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                   I Н С Т Р У К Ц I Я  № 104 

 

            З ОХОРОНИ ПРАЦI ДЛЯ КОНДУКТОРА ТРОЛЕЙБУСА 

 

 

                   1. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 

 

      1.1. Кондуктор  тролейбуса  пiдпорядковуїться    начальнику 

вiддiлу збору виручки, начальнику маршруту,  його  заступнику  та 

диспетчеру по випуску, а при роботi на лiнi∙ - водiю. 

      1.2. До роботи кондуктором тролейбуса допускаїться особи не 

молодшi 18 рокiв, якi пройшли медичний огляд, попереднї навчання, 

iнструктаж з т/б на робочому мiсцi кондуктор повинен проходити не 

рiдше одного разу на 3 мiсяцi. 

      1.3. Кондуктор повинен  дотримуватись  правил  внутрiшнього 

розпорядку. Забороняїться курити в салонi тролейбуса, працювати в 

станi алкогольного сп'янiння, а також пiд  дiїю  наркотичних  за- 

собiв. 

      1.4. При виконаннi трудових  обов'язкiв  кондуктор  повинен 

дотримуватись правил  безпеки,  правил  дорожнього  руху,  правил 

електробезпеки та правил особисто∙ гiгiїни. 

      1.5. Кондуктор повинен мати 1 квалiфiкацiйну групу електро- 

безпеки. 

      1.6. Пiд час роботи на лiнi∙ кондуктор  повинен  дотримува- 

тись загальних правил  безпеки  працi,  уникати  конфлiктних  си- 

туацiй, прявляти тактовнiсть при роботi з пасажирами. 

      1.7. Знаходячись на територi∙  депо  кондуктор  не  повинен 

заходити в зони ремонту, технiчного обслуговування рухомого скла- 

ду та iншi примiщення, що не пов'язаннi з його роботою, перемiща- 

тись тiльки по тротуарах, а там де ∙х немаї - проти руху  тролей- 

бусiв по лiвiй сторонi про∙здно∙ частини. Остерiгатись падiння на 

грязних, заснiжених та покритих льодом мiсцях. 

     1.8. Кондуктор пiд час роботи на  маршрутi  пiдпорядковуїтся 

водiївi. 

     1.9. Водiй та кондуктор пiд час роботи повиннi надавати один 

одному допомогу i виконувати сво∙  функцi∙  у  повному  взаїморо- 

зумiннi. 

 

 

 

                     2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД 

                          ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

 

      2.1. Кондуктор повинен знати iнвентарний номер  тролейбуса, 

в якому вiн працюї, прiзвище водiя, годину та мiсце з'явлення  на 

роботу. Оглянути салон тролейбусу, робоче мiсце  кондуктора,  пе- 

ревiрити чистоту, справнiсть освiтлення, обладнання салону,  две- 

рей, схiдцiв та сигналу до водiя. 

      2.2. При виявленнi несправностей кондуктор повинен  повiдо- 

мити водiя i доповiсти про свою готовнiсть до роботи. 

 



                    3. ВИМОГИ ПIД ЧАС РОБОТИ 

 

      3.1. При роботi на лiнi∙ кондуктор  повинен  слiдкувати  за 

чистотою в салонi та справнiстю дверей  та  схiдцiв  входу-виходу 

пассажирiв. 

      3.2. При входi-виходi в торолейбус та пересуваннi по  сало- 

ну пiд час руху кондуктор повинен бути  обережним  тримаючись  за 

поручнi чи спинки сидiнь, страхуючись вiд падiння. 

      3.3. Кондуктор зобов'язанний не допускати посадки i  висад- 

ки пасажирiв пiд час руху та слiдкувати, при вiдправленнi рухомо- 

го складу з зупинки всi дверi були закритi. 

      3.4. При закриваннi дверей кондуктор повинен  бути  обереж- 

ним, щоб стулками дверей не бути травмованим. 

      3.5. Виходити з рухомого складу потрiбно обережно,  щоб  не 

впасти i не попасти пiд транспортний засiб. Трамвай потрiбно  об- 

ходити спереду, автобус i тролейбус - ззаду. 

      3.6. Кондуктор зобов'язаний слiдкувати за тим, щоб  пасажи- 

ри не перевозили речей i предметiв, заборонених для перевезень  в 

транспортi загального користування. 

      3.7. При переходi вулиць  кондуктор  повинен  дотримуватись 

правил дорожнього руху, передбачених для пiшоходiв: 

      3.7.1. Переходити про∙здну частину по пiшохiдних переходах, 

а у разi iх вiдсутностi - на перехрестях по лiнiях тротуарiв  або 

узбiч. 

      3.7.2. Якщо в зонi видимостi немаї переходу, або  перехрес- 

тя, а дорога маї не бiльше трьох смуг для  обох  його  напрямкiв, 

дозволяїться переходити ∙∙ пiд прямим  кутом  до  краю  про∙здно∙ 

частi у мiсцях де дорогу добре видно в обидва боки i  лише  впев- 

нившись у безпецi. 

      3.7.3. Керуватись сигналами регулювальника  чи  свiтлофора, 

де дорожнiй рух регулюїться. Зелений сигнал  свiтлофора  дозволяї 

перехiд про∙здно∙ частини. 

      Руки регулювальника витягнутi в сторони, опущенi, або  пра- 

ва рука зiгнута перед  грудьми - пiшоходам  дозволяїться  перехiд 

про∙здно∙ частини з лiво∙ i право∙ сторони; права рука  витягнута 

вперед - дозволяїться переходити дорогу за спиною регулювальника; 

рука пiднята вгору - рух пiшоходiв заборонено. 

      3.7.4. Не виходити на про∙здну частину iз-за  транспортного 

засобу або iншо∙ передшкоди, що обмежуї видимiсть не  впевнившись 

у вiдсутностi транспортного засобу. 

 

      3.8. Кондуктору _@забороняїться: 

      3.8.1. Виходити  на  про∙здну  частину,  не  впевнившись  у 

вiдсутностi небезпеки. 

      3.8.2. Вилазити на дах рухомого складу. 

      3.8.3. Вiдкривати кожухи електрообладнання. 

      3.8.4. Знаходитись в кабiнi та розмовляти з водiїм пiд  час 

руху. 

      3.8.5. Виконувати будь-якi дi∙ з приладами управлiння  тро- 

лейбусом. 

      3.8.6. Залишати рухомий склад без погодження з водiїм /крiм 

аврiйно∙ ситуацi∙/. 

      3.8.7. Курити, читати, вживати ∙жу пiд час роботи. 

 

                       4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРIЙНИХ 

                                  СИТУАЦIЯХ 

 

      4.1. При всiх пiдозрах на аварiйну ситуацiю кондуктор пови- 

нен негайно повiдомити водiя чи лiнiйного працiвника i  дiяти  за 

∙х вказiвками. 

      4.2. Кондуктор повинен вмiти вiдчиняти дверi рухомого скла- 

ду,  вiднiмати  струмоприймачi,  користуватися  засобами  пожежо- 

гасiння у разi неможливостi виконання цих функцiй водiїм. 

      4.3. При аварiйнiй ситуацi∙ кондуктор повинен  органiзувати 



безпечну висадку пасажирiв. 

      4.4. Кондуктор повинен вмiти надавати першу медичну допомо- 

гу при травмах. 

      4.5. Кондуктор повинен викликати при  необхiдностi  пожежну 

охорону по телефону - 01, мiлiцiю - 02, скору медичну допомогу  - 

03. 

                     5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIСЛЯ 

                         ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ 

 

      5.1. Кондуктор повинен оглянути салон  тролейбуса,  закрити 

вiкна та доповiсти водiю чи змiннику про всi вiдхилення вiд  нор- 

мально∙ ситуацi∙ в роботi. 

      5.2. При отриманнi травми кондуктор повинен в той  же  день 

повiдомити свого безпосереднього керiвника. 

 

 

 

            РОЗРОБЛЕНО: 

            Начальник ВОЗОВ                             Л.О.Чмелівський 
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