
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»

ФІЛІЯ «ОКТЯБРЬСК»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» 
(АДМІНІСТРАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МОРСЬКОГО ПОДТУ «ОКТЯБРЬСК»)

!УЮЗАТВЕРДЖУ 
Начальник ()ілі' 
державного 
«Адм/
У кра'|

Єгоров А.Ю. 
0 <$ 2018 р.

’ «Октябрьск» 
підприємства

морських портів

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ

водія автотранспортних засобів 
(легкові автомобілі та мікроавтобуси) 

дільниці автотранспортного забезпечення

1Л2-02-2.2.3-1-2018

ПРИМІРНИК

Контрольний V
Врахований

Миколаїв
2018



Філія «Октябрьск»
Робоча інструкція водія автотранспортних засобів 

(легкові автомобілі та мікроавтобуси) Аркуш 2 з 9
ДП «АМПУ» дільниці автотранспортного забезпечення

1.12-02-2.2.3-1-2018

Аркуш обліку змін

Зміна
№

№ документа про зміну
Аркуш № Підпис особи, 

що внесла 
зміну

Дата внесен
ня зміни

Зміна Заміна



Філія «Октябрьск»
Робоча інструкція водія автотранспортних засобів 

(легкові автомобілі та мікроавтобуси)
Аркуш 3 з 9

ДП «АМПУ» дільниці автотранспортного забезпечення
1.12-02-2.2.3-1-2018

ЗМІСТ

Аркуш
1. Загальні положення............................................................................ 4
2. Завдання та обов’язки....................................................................... 4
3. Права..................................................................................................... 6
4. Відповідальність................................................................................. 6
5. Повинен знати..................................................................................... 6
6. Кваліфікаційні вимоги.....................................................................7
7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою (за професією)............ 8



Філія «Октябрьск»
Робоча інструкція водія автотранспортних засобів 

(легкові автомобілі та мікроавтобуси)
Аркуш 4 з 9ДП «АМПУ» дільниці автотранспортного забезпечення

1.12-02-2.2.3-1-2018

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 .Водій автотранспортних засобів дільниці автотранспортного 
забезпечення належить до професійної групи «Робітники».

1.2. Водій автотранспортних засобів безпосередньо підпорядковується 
начальнику дільниці автотранспортного забезпечення філії «Октябрьск» 
державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(Адміністрація спеціалізованого морського порту «Октябрьск») (далі -філія ).

1.3. Водій автотранспортних засобів приймається на роботу і звільняється 
з роботи наказом директора підприємства за рекомендацією начальника 
дільниці автотранспортного забезпечення.

1.4. У своїй роботі водій автотранспортних засобів дільниці 
автотранспортного забезпечення керується Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, цією інструкцією, інструкцією з охорони праці і 
пожежної безпеки, розпорядженнями начальника дільниці 
автотранспортного забезпечення

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. До початку роботи, у начальника дільниці автотранспортного 
забезпечення водій автотранспортних засобів, повинен отримати 
інформацію про характер майбутньої роботи, безпечні методи її виконання, 
одержати цільовий інструктаж.

2.2. Пройти передрейсовий медичний огляд.
2.3. До робіт з використання автотранспортних засобів входить:
2.3.1. Керування автомобільними транспортними засобами, які відносяться 

до категорії В, BE, С, CI, СЕ, CIE, D, D l, DE, DIE, за різних дорожніх умов.
2.3.2. Виконання вимог правил дорожнього руху, правил перевезень 

вантажів, пасажирів та багажу по заявках підрозділів підприємства.
2.3.3. Забезпечення належного технічного стану автотранспортного засобу.
2.3.4.Керування спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих 

автотранспортних засобах.
2.3.5. Буксировка автопричепів дозволеною максимальною масою до 750 

кг.
2.3.6. Перевірка технічного стану автотранспортного засобу перед виїздом 

на лінію та після повернення з рейсу.
2.3.7. Забезпечення справності обладнання автотранспортного засобу 

відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і 
охорони навколишнього середовища.

2.3.8. Виконання роботи з щоденного технічного обслуговування 
автотранспортного засобу.
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2.3.9. Подача автотранспортного засобу для навантаження та 
розвантаження.

2.3.10. Контроль правильності завантаження, розміщення та кріплення 
вантажів (у тому числі - небезпечних, великовагових, негабаритних) у кузові.

2.3.11. Усунення технічних несправностей, які виникають під час роботи 
на лінії і не потребують розбирання головних механізмів.

2.3.12. Виконання регулювальних робіт.
2.3.13. Заправка автотранспортних засобів паливом та іншими 

експлуатаційними матеріалами.
2.3.14. Оформлення дорожньої документації.
2.3.15. Надання першої медичної допомоги потерпілим під час дорожньо- 

транспортної пригоди.
2.4. У разі відсутності робіт, пов’язаних з використанням 

автотранспортних засобів, та при необхідності виконання ТО та ремонту, 
водій автотранспортних засобів залучається до інших робіт до яких входить:

2.4.1. Ремонт автотранспорту з виконанням вимог безпеки праці, які 
встановлені для профілактичного обслуговування та ремонту транспортних 
засобів на підприємстві.

2.4.2. Технічне обслуговування автотранспорту.
2.4.3. Мийка автотранспортного засобу.
2.4.4. Профілактичний огляд автотранспортного засобу.
2.5. Про всі помічені порушення вимог охорони праці терміново 

доповідати начальнику дільниці автотранспортного забезпечення.
2.6. Усі роботи повинні виконуватися справним інструментом. Виявлений 

пошкоджений інструмент негайно вибраковувати і про це повідомити 
начальника дільниці автотранспортного забезпечення.

2.7. Додержуватися вимог системи управління охороною праці, системи 
управління якістю.

2.8. Сприяти встановленню ефективних службових взаємовідносин між 
працівниками.

2.9. При виявленні можливості виникнення небезпечної чи аварійної 
ситуації на робочому місці або нещасному випадку, ужити негайних заходів 
по наданню медичної допомоги постраждалим, а також усуненню 
небезпечних умов на місці події, ужити заходів щодо збереження обстановки, 
при якій стався нещасний випадок. Негайно повідомити про те, що 
трапилося, начальника дільниці автотранспортного забезпечення.

2.10. Під час виконання своїх обов’язків дбати про особисту безпеку та 
здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей, в процесі 
виконання будь-яких робіт під час перебування на території та поза межами 
підприємства при виконанні виробничого завдання.

2.11. Знати та виконувати нормативно-правові акти з охорони праці, 
знання яких входить до його обов’язків.
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2.12. Дбайливо ставитись до майна підприємства та забезпечувати його 
повне збереження.

3. ПРАВА

3.1. Водій автотранспортних засобів дільниці автотранспортного 
забезпечення має право вимагати, у межах наданих йому повноважень, від 
працюючих разом з ним робітників виконання його вказівок стосовно 
додержання чистоти на території підприємства та транспортного засобу, на 
якому він виконує роботу. У випадку невиконання його вимог, доповідати 
про це начальнику дільниці автотранспортного забезпечення для прийняття 
заходів до порушників.

3.2. Водій автотранспортних засобів дільниці автотранспортного 
забезпечення має право не виконувати вказівки начальника дільниці 
автотранспортного забезпечення, якщо вони знаходяться у розбіжності з 
правилами з охорони праці або загрожують здоров’ю та життю, доповівши 
про це службі охорони праці філії.
3.3. Водій автотранспортних засобів має право вимагати створення 
умов, необхідних для виконання його обов'язків і надання 
необхідного обладнання, інвентарю.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Водій автотранспортних засобів дільниці автотранспортного 
забезпечення несе відповідальність за:

4.1.Невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх 
нормативних документів підприємства та розпоряджень керівництва.

4.2. Недотримання вимог з охорони праці, та пожежної безпеки.
4.3. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку.
4.4. Правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності.
4.5. Недотримання вимог системи управління якістю підприємства.
4.6. Розголошення інформації, яка складає комерційну таємницю.
4.7. За збитки, нанесені філії пошкодженням транспортного засобу, 

обладнання або інвентарю, які виникли з його вини.
4.8. Невиконання вимог цієї інструкції.
4.9. Невиконання правил дорожнього руху.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Водій автотранспортних засобів дільниці автотранспортного забезпечення 
повинен знати:

5.1 .Правила дорожнього руху.
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5.2. Правила перевезення вантажів (у т. ч. небезпечних, негабаритних), 
порядок і умови перевезення пасажирів і багажу (для категорій В, BE, С, СЕ, 
C l, С1Е).

5.3. Правила, порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу 
автомобільним транспортом (для категорій D, D l, DE, DIE).

5.4. Призначення, розміщення, будову, принцип дії агрегатів, складових 
одиниць, механізмів і систем транспортних засобів категорій В, BE, С, СЕ,
С 1, С 1Е, D, D 1, DE, D 1Е та правила їх технічної експлуатації.

5.5. Особливості керування транспортними засобами для перевезення 
пасажирів (для категорій D, D l, DE, DIE).

5.6. Можливі причини ДТП та способи запобігання їм.
5.7.Причини виникнення несправностей транспортних засобів, способи їх 

виявлення та усунення.
5.8. Порядок технічного обслуговування транспортних засобів.
5.9. Правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії при 

технічному обслуговуванні транспортного засобу й під час роботи на лінії.
5.10. Нормативно-правові акти з охорони праці, знання яких входить до 

його обов’язків, робочу інструкцію та інструкції з охорони праці для водіїв 
автотранспортних засобів, до керування якими має допуск.

5.11. Накази, розпорядження та інші керівні документи, що стосуються 
його діяльності.

5.12. Правила внутрішнього трудового розпорядку, вимоги системи 
управління якістю філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» на відповідність ДСТУ 
ISO 9001 та дотримання політики та цілей філії в сфері якості.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1 .На посаду водія автотранспортних засобів дільниці автотранспортного 
забезпечення призначується особа, що має повну або базову загальну 
середню освіту. Професійно-технічну освіту (навчальний заклад з підготовки 
водіїв автотранспортних засобів). Спеціальну підготовку за типовими 
навчальними планами і програмами підготовки водіїв автотранспортних 
засобів та кваліфікаційну атестацію без вимог до стажу роботи. У разі 
здійснення перевезень небезпечних вантажів - спеціальну підготовку за 
типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв до 
перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж роботи - не 
менше 3-х років на автотранспортному засобі відповідної категорії.

6.2. До самостійної роботи водій автотранспортних засобів дільниці 
автотранспортного забезпечення допускається після проходження навчання з 
охорони праці, складання іспитів з охорони праці та пожежної безпеки, 
стажування не менш як 30 годин.
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7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ (ЗА ПРОФЕСІЄЮ)

Для виконання обов’язків та реалізації прав водій автотранспортних 
засобів дільниці автотранспортного забезпечення взаємодіє безпосередньо з 
усіма підрозділами, працівниками та посадовими особами ДП «АМПУ» з 
усіх питань, пов’язаних з виконанням своїх посадових обов’язків.
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