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РОЗДІЛ 6 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ  
ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У СИСТЕМІ  

ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Організація роботи із забезпечення електробезпеки та 

пожежної безпеки на суб’єкті господарювання передбачає 

визначення обов’язків, прав та відповідальності керівників та 

спеціалістів усіх рівнів щодо неухильного виконання ними 

вимог нормативних документів з питань охорони праці під 

час експлуатації електрообладнання та підвищення рівня 

пожежної безпеки. 

6.1. Забезпечення електротехнічної безпеки 

Організація безпечної експлуатації електроустановок перед-

бачає утримання, експлуатування та обслуговування  

електроустановок відповідно до вимог галузевих норматив-
них документів. Питання безпечної експлуатації електро-

установок регулює державний нормативний акт про охоро-

ну праці – НПАОП 0.00–1.21–98 “Правила безпечної експлуа-
тації електроустановок споживачів”. З цією метою робото-

давцеві необхідно: 

• призначити відповідального за справний стан і безпеч-

ну експлуатацію електрогосподарства з числа інженер-

но-технічних працівників, які мають електротехнічну 

підготовку і пройшли перевірку знань у визначеному 

порядку; 

• забезпечити достатню кількість електротехнічних пра-
цівників; 

• затвердити положення про енергетичну службу під-

приємства, а також посадові інструкції та інструкції з 
охорони праці; 

• забезпечити безперешкодне виконання електротехніч-

ними працівниками своїх обов’язків щодо обслугову-
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вання електроустановок (огляд, перевірка, випробову-

вання електроустановок); 

• забезпечити перевірку знань працівників з правил без-
печної експлуатації електроустановок споживачів; 

• забезпечити проведення протиаварійних, приймально-

здавальних та профілактичних випробовувань та вимі-
рювань електроустановок згідно з правилами технічної 
експлуатації; 

• забезпечити проведення технічного огляду електро-

установок. 

З метою забезпечення належного рівня електробезпеки один 

раз на три роки роботодавець забезпечує проведення під-

твердження відповідності обладнання нормативним та екс-
плуатаційним вимогам стану безпеки електроустановок. 

Підтвердження відповідності обладнання нормативним 

та експлуатаційним вимогам стану безпеки електроустано-

вок передбачає: 

• перевірку наявності експлуатаційної та технічної доку-

ментації в обсягах, які передбачені вимогами норматив-
них актів під час експлуатації електроустановок спожи-

вачів, паспортно-технічної документації, інструкцій з 
експлуатації устаткування; 

• визначення достатності і працездатності захисно-

блокувальних пристроїв; 
• оцінювання стану безпеки електроустаткування, а та-
кож будівельних споруд енергетичних об’єктів; 

• перевірку періодичності і якості виконання регламент-
них робіт щодо обслуговування електроустаткування; 

• оцінювання рівня фахової підготовки працівників з пи-

тань електробезпеки, відповідності їхньої кваліфікації 
роботам, які вони виконують. 

Під час проведення огляду стану безпеки електроустано-

вок споживачів необхідно перевірити: 

• стан безпеки електроустановок; 

• відповідність умов експлуатації електроустановок нор-

мативним вимогам безпеки; 

• наявність та стан документації.  
Підтвердження відповідності обладнання нормативним 

та експлуатаційним вимогам стану безпеки електроустано-
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вок здійснює комісія у складі керівника (головного інженера) 
– голови комісії, начальника енергетичної служби (відпові-
дального за електрогосподарство) та керівника відділу охо-

рони праці. Якщо на підприємстві немає кваліфікованих 
спеціалістів, то до огляду стану електроустановок можна за-

лучати спеціалістів з інших підприємств. Результати підтвер-

дження відповідності обладнання нормативним та експлуа-

таційним вимогам стану безпеки електроустановок  оформ-

ляють відповідним актом, який затверджує власник підпри-

ємства. 

6.2. Забезпечення пожежної безпеки 

Забезпечення пожежної безпеки – складова виробничої та 

іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, 
організацій та підприємців, що необхідно відображати у 

трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, 
установ та організацій. Вирішення питань підвищення рівня 

пожежної безпеки регулює Кодекс цивільного захисту Укра-

їни та відповідні правила пожежної безпеки. Відповідаль-
ність за забезпечення пожежної безпеки підприємств, уста-
нов та організацій покладена на їхніх керівників і уповнова-

жених ними осіб, якщо інше не передбачене відповідним 

договором.  

Власники підприємств, установ та організацій, а також  

орендарі зобов’язані: 
• розробляти комплексні заходи щодо забезпечення по-

жежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і 
техніки, позитивний досвід; 

• відповідно до нормативних актів розробляти і затвер-

джувати положення, інструкції, інші нормативні акти з 
пожежної безпеки, що діють у межах підприємства, 

здійснювати постійний контроль за їхнім дотриманням; 

• забезпечувати дотримання протипожежних вимог  
стандартів, норм, правил, а також виконання вимог 
приписів і постанов органів державного пожежного на-
гляду; 



 104 

• організовувати навчання працівників правилам пожеж-

ної безпеки та пропаганду заходів щодо їхнього вико-

нання; 

• якщо у нормативних актах немає вимог, необхідних для 

забезпечення пожежної безпеки, вживати необхідних 
заходів, погоджуючи їх з органами державного пожеж-

ного нагляду; 

• утримувати у справному стані засоби протипожежного 

захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвен-

тар, не допускаючи їхнього нецільового використання; 

• створювати, за необхідності, підрозділи пожежної охо-

рони; 

• подавати на вимогу державної пожежної охорони ві-
домості та документи про стан пожежної безпеки 

об’єктів і продукції; 
• здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних 
засобів виявлення та гасіння пожеж; 

• своєчасно інформувати пожежну охорону про несправ-
ності пожежної техніки, систем протипожежного захи-

сту, водопостачання, а також про закриття доріг і про-

їздів на своїй території; 
• проводити службове розслідування випадків пожеж. 

Обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки 

орендованого майна визначають у договорі оренди.  

Без дозволу органів державного пожежного нагляду за-

боронені початок роботи новоствореного підприємства, екс-
плуатація нових, реконструйованих виробничих об’єктів, 
впровадження нових технологій, передача у виробництво 

зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устат-
кування та продукції, а також оренда будь-яких приміщень.  

Керівникові підприємства необхідно визначити 

обов’язки посадових осіб (у тім числі своїх заступників) щодо 

забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних 
за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, 
дільниць, технологічного та інженерного устаткування. Обо-

в’язки працівників щодо забезпечення пожежної безпеки 

необхідно відобразити у відповідних посадових документах 
(функціональних обов’язках, інструкціях, положеннях).  
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На кожному підприємстві, з урахуванням його пожежної 
небезпеки, наказом керівника встановлюють відповідний 

протипожежний режим, який регламентує: 

• можливість (місце) паління, застосування відкритого 

вогню та побутових нагрівальних приладів; 
• порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних 
робіт; 

• правила проїзду та стоянки транспортних засобів; 
• місця для зберігання і допустиму кількість сировини, 

напівфабрикатів та готової продукції, які можуть одно-

часно перебувати на суб’єкті господарювання; 

• порядок прибирання горючого пилу і відходів, збері-
гання прооливленого спецодягу; 

• порядок відключення обладнання від електромережі у 

разі виникнення пожежі; 
• порядок огляду і зачинення приміщення після закін-

чення роботи; 

• порядок проходження посадовими особами навчання і 
перевірки знань з питань пожежної безпеки, проведен-

ня з працівниками протипожежних інструктажів; 
• порядок організації експлуатації та обслуговування 

технічних засобів протипожежного захисту; 

• порядок проведення планово-запобіжних ремонтів та 
оглядів електроустановок, опалювального, вентиляцій-

ного та технологічного обладнання; 

• порядок дій працівників у разі виявлення пожежі; 
• порядок збирання членів добровільної пожежної дру-

жини та відповідальних посадових осіб вночі, у вихідні і 
святкові дні. 

На кожному підприємстві необхідно розробити інструк-

цію щодо заходів пожежної безпеки, з якою необхідно озна-

йомити усіх працівників. Працівники зобов’язані дотриму-

ватись визначеного протипожежного режиму, виконувати 

вимоги правил пожежної безпеки, чинних на підприємстві, 
а за виникнення пожежі: 

• негайно повідомити про це телефоном пожежну охо-

рону, при цьому вказати адресу об’єкта, кількість по-

верхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність лю-

дей та своє прізвище; 
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• вжити (за змогою) заходів щодо евакуації людей, гасін-

ня (локалізації) пожежі та збереження майна; 
• якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити 

про неї керівника чи відповідну посадову особу та (або) 

чергового на об’єкті; 
• у разі необхідності викликати інші рятувально-аварійні 
служби. 

Посадова особа, що прибула на місце пожежі, зобов’язана: 
• перевірити, чи викликали пожежну охорону, повід-

омити власника; 
• у разі загрози життю людей негайно організувати ева-

куацію; 

• вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, не 
пов’язаних із ліквідацією пожежі; 

• припинити роботи у будівлі; 
• у разі необхідності вимкнути електроенергію, зупинити 

технологічне обладнання та виконати інші заходи, що 

гальмують розвиток пожежі; 
• перевірити увімкнення оповіщення людей про пожежу, 

установок пожежогасіння, протидимового захисту; 

• організувати зустріч підрозділів пожежної охорони і 
надати їм необхідну допомогу; 

• організувати евакуацію і захист майна; 
• забезпечити дотримання вимог безпеки працівників, 
які гасять пожежу. 

Пожежну безпеку забезпечують проведенням організацій-

но-технічних та інших заходів, які спрямовані на запобігання 

пожежам, забезпечення безпеки працівників, зниження 

майнових втрат та створення умов для швидкого гасіння по-

жеж. 

Методика аналізу пожежної небезпеки на підприємстві 
полягає у виявленні (рис. 1.13): 

• потенційних та наявних джерел запалення; 

• умов формування горючого середовища; 
• умов виникнення контакту джерел запалення та го-

рючого середовища; 
• умов та причин поширення вогню у разі виникнення 

загоряння; 

• можливих масштабів виниклої пожежі, загрози жит-
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тю і здоров’ю людей, навколишньому середовищу, 

матеріальним цінностям; 

• рівня дієздатності систем протипожежного захисту та 

протипожежної стійкості кожної ділянки та об’єкта 

загалом; 

• порушень протипожежного режиму, норм і правил 

пожежної безпеки. 

 

 

Рис. 1.13. Аналіз пожежної небезпеки 

З метою створення дієвої системи протипожежного за-
хисту виробничих будівель і споруд передусім необхідно 

визначити клас можливої пожежі та категорію приміщень за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою. Виробничі 
приміщення, залежно від того, які горючі речовини в них 
знаходяться, поділяють на п’ять категорій: 

Категорія А (вибухопожежонебезпечна) – горючі гази, 

легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше  
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28 °С в такій кількості, що розвивається надлишковий тиск 

вибуху в приміщенні більше від 5 кПа. 
Категорія Б (вибухо- та пожежонебезпечна) – горючі пил 

або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху 

понад 28 °С, горючі рідини, що здатні утворювати суміші, у 

разі займання яких розвивається надлишковий тиск 5 кПа і 
більше. 

Категорія В – пожежонебезпечні рідини, тверді горючі та 

важкогорючі речовини і матеріали, які здатні, взаємодіючи з 
водою, киснем повітря або одна з одною, лише горіти. 

Категорія Г – негорючі речовини та матеріали в гарячому, 

розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких 
супроводжується виділенням тепла, іскор, полум’я; горючі 
гази, рідини, тверді речовини, які спалюють або утилізують 
як паливо.  

Категорія Д – негорючі речовини і матеріали у холодному 

стані. Допускається зачисляти до категорії Д приміщення, в 
яких горючі рідини розміщені в системах змащування, охо-

лодження масою не більше від 60 кг на одиницю обладнання 

з тиском, що не перевищує 0,2 МПа. 
Відповідно до міжнародного стандарту всі пожежі поді-

ляють на п’ять класів: 
А – пожежі твердих речовин, горіння яких супроводжу-

ється тлінням; 

В – пожежі горючих рідин або плавких твердих речовин; 

С – пожежі газів; 
D – пожежі металів та їхніх сплавів; 
E – пожежі, пов’язані з горінням електроустановок. 

До первинних засобів гасіння пожеж належать вогнегас-
ники, тип і розрахунок необхідної кількості яких визначають 
залежно від їхньої вогнегасної здатності, граничної площі, 
класу пожежі та категорії приміщення. 

На сучасних виробництвах використовують такі вогнегас-
ники: 

• хімічно-пінні, які призначені для гасіння твердих горю-

чих матеріалів, горючих рідин, за винятком речовин, 

здатних (у разі взаємодії з хімічною піною) вибухати та 

горіти; 
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• повітряно-пінні, які використовують для гасіння різних 
речовин і матеріалів, за винятком лужних металів, ре-
човин, що горять без доступу повітря, та електроуста-

новок під напругою; 

• вуглекислотні, якими гасять різні речовини, крім тих, 
що горять без доступу повітря, електроустановки до 

1 000 В; 

• хладонові, призначені для гасіння пожеж різних горю-

чих речовин і тліючих матеріалів, а також електроуста-

новок; 

• порошкові, які застосовують для гасіння електрооблад-

нання до 1 000 В, легкозаймистих рідин, тліючих мате-
ріалів залежно від типу порошку. 

Головними завданнями профілактичної роботи є вияв-
лення умов виникнення пожежі та порушень протипожеж-

ного режиму, а саме: 
• несправність технологічного устаткування (передчасний 

вихід з ладу, неякісний повсякденний огляд, несправ-
ність контрольно-вимірювальних приладів та несвоєчас-
ність проведення планово-профілактичних ремонтів); 

• порушення правил улаштування та експлуатації елект-
роустановок, термінів їхнього ремонту та замірів опору 

ізоляції електропроводів;  
• порушення правил експлуатації вентиляційних систем 

(наявність пошкоджень, несвоєчасність очищення та 

ремонту); 

• порушення технологічного регламенту з вини персона-

лу, у разі поломок контрольно-вимірювальних прила-
дів, неякісного догляду; 

• порушення правил пожежної безпеки під час ремонту 

технологічного устаткування (неповне зливання легко-

займистих та горючих рідин, непродування та непро-

парювання ємностей інертним газом та парою, вико-

ристання сталевого інструменту, здатного до іскровисі-
кання та ін.); 

• застосування відкритого вогню (у випадку використан-

ня факелів, паяльних ламп, під час розведення багать, 
порушення режиму куріння тощо); 
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• порушення режиму проведення вогневих робіт  
(електрогазозварювальних, фарбувальних, малярних, 
під час розігрівання бітуму, смол, мастик); 

• підтікання та розлив легкозаймистих та горючих рідин, 

вихід газів у разі несправностей тари, апаратів, трубо-

проводів та газопроводів; 
• порушення термінів очищення виробничого устатку-

вання, фарбувальних камер; 

• порушення режиму збору та вилучення сміття та інших 
горючих відходів; 

• порушення правил експлуатації систем опалення і вен-

тиляції; 
• порушення в утриманні шляхів евакуації, засобів опо-

віщення про пожежу; 

• порушення протипожежних відстаней, утримання 

шляхів під'їзду до будівель і споруд; 

• порушення правил зберігання пожежо- та вибухонебез-
печних речовин і матеріалів; 

• несправність або відсутність систем протипожежного 

захисту та первинних засобів пожежогасіння, зовніш-

нього та внутрішнього протипожежного водопостачан-

ня;  

• невідповідність вимогам норм шляхів евакуації. 
Для здійснення обґрунтованих прогнозів щодо виник-

нення та розповсюдження пожеж і ефективних заходів щодо 

запобігання пожежам необхідно спиратися на статистичний 

аналіз пожеж, насамперед тих, що виникають на спорідне-
них об’єктах. 


