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Типова інструкція №5 

щодо  заходів пожежної безпеки в приміщеннях лабораторій 

 Львівського національного університету  імені Івана Франка 

 

 

І. Галузь застосування 

   Ця інструкція поширюється на всі лабораторні приміщення Університету і 

визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в них, порядок дій у разі 

виникнення пожежі та є обов’язковою для вивчення і виконання особами, 

відповідальними  за пожежну безпеку та всіма працівниками, які  перебувають  

у  цих приміщеннях. 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки 

    Усі працівники  під  час  прийняття на роботу та  у процесі  праці  повинні  

бути  ознайомлені  з  правилами  пожежної  безпеки, проходити протипожежні 

інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки. 

    Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень 

лабораторій Університету здійснюються тільки за наявності проектної 

документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність 

нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в 

органах державного пожежного нагляду. 



     У приміщеннях лабораторій слід розміщувати лише потрібні для 

забезпечення освітнього процесу прилади, моделі, приладдя, посібники тощо, 

які необхідно зберігати у шафах, на стелажах або стаціонарно зроблених 

стояках. 

    У навчальних лабораторіях слід проводити тільки ті досліди та роботи, які 

передбачені переліками та навчальними програмами. Студенти зобов’язані 

знати пожежонебезпечні властивості застосовуваних хімічних реактивів і 

речовин, засоби їх гасіння та дотримуватися заходів безпеки під час роботи з 

ними. 

     У навчальних лабораторіях, де застосовуються легкозаймисті речовини 

(ЛЗР) та групи речовин (ГР), гази необхідно дотримуватися вимог Правил  

охорони праці  під час роботи в хімічних лабораторіях (наказ МНС України  

від 11.09.2012р. №1192). 

Легкозаймисті й горючі рідини (ЛЗР і ГР) належить зберігати в 

лабораторіях чітко за асортиментом у металевих ящиках та шафах. Кожну 

речовину слід приймати  в кількості, не більшій за змінну потребу.  

Не допускається  спільне  зберігання  речовин, хімічна взаємодія яких 

може  призвести  до  пожежі  або вибуху. Порядок спільного зберігання 

речовин та матеріалів  визначають згідно з вимогами додатка 3 до НАПБ 

А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні. 

     Відпрацьовані ЛЗР і ГР слід збирати у спеціальну герметичну тару, яка 

наприкінці роботи видаляється з приміщення для регенерації або утилізації.           

Посудини, в  яких проводилися роботи з ЛЗР та ГР, після закінчення 

досліджень  мають негайно  промиватися  пожежобезпечними речовинами.  

У  випадку  нагрівання  ЛЗР об’ємом більше 0,5 л, необхідно ставити під 

прилад  кювету самої  ж місткості. 

     У випадку розлиття ЛЗР це місце необхідно негайно засипати піском. 

Забруднений  пісок  збирають лопатою або совком.  

    Після закінчення занять усі пожежо-, вибухонебезпечні речовини та 

матеріали повинні бути вилучені з лабораторій у спеціально виділені та 

обладнані приміщення. 

Електрощити, групові електрощитки повинні оснащуватися схемою 

підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значення 

номінального струму  апарата захисту ( плавкої вставки).  

   Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, 

перемикачів та інших подібних апаратів  допускається тільки з підкладанням 

під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не 

менш, ніж на 0,01м.  

Припливно-витяжна вентиляція в усіх приміщеннях хімічних лабораторій 

вмикається за 5 хвилин до початку робочого дня і вимикається після 

закінчення роботи. Відповідальний за експлуатацію  вентиляційних  систем 

зобов’язаний   за графіком  перевіряти  за  допомогою  спеціальних  приладів 

ефективність їх функціонування. Роботи з високотоксичними та 

радіоактивними речовинами можуть проводитися лише за умови вентиляції, що 

працює.  



   Витяжні шафи, в яких  проводяться такі роботи, повинні мати  верхні та 

нижні відсмоктувачі, а також бортики, які запобігають стіканню рідини на 

підлогу.  

   Робочі  столи та  витяжні шафи, призначені для  роботи з відкритим  вогнем 

та пожежовибухонебезпечними речовинами, мають бути суцільно покриті 

негорючим  матеріалом, а  у  разі роботи з кислотами й лугами - 

антикорозійним матеріалом, і мати бортики. 

   

У лабораторних приміщеннях забороняється: 

- влаштовувати  тимчасові  електромережі, прокладати кабелі та 

електропроводи безпосередньо по горючій основі; 

- захаращувати евакуаційні шляхи та підступи до засобів пожежогасіння; 

- зберігати в лабораторії ЛЗР та ГР в кількостях, вище добової норми 

зберігання; 

- разі аварії забороняється виливати ЛЗР і ГР в каналізацію; 

- користуватись витяжними шафами з розбитим склом або несправною 

вентиляцією, а також шафами, в яких є речовини, матеріали та устаткування, 

які не потрібні для конкретного досліду; 

 - установлення  й  перестановка  витяжних  шаф  не можуть проводитися без 

дозволу адміністрації. Не допускається, щоб витяжна шафа встановлювалася 

безпосередньо біля дверей; 

- застосовувати вогонь для  виявлення  витікання  газу з газопроводів і 

приладів, а також користуватись несправними газовими пальниками та 

приладами, курити; 

- проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу; 

- працювати з лужними металами в приміщеннях з високою вологістю та 

допускати їх контакт з водою, хлоровмісними органічними сполуками. 

 

      Для запобігання накопичення зарядів статичної електрики на 

устаткуванні, а також на людях мають передбачатися такі заходи 

захисту: 

 

- відведення зарядів статичної електрики шляхом заземлення металевих частин 

апаратів, установок, устаткування, комунікацій і ємкостей, на яких вони 

можуть накопичуватися. Заземлювальні пристрої мають відповідати вимогам 

ПУЕ та ПБЕ; 

- загальне й місцеве зволоження повітря до 70% відносної вологості та вище в 

небезпечних  місцях приміщень або зволоження поверхні електролізуючого 

матеріалу; 

- заповнення апаратів, ємкостей, закритих транспортних пристроїв та іншого 

устаткування інертним газом, переважно азотом; 

- улаштування підлоги з підвищеною електропровідністю та електропровідних 

заземлених зон для зняття зарядів статичної електрики, що накопичуються на 

людях; 



- застосовування лійок зі струмопровідного матеріалу і заземлювати їх під час 

розливання рідин-діелектриків у скляні та інші посудини з ізолюючих 

матеріалів; 

- заземлювання мідним дротом або пластиною гумових шлангів із металевими 

наконечниками, призначених для наливання ЛЗР і ГР у бочки, баки, цистерни, 

бутлі та інші ємності. Наконечники шлангів мають бути виготовлені з 

кольорового металу, що не утворює іскор. 

 

   Відповідальний   за   пожежну   безпеку    у  приміщенні  лабораторії 

 

   

                                                         (прізвище, ініціали) 

 

 

Відповідальний за пожежну безпеку в приміщенні  лабораторії   після  

закінчення  роботи  зобов’язаний: 

- ретельно оглянути  приміщення, переконатись у відсутності порушень, що 

можуть призвести до виникнення пожежі; 

- вимкнути освітлення, знеструмити прилади та устаткування (за винятком 

електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати 

цілодобово); 

- перевірити чи закриті всі крани у газових пальниках і приладах; 

- у разі появи у приміщенні лабораторії запаху газу слід негайно повідомити 

головного інженера Університету, провітрити приміщення. 

 

ІІІ. Обов’язки та дії працівників лабораторії у разі виникнення пожежі 

 

     У разі виявлення пожежі або її ознак ( задимлення, запах горіння або тління 

різних матеріалів тощо), кожен працівник зобов’язаний: 

- оцінити обстановку і негайно повідомити про це найближчий пожежно-

рятувальний підрозділ  за тел. 101 (112). При цьому необхідно назвати: адресу 

об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, 

обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище; 

- вимкнути з мережі прилади електропостачання та систему вентиляції; 

- задіяти систему оповіщення людей про пожежу; 

- повідомити про виникнення пожежі керівника  або особу, що його заміщує і 

відділ сторожової  охорони Університету за тел. 239-45-08 (вн. тел. 45-08); 

- вжити (по можливості) заходів до евакуації людей та збереження 

матеріальних цінностей, розпочати гасіння пожежі наявними первинними 

засобами пожежогасіння; 

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів. 

 



   Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана: 

- перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення 

пожежі (продублювати повідомлення); 

- здійснювати керівництво гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів. У разі загрози життю людей, негайно організувати їх рятування 

(евакуацію), використовуючи для цього всі наявні сили і засоби; 

- зупинити навчальний процес і роботи в будівлі, крім робіт, пов’язаних із 

заходами щодо ліквідації пожежі; 

- відключити мережі електро- і газопостачання (за винятком системи 

протипожежного захисту), системи вентиляції  та кондиціонування повітря (за 

винятком пристроїв проти димного захисту) і здійснити інші заходи, що 

сприяють запобіганню поширення пожежі; 

- організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу, 

евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять; 

- у разі потреби, викликати до місця пожежі медичну та інші служби; 

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів і забезпечити 

безперешкодний їх доступ до місця виникнення пожежі; 

- доповісти ректору про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі і евакуації людей. 

 

 

Телефони:  Відділ з питань ПБ та ЦЗ – 239-45-15 (вн. 45-15) 

                   Відділ служби охорони   – 239-45-08  (вн. 45-08) 

                   Головний інженер            – 239- 47-77 (вн.47-77)             

                   Провідний спеціаліст  

                   з радіаційної безпеки      – 239-44-88 (вн. 44-88) 

 

 

Начальник відділу з питань пожежної безпеки  

та цивільного захисту                                                                       О.С. Онисько                            

 


