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ІНСТРУКЦІЯ  № 110 
про заходи пожежної безпеки в приміщенні електрощитової 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Ця Інструкція поширюється на приміщення електрощитових в будівлях 

Київського університету імені Бориса Грінченка  і встановлює основні вимоги 

до забезпечення пожежної безпеки. Інструкція є обов’язковою для вивчення та 

виконання відповідальною особою за пожежну безпеку.   

1.2. Відповідальні особи, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням 

електрообладнання, до початку виконання своїх обов’язків і періодично один 

раз на три роки повинні проходити навчання та перевірку знань з питань 

пожежної безпеки. 

1.3. В приміщення електрощитової мають право заходити лише особи котрі 

мають відповідну групу допуску з електробезпеки в присутності 

відповідального за пожежну безпеку 

 

2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

2.1. Вимоги пожежної безпеки до утримання приміщення електрощитової:  

 приміщення електрощитової повинні своєчасно очищатися від горючого 

сміття, відходів і постійно утримуватись у чистоті.  

 приміщення електрощитової повинні бути забезпечені необхідною 

кількістю вогнегасників згідно з вимогами загальнодержавних Правил 

пожежної безпеки в Україні, їх слід встановлювати в легкодоступних та 

помітних місцях (біля входу або виходу з приміщення) таким чином, щоб вони 

не заважали під час евакуації і була можливість прочитування маркувальних 

написів на корпусі.   

2.2. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню. 

 Роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, допускаються тільки 

з письмового дозволу керівника або особи, яка виконує його обов’язки. 

Виконання вогневих робіт повинно негайно припинятися на вимогу особи, 

відповідальної за безпечне проведення робіт.  

2.3. Правила утримання технічних засобів протипожежного захисту. 

 Приміщення повинні оснащуватися системою пожежної сигналізації 

відповідно до вимог чинних нормативних документів.  



 

 

Устаткування має бути справним, утримуватися в працездатному стані і 

мати сертифікат відповідності.  

2.4. Утримання обладнання. 

Усе електрообладнання (корпуси трансформаторів, апаратів, 

світильників, розподільчих щитів, щитів управління тощо) підлягає зануленню 

або заземленню відповідно до вимог розділів Правил улаштування 

електроустановок (ПУЕ).  

Силове і освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші 

споживачі електроенергії повинні виконуватися та експлуатуватися відповідно 

до ПУЕ і до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.  

Електрощити, групові електрощитки необхідно оснащувати схемою 

підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням 

номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).  

Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, 

вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники 

та інші пускові апарати і пристрої повинні монтуватися на негорючих основах 

(текстоліт, гетінакс та інші матеріали).  

Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на 

клемі номінального струму вставки (клеймо заводу-виготовлювача або 

електротехнічної лабораторії). Застосування саморобних некаліброваних 

плавких вставок забороняється.  

Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.  

Відкрите прокладання електропроводів і кабелів транзитом через 

пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу і ближче 1 м і 5 м 

від них відповідно, а також у сходових клітках.  

Заміри опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту 

електричних мереж від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 

роки, якщо інші терміни не обумовлені нормами. Забороняється встановлення 

меблів та зберігання іншого майна в приміщенні.  

Приміщення електрощитової забезпечується вуглекислотними 

вогнегасниками.   

2.5. Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття 

приміщень, після закінчення роботи.  

Після закінчення роботи відповідальний працівник повинен навести 

порядок в електрощитовій, переконатися у відсутності порушень, що можуть 

привести до пожежі. 

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ПОЖЕЖІ 
 

3.1. У разі виявлення ознак пожежі необхідно:  

 знеструмити (за можливості) електрообладнання; 

 негайно повідомити про це за телефоном 101, вказавши 

місцезнаходження об’єкта, кількість поверхів будинку, місце виникнення 



 

 

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

прізвище; 

 вжити (за можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння 

(локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження 

матеріальних цінностей; 

 про пожежу  повідомити керівника підрозділу та чергового охоронця; 

 у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби. 

3.2. Пожежно-рятувальним підрозділам повинен бути забезпечений 

безперешкодний доступ на територію об’єкта. 

3.3. З прибуттям пожежно-рятувальних підрозділів брати участь у 

консультуванні керівника гасіння пожежі з приводу особливостей приміщення 

електрощитової.  

 

________________________ 


