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11 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ 
НОРМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПТБ ТА ППБ 

 

 

 

Правила ПТБ та ППБ в Україні є обов’язковими для виконання 

всіма організаціями, незалежно від виду їхньої діяльності та форм 

власності. Крім них, існує низка інструкцій, яких слід дотримуватись 

для організації безпечної роботи в ЛОМ [47]. 

Згідно з ДСанПіН 3.3.2-007-98 та з Правилами охорони праці під 

час експлуатації ЕОМ НПАОП 0.00-1.28-10 площа на одне робоче 

місце має становити не менше ніж 6,0 кв. м, а об’єм – не менше ніж 

20,0 куб. м [38; 79]. 

Приміщення для роботи з відеотерміналами (ВДТ) мають бути 

обладнані системою кондиціонування повітря. 

Робочі місця з ВДТ слід так розташовувати відносно світових 

прорізів, щоб природне світло падало збоку переважно зліва. 

Розміщуючи робочі столи з ВДТ, слід дотримувати такі відстані: 

між бічними поверхнями ВДТ – 1,2 м, відстань від тильної поверхні 

одного ВДТ до екрана іншого ВДТ – 2,5 м. 

Не можна застосовувати провід і кабель в ізоляції з вулканізованої 

гуми та інші матеріали, які містять сірку. 

Виникнення пожеж може вивести з ладу на тривалий час будь-яку 

установу чи її обладнання, що може призвести до значних  

економічних збитків. 

У всіх приміщеннях із серверами та робочими місцями, обладнаними 

ЕОМ, повинні бути встановлені переносні вуглекислотні вогнегасники [24]. 

Використання води для гасіння пожежі в приміщеннях, де  

встановлено електро- і радіоелектронне обладнання, недопустиме, не 

можна також користуватись і кислотно-лужними вогнегасниками. 

У громадських будинках та приміщеннях з наявністю ПЕОМ, 

приміщеннях обчислювальних центрів рекомендується використовувати 

вуглекислотні вогнегасники типу ОУ-5, ОУ-8, ОУ-25, ОУ-80, вугле-

кислотні бром-етилові вогнегасники типу ОУБ-3 і ОУБ-7, вуглекислотні 

вогнегасники від ВВК-1 до ВВК-5, які придатні до експлуатації при 

температурі повітря від мінус 20 до плюс 50°С [70; 83]. 

Кількість вогнегасників для захисту приміщень визначають згідно з 

п. 3.8 норм належності, затверджених МНС України [104], та з 

урахуванням сумарної площі цих приміщень. Тобто слід передбачати 
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по одному вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду  

вогнегасної речовини 3 кг і більше на кожні 20 кв. м площі підлоги в 

офісних приміщеннях із ПЕОМ та електрощитових і на 50 кв. м площі 

підлоги приміщень машзалів. 

Зважаючи на те, що згідно з вимогами ОНТП 24-86 «Определение 

категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности» у більшості відомчих норм відносять обчислювальні центри 

та приміщення для ЕОМ щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки 

до категорії «В» [36], для добору необхідної кількості вогнегасників 

можна користуватись даними, наведеними у табл. 11.1 [104]. 
 

Таблиця 11.1 – Норми належності вуглекислотних вогнегасників для 

виробничих, складських будинків та приміщень промислових підприємств 
 

№ 

з/п 

Гранична 

захищувана 

площа, 

кв. м 

Клас 

можливої 

пожежі 

Мінімальна кількість 

вуглекислотних вогнегасників 

Переносний 

вогнегасник 

із зарядом 

вогнегасної 

речовини, кг 

Пересувний 

Вогнегасник 

із зарядом вогнегасної 

речовини, кг 

3,5 5 7 14 18 28 56 

Приміщення категорій А, Б, а також з наявністю горючих рідин 

1.1 до 25 включно  В, (Е) 4 4 1 – – – – 

1.2 
більше 25 до 50 

включно  
В, (Е) 8 8 2 1 – – – 

1.3 
більше 50 до 150 
включно  

В, (Е) 13 13 3 2 1 – – 

1.4 
більше 150 до 250 

включно  
В, (Е) – – 4 3 2 1 – 

1.5 
більше 250 до 500 
включно  

В, (Е) – – – 4 3 2 1 

1.6 
більше 500 до 

1000 включно  
В, (Е) – – – – 4 3 2 

1.7 більше 1000  В, (Е) 

На першу 1000 кв. м площі числові значення 
кількості вогнегасників згідно з п. 1.6 таблиці, 

на кожні наступні: 

50 кв. м – згідно з п. 1.2 таблиці, 

150 кв. м – згідно з п. 1.3 таблиці, 

250 кв. м – згідно з п. 1.4 таблиці, 
500 кв. м – згідно з п. 1.5 таблиці, 

1000 кв. м – згідно з п. 1.6 таблиці 

 

Проходи до засобів пожежогасіння мають бути вільними. Приклад 

розміщення вогнегасників див. на рис. 11.1. 
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Рисунок 11.1 – План розміщення вогнегасників 

 

Приміщення, в яких розміщуються робочі місця операторів сервера 

загального призначення, обладнуються системою автоматичної пожежної 

сигналізації та засобами пожежогасіння відповідно до вимог НАПБ 

Б.06.004-2005, ДБН В.2.5-13-98 [36]. 

Установки порошкового пожежогасіння не застосовують для  

захисту приміщень із ЕОМ, апаратних залів АТС та інших приміщень 

із великою кількістю відкритих контактних пристроїв [36]. 

Лінія електромережі для живлення ЕОМ з ВДТ і периферійними 

пристроями (ПП) виконується як окрема групова трипровідна мережа 

шляхом прокладання фазового (L), нульового робочого (N) та  

нульового захисного провідників (РЕ). Нульовий захисний провідник 

використовується для заземлення (занулення) електроприймачів. 

Не допустимо підключати ЕОМ з ВДТ і ПП до звичайної двопровідної 

електромережі, у тому числі з використанням перехідних пристроїв.  

Не можна використовувати нульовий робочий провідник як  

нульовий захисний провідник. 

Нульовий захисний провідник прокладається від стійки групового 

розподільного щита, розподільного пункту до розеток електроживлення 

(див. рис. 4.12, рис. К.2). 

Також не дозволяється підключати на щиті до одного контактного 

затискача нульовий робочий та нульовий захисний провідники. 
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У приміщенні, де одночасно експлуатуються понад п’ять ЕОМ з 

ВДТ і ПП, на доступному місці встановлюється аварійний резервний 

вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення  

приміщення, крім освітлення. 

Електромережі штепсельних з’єднань та електророзеток для  

живлення ЕОМ з ВДТ і ПП потрібно будувати за магістральною  

схемою, по 3 – 6 з’єднань або електророзеток в одному колі. 

 

 

Контрольні питання для самоперевірки 
 

1. Чи можна заземлювати обидва кінці витої пари? 

2. Як слід розташовувати робочі місця з ВДТ відносно світових 

прорізів? 

3. Чому заборонено використання води для гасіння пожежі у 

приміщеннях з об’єктами ЛОМ? 

4. Які норми для встановлення вогнегасників у приміщеннях із 

серверами та робочими місцями, обладнаними ЕОМ? 

5. Які типи вуглекислотних вогнегасників рекомендується використо-

вувати в приміщеннях з об’єктами ЛОМ? 

6. Якого кольору виту пару не можна закладати за фальш-стелю? 

Чому? 

7. Яке маркування використовується на негорючій витій парі? Якого 

вона кольору? 

8. При якій температурі повітря можуть працювати об’єкти ЛОМ 

для забезпечення пожежної безпеки? 

9. Чому не застосовують установки порошкового пожежогасіння 

для захисту приміщень із ЕОМ? 

10. За якої кількості ЕОМ у приміщенні повинен встановлюватись 

автоматичний вимикач?  

11. Чи можна використовувати нульовий робочий провідник як  

нульовий захисний провідник? 

12. Якого кольору використовується провід для підключення  

заземлення? Фази? 

13. На які сторони світу мають бути орієнтовані екрани ПК для 

мінімізації засвічування від сонячних променів з вікна? 

14. Чому в приміщення із ПЕОМ необхідно встановлювати системи 

кондиціонування? 

15. На якій відстані повинні бути розташовані інформаційні кабелі та 

кабелі електроживлення? 

 


