
виявлення видимих пошкоджень захисного заземлення тощо;
порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів
(сировини, заготовок, напівфабрикатів);
порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності
обладнання, пристроїв, пристосувань, інструментів, засобів
захисту тощо;
3) розділ „Вимоги безпеки під час роботи”, що містить:
відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та
методи безпечного виконання робіт, правила використання
технологічного обладнання, пристроїв та інструментів, а також
застереження про можливі небезпечні, неправильні методи та
прийоми праці, які заборонено застосовувати;
правила безпечного поводження з вихідними матеріалами
(сировиною,
заготовками,
напівфабрикатами),
готовою
продукцією, допоміжними матеріалами та відходами виробництва,
що становлять небезпеку для працівників;
правила

безпечної

експлуатації

транспортних

і

вантажопідіймальних засобів, механізмів, тари;
вимоги безпеки під час вантажно-розвантажувальних робіт і
транспортування вантажу;
вимоги щодо порядку утримання робочого місця в безпечному
стані;
можливі небезпечні відхилення від нормального режиму роботи
устаткування і технологічного регламенту та способи їх
усунення;
вимоги щодо використання засобів індивідуального та
колективного захисту від шкідливих і небезпечних виробничих
факторів;
умови та фактори, за яких робота повинна бути припинена
(технічні, метеорологічні, санітарно-гігієнічні тощо);
вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки;
порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи
раптові захворювання, факти порушення технологічного процесу,
виявлені несправності обладнання, пристроїв, інструментів,
засобів захисту та про інші небезпечні і шкідливі виробничі
фактори, що загрожують життю і здоров’ю працівників;
4) розділ „Вимоги безпеки після закінчення роботи”, що
містить:
порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення
і змащення обладнання, пристроїв, машин, механізмів та
апаратури, а при безперервному процесі – порядок передавання
їх черговій зміні;
порядок здавання робочого місця;
порядок прибирання відходів виробництва;
санітарні норми та правила особистої гігієни, яких має
дотримуватись працівник після закінчення роботи;

порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, виявлені в
процесі роботи;
5) розділ „Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях”, що містить:
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 згідно з планом її
ліквідації, в тому числі у разі її виникнення під час
передавання-приймання зміни при безперервній роботі;
порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що
можуть до них призвести;
відомості про порядок застосування засобів протиаварійного
захисту та сигналізації;
порядок дій з надання домедичної допомоги потерпілим під час
аварії.
При викладенні тексту інструкції потрібно керуватися такими
правилами:
текст має бути стислим, зрозумілим, конкретним (без можливості
різного тлумачення);
у тексті не повинно бути посилань на нормативно-правові акти,
вимоги яких враховуються при розробленні інструкції (за
необхідності такі вимоги відтворюються дослівно);
не допускається використання не властивих для нормативних
актів слів, словосполучень і зворотів, характерних для
розмовної мови, довільних скорочень слів, використання для
позначення одного поняття різних термінів, а також іноземних
слів чи термінів за наявності рівнозначних слів чи термінів в

українській
мові;
допускається
застосування
лише
загальноприйнятих скорочень та абревіатур, а також заміна
застосованих в інструкції словосполучень скороченням або
абревіатурою
за
умови
повного
відтворення
цього
словосполучення при першому згадуванні в тексті із зазначенням
у дужках відповідного скорочення чи абревіатури;
потрібно уникати викладення вимог у формі заборони, а за
необхідності – давати пояснення, чим викликано заборону; не
потрібно застосовувати слова „категорично”, „особливо”,
„обов’язково”, „суворо” тощо, оскільки всі вимоги інструкції є
однаково обов’язковими;
для наочності окремі вимоги можуть ілюструватись малюнками,
схемами, кресленнями тощо;
якщо безпека роботи обумовлена певними нормами (величини
відстаней, напруги тощо), вони мають бути наведені в
інструкції.

Інструкція
з
подання
звітності через Електронний
кабінет
Інструкція з подання

звітності через Електронний
кабінет
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від
14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування
Електронного кабінету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
01 серпня 2017 року за № 942/30810, запроваджено інформаційнотелекомунікаційну систему «Електронний кабінет».
Створення ІТС «Електронний кабінет» забезпечено на базі
існуючого електронного сервісу «Електронний кабінет платника».
Електронний кабінет має функціональні частини:
відкрита
(загальнодоступна) частина та приватна частина
(особистий кабінет).
Для забезпечення взаємодії засобами Електронного кабінету в
приватній частині (особистий кабінет), яка є індивідуальною
персоніфікованою веб-сторінкою користувача, платник податків
здійснює електронну ідентифікацію з використанням ЕЦП
відповідальних осіб платника (директора, бухгалтера, осіб, які
мають право підпису), наданого будь-яким акредитованим центром
сертифікації ключів відповідно до Закону України «Про
електронний цифровий підпис».
Приватна частина (особистий кабінет) Електронного кабінету
забезпечує надання платнику податків послуг, перелік яких
передбачено Податковим кодексом України.
Для забезпечення можливості незалежної перевірки коректності
роботи Електронного кабінету у розділі «Електронна звітність»
офіційного веб-порталу ДФС розміщено перелік тестових
платників.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою:
http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал

ДФС.
Меню Введення звітності надає користувачу електронного
кабінету можливість створювати, редагувати, підписувати та
надсилати податкову, пенсійну та статистичну звітність до ДФС,
Пенсійного фонду України та органів статистики.

Вікно Введення звітності
Верхня панель навігації у вікні Введення звітності дозволяє
обмежити звітність за типами:
Всі звіти
J(F)01 Прибуток;
J(F)02 ПДВ та Акцизний збір;
J(F)03 Місцеві платежі;
J(F)05 Інші платежі;
J(F)06 Ресурсні платежі;
J(F)07 Валютні платежі;
J(F)08 Рентні платежі;
J(F)11 Регіональні звіти;
J(F)13 Запити та довідки;
J(F)30 Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне
страхування;
S01 Фінансова звітність;
S02 Фінансова звітність (довідки);
S03 Фінансова звітність (запити).

Також верхня панель навігації вікна
дозволяє створити та вилучити звіти.

Введення

звітності

Важливо!
Платники, що не мали до 01.01.2018 року укладених з органами
ДФС договорів про визнання електронної звітності, та платники,
у яких після 01.01.2018 закінчився термін чинності сертифікату
ключа керівника, у зв’язку з чим автоматично припинив діяти
укладений раніше договір про визнання електронної звітності,
для подання звітності в електронному вигляді чи з допомогою
електронного кабінету чи будь-якого іншого програмного
забезпечення, повинні підписати та надіслати заяву про
приєднання до договору про визнання електронних документів
(форма J1392001 для юридичних осіб, та форма F1392001 для
фізичних осіб, в розділі Введення звітності група звітів
«J(F)13 Заяви»).
Без наявності чинного договору про визнання електронної
звітності або прийнятої після 01.01.2018 заяви про приєднання
до договору про визнання електронних документів користувачі
електронного кабінету можуть створити та подати обмежений
перелік звітності:
Всі звіти з групи J(F)30 «Єдиний внесок на
загальнообов’язкове соціальне страхування»
Заяву про приєднання до договору про визнання
електронних документів (форма J1392001 для юридичних
осіб, та форма F1392001 для фізичних осіб з групи
звітів «J(F)13 Заяви»)
Повідомлення про надання інформації щодо електронного
цифрового підпису (форма S1391101 з групи «S13
Фінансова звітність, запити»)
Податкова декларація про майновий стан і доходи
громадян (форма F0100210 з групи «F01 Прибуток»)
Важливо!

На відміну від подання звітів з розділів J(F)01 – J(F)13, що
потребує наявності чинного договору або прийнятої заяви про
приєднання до договору про визнання електронних документів,
передумовою подання фінансової звітності з розділу S01 є
Повідомлення про надання інформації щодо електронного
цифрового підпису (форма S1391101 з групи «S13 Фінансова
звітність, запити»), яке необхідно створити і надіслати.
Створене і підписане в електронному кабінеті Повідомлення про
надання інформації щодо електронного цифрового підпису за
формою S1391101 буде автоматично передане в органи статистики,
результати обробки та приймання такого повідомлення будуть
доступні в електронному кабінеті серед квитанцій до
відповідної заяви:
Заява S1391101 та отримані квитанції
Робота з документами
За замовчуванням користувач отримує перелік всіх звітів,
поданих за допомогою електронного кабінету у відповідному
звітному періоді. Звітний період (місяць, квартал чи рік)
визначається двома параметрами – роком та місяцем. Так,
зображений на малюнку період Рік
період

означає, що для перегляду і створення доступна

щомісячна звітність за грудень 2017 року, квартальна за 4-й
квартал 2017 року і річна за 2017 рік. Змінивши період
на Рік
період
користувач отримає можливість створювати і переглядати
звітність за січень 2018 року.
Розглянемо детально процедуру створення, заповнення, підпису
та надсилання звітності на прикладі заяви про приєднання до
договору про визнання електронних документів:
В панелі навігації режиму Введення звітності обираємо тип

форми «J(F)13 Запити» та додаємо документ кнопкою
Зі списку документів обираємо необхідний (в нашому випадку це
J1392001) та обираємо подвійним натисканням лівої клавіші
миші:

Створення форми J1392001
В наступному вікні в полях Регіон та Район обираємо
відповідний територіальний орган ДФС (за замовчуванням
встановлено орган ДФС за місцем основної реєстрації), та
натискаємо кнопку
:

Створення форми J1392001

Переходимо безпосередньо до заповнення форми заяви про
приєднання до договору про визнання електронних документів:

Заповнення форми J1392001
Зверніть увагу, що більшість полів форми заповнюється системою
автоматично. Підсвічені червоним кольором поля є результатом
перевірки правильності заповнення документа за допомогою
кнопки
.
Реквізити публічного договору про визнання електронного
документу можна перевірити в режимі Договір про визнання
електронних документів відкритої частини електронного
кабінету. В цьому режимі опубліковано договори про визнання
електронного документу всіх територіальних відділень
органів ДФС.
Примітка
Заповнення документу можна відкласти, зберігши його за
допомогою кнопки

, та пізніше повернутись до редагування відкривши збережений
драфт документу. Крім цього, документ можна вивантажити у файл
формату XML за допомогою кнопки , або завантажити документ з
файлу формату XML за допомогою кнопки
В нашому випадку всі поля коректно заповнились за вийнятком
поля
. Заповнюємо це поле, для більшості юридичних осіб
фразою Статуту, та переходимо до підпису документа з допомогою
кнопки . У вікні підпису обираємо ключ і пароль ключа
керівника, зчитуємо ключ кнопкою
та підписуємо документ
кнопкою
:

Підпис форми J1392001
Якщо у персональних налаштуваннях обрано опцію підпис
печаткою – система автоматично попросить повторити процедуру
підпису ключем печатки.
Важливо!
Вилучений в режимі Введення звітності звіт, який був раніше
надісланий до контролюючих органів, фізично не буде
відкликаний. Такий звіт завжди можна знайти та переглянути в

режимі Перегляд поданої звітності
Перегляд поданої звітності
Меню Перегляд поданої звітності надає користувачу електронного
кабінету можливість перегляду раніше поданої податкової,
пенсійної та статистичної звітності до ДФС незалежно від
способу її подання, включаючи звіти, подані на паперових
носіях до центрів обслуговування платників податків.
За замовчуванням користувач отримує перелік всіх звітів,
поданих у відповідному звітному періоді. Звітний період
(місяць, квартал чи рік) визначається двома параметрами –
роком та місяцем. Період Рік
період
означає, що для перегляду і створення доступна
місячна звітність за грудень 2017 року, квартальна за 4-й
квартал 2017 року і річна за 2017 рік. Змінивши період
на Рік
період
користувач отримує можливість створювати і переглядати
звітність за січень 2018 року.
За замовчуванням користувачу доступні Всі типи звітів. Для
зручності верхня панель навігації у вікні Перегляд поданої
звітності дозволяє обмежити звітність за типами:
J01 Прибуток;
J02 ПДВ та Акцизний збір;
J03 Місцеві платежі;
J05 Інші платежі;
J06 Ресурсні платежі;
J07 Валютні платежі;
J08 Рентні платежі;
J11 Регіональні звіти;
J13 Запити та довідки;
J30 Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне
страхування;
S01 Фінансова звітність;

S02 Фінансова звітність (довідки);
S03 Фінансова звітність (запити).

Вікно Перегляд звітності
Примітка
Для перегляду переліку всіх звітів, поданих за рік, оберіть
відповідний рік та значенні
у фільтрі вибору місяця.
Перегляд конкретного звіту здіснюється подвійним кліком лівої
кнопки миші, формується pdf-файл звіту зі всіма додатками:

Вікно Перегляд звітності
***
Джерело: Електронний кабінет

