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                                       ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №63 

                                                  при виконанні малярних робіт 

 

1. Загальні вимоги охорони праці  

 

1.1. До робіт з барвниками, що мають  токсичні властивості, допускаються робітники  не 

молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, вивчили інструкцію з охорони праці при 

виконанні малярних робіт і пройшли вступний інструктаж, інструктажі та перевірку знань на 

робочому місці. 

1.2. Небезпечними і шкідливими факторами, які можуть чинити шкідливий вплив на працівника 

при виконанні малярних робіт є   підвищене фізичне навантаження,   підвищена (понижена) 

температура навколишнього середовища,   падіння працівника з висоти,   падіння предметів з 

висоти,   алергійні реакції та отруєння від впливу розчинників і лакофарбових      матеріалів.     

1.3  При виконанні малярних робіт працівнику необхідно пам'ятати, що порушення правил 

виробничої санітарії може призвести до захворювань шкіри, внутрішніх органів, а в деяких 

випадках – до отруєння. 

1.4  Після того, як звільнилася тара від розчинників і лакофарбових матеріалів, негайно 

вилучити її з робочого місця. 

1.5  Розчин фарби, випадково пролитий на підлогу, треба відразу ж засипати піском або тирсою, 

а потім добре прибрати. 

1.6  Забороняється проводити малярні роботи  у темних чи слабоосвітлених місцях.      

1.7  Тару з вибухонебезпечними матеріалами (лаки, нітрофарби та інше) під час перерв у роботі 

необхідно закривати пробками чи кришками.  

1.8. Маляри при виконанні  фарбувальних робіт, при роботі з розчинниками повинні 

користуватись спеціальними захисними окулярами,  гумовими рукавичками, респіраторами. 

1.9. Рукоятки використовуваних  робочих  інструментів повинні бути зроблені з деревини, 

гладко оброблені, підігнані під розмір і надійно закріплені. 

110  Забороняється застосовувати ручний інструмент, якщо на ньому є вибоїни, тріщини, сколи 

робочих частин. 

1.11  Тару необхідно відкривати і чистити тільки спеціальним інструментом, виготовленим з 

міді, алюмінію або іншого матеріалу, який не утворює іскор. 

1.12  Необхідно суворо дотримуватися правил і вимог інструкції з охорони праці при виконанні 

малярних робіт, а також інструкцій з експлуатації інструментів, обладнання та витратних 

матеріалів, що використовуються. 

1.13 Місця проведення  робіт повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння. Забороняється 

палити в місцях проведення  фарбувальних та малярних робіт. 



1.14 Малярні роботи на висоті більше 1,3м повинні виконуватися зі стаціонарних або 

переносних драбин, риштувань,  що відповідають вимогам  державних стандартів.  

1.15.. Користуватися приставними драбинами дозволяється при невеликій площі фарбування і 

на висоті до 4 м від землі, долівки або робочого настилу. Обпирати приставні драбини на 

віконні рами забороняється. 

Забороняється виконувати  малярні роботи з випадкових опор - дощок, бочок і т.п. 
1.16  До технології малярних робіт входять:    приготування фарбувальних  сумішей,   

підготовка поверхонь до фарбування  та малярних робіт, фарбування підготовлених поверхонь 

та нанесення на них малярних сумішей.   

1.17  Всі виробничі процеси, які пов"язані з підготовкою сумішей, виготовленням сумішей лаків 

і фарб і їх розбавленням повинні виконуватися у спеціальному, добре провітрюваному 

приміщенні. Проведення робіт в інших приміщеннях забороняється. 
1.18. Виконувати внутрішні малярні роботи за допомогою сумішей, які виділяють шкідливі для 

здоров"я людей легкі речовини, необхідно при відкритих вікнах або наявності вентиляції, яка 

забезпечує не менше, як двохкратну заміну повітря на протязі години. 
Перебування людей у приміщеннях, які щойно пофарбували олійними або нітрофарбами, 

більше 4 год забороняється. 
   

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи 

2.1. Одягти спецодяг, підготувати захисні окуляри, гумові рукавички, респіратор. 

2.2. Відкрити вікна, фрамуги для кращої  вентиляції  приміщення, де виконуються малярні 

роботи. 

2.3. Перед виконанням малярської роботи на висоті  необхідно перевірити надійність  

риштування, драбин тощо. Пройти інструктаж та перевірку знань Правил роботи на висоті.  

2.4. Перевірити наявність усіх необхідних інструментів і витратних матеріалів для виконання 

малярних робіт. 

2.5. Виконання  робіт повинно здійснюватися  справними  інструментами. 

Для підготовки під малярні роботи оштукатурених  поверхонь їх необхідно зарівняти торцем 

дерев’яного бруска, тріщини розрізати шпателем на глибину  до 2мм, замазати шпаклівкою.  

Металеві поверхні при підготовці очищають від іржі, шпаклюють спеціальною шпаклівкою та 

покривають оліфою.  На дерев’яних поверхнях вирізають частини сучків, пробок на глибину 2-

3мм, видаляють  задирки та інші дефекти з наступним  підмазуванням  поверхонь  шпаклівкою.     

3. Вимоги охорони праці під час роботи 

3.1. . Працювати на драбині повинен тільки один працівник, стоячи на щаблі, яка знаходиться 

нижче крайньої верхньої не менше ніж на 1 м. З верхньої щаблі працювати не дозволяється 

Забороняється спирати приставні драбини на віконні рами.  При несправності риштування чи 

драбини, ні в якому разі не можна продовжувати роботу, необхідно повідомити про даний факт 

керівника робіт. 

3.2. Всі внутрішні малярні роботи виконувати тільки при відкритих вікнах або примусовій 

вентиляції. 

3.3. Забороняється нанесення фарб, емалей, грунтовок, що містять свинцеві сполуки, способом 

пульверизації. 

3.4. Для того, щоб видалити стару олійну фарбу хімічним способом, необхідно використовувати 

шпатель на подовженій ручці. 

3.5. Категорично забороняється прийом їжі на робочому місці. 

3.6. Під час проведення робіт необхідно  дотримуватися  вимог даної інструкції  



4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи 

4.1. Прибрати місце робіт,  порожні ємності від використаних фарб, розчинників тощо. 

4.2  Ретельно вимити руки та обличчя з милом теплою водою. 

4.3  Забороняється мити руки будь-якими розчинниками. 

4.4. Повідомити про всі виявлені під час роботи недоліки заступнику директора з АГР. 

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях 

5.1. При поганому самопочутті  робітник забов'язаний негайно звернутися за медичною 

допомогою до найближчого медичного закладу, повідомити про пригоду керівника робіт, 

директора школи. 

5.2 При потраплянні розчинів в очі необхідно промити  їх під струменем великою  кількістю 

води та звернутися  до медичного  закладу.  

5.3.  Якщо виникла пожежа, необхідно  евакуювати людей з приміщення, негайно повідомити 

про пожежу до найближчої пожежної частин за телефоном 101 та директора школи. 

Приступити до гасіння осередку пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння 

(вогнегасники, пісок).     

 

Інструкцію розробив :   

Заступник директора з  

адміністративно-господарської роботи     

роботи                                                                           О.К. Спекторенко 

   

Погоджено:   

Фахівець  з охорони праці                                           Ю.І. Куклєва     

 

                    

 З інструкцією ознайомлений (а)_________________________ 

 

 

 


