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Всі щойно прийняті на роботу працівники відповідно до Кодексу законів про працю 

проходять вступний інструктаж з питань охорони праці. Згідно з вимогами “Положення про 

спеціальне навчання, інструктажі та перевірки знань з питань пожежної безпеки АЕС” та наказу 

МНС України від 29.09.2003р. № 368 “Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання 

та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях 

України” одним із ключових питань вступного інструктажу з питань охорони праці є питання 

пожежної безпеки (протипожежний інструктаж). Вступний протипожежний інструктаж 

проводиться у спеціально обладнаному для цього приміщенні фахівцем, на якого наказом по 

підприємству покладені ці обов’язки. Програма для проведення вступного протипожежного 

інструктажу затверджується керівником (заступником, головним інженером) підприємства. Під 

час проведення протипожежного інструктажу особлива увага приділяється : 

 Вибухопожежонебезпечним місцям на АЕС. В машинному залі енергоблоку для 

охолодження металу стартера і обмотки ротора генератора застосовується водень, суміш якого з 

киснем горюча, а при концентрації 1:2 – вибухонебезпечна. До пожежонебезпечних місць також 

відносяться всі кабельні напівповерхи і тунелі, розміщені в реакторному відділенні, по етажерці 

електричних та електротехнічних пристроїв, в яких використовуються кабелі під напругою 220, 

380 і 6000В, крім вище вказаних кабельних напівповерхів, вибухопожежонебезпечними є також 

приміщення маслосистем головних циркуляційних насосів. 

 Основними документами по дотриманню працівниками та службовцями вимог 

правил пожежної безпеки на АЕС. Згідно ППБУ та наказів по АЕС паління на території та в 

приміщеннях дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, які позначені знаками або 

написами і обладнані урнами з негорючих матеріалів. Наказом по АЕС до вогневих робіт 

віднесено всі види електрозварювальних, газозварювальних, газорізальних, бензогазорізальних і 

паяльних робіт, розігрівання бітумів та смол, а також інших робіт з використанням відкритого 

вогню, або нагріву деталей до температури займання матеріалів і конструкцій. При виконанні 

тимчасових вогневих робіт наряд – допуск видається в двох примірниках керівником 

структурного підрозділу, а при виконанні тимчасових вогневих робіт на пожежонебезпечному 



обладнанні видається в 3-х примірниках керівником структурного підрозділу за підписом 

головного інженера АЕС, із наступною регістрацією їх в об’єктовому підрозділі ДСНС. 

 адміністративній та кримінальній відповідальності за порушення ППБУ. У 

відповідності з “Кодексом України про адміністративні правопорушення” – за порушення 

встановлених законодавством вимог правил пожежної безпеки, а також використання пожежної 

техніки не за призначенням – ст.175 КУпАП, Невиконання приписів та постанов посадових осіб 

органів ДІТБ, або створення перешкод для їх діяльності ст. 188-8 КУпАП. 

 дій у разі виникнення пожежі. У разі виявлення пожежі чи ознак горіння кожний 

громадянин зобов’язаний негайно повідомити про це телефоном 101 службу ДСНС, при цьому 

необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, 

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

евакуації людей, гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей; якщо пожежа виникла 

на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну особу та чергового по 

об’єкту; у разі необхідності викликати інші аварійно – рятувальні служби. 

 правилам користування первинними засобами пожежогасіння. До первинних засобів 

пожежогасіння відносяться вогнегасники, внутрішні пожежні крани-комплекти, пожежний 

інвентар (ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати, азбестові полотнини, 

повсть, кошма) і пожежний інструмент (багри, ломи, сокири). На АЕС широко розповсюджені 

вогнегасники таких типів: вуглекислотні вогнегасники (ВВК - 3,5; ВВК - 17; установки 2БРМ-

2МА) – призначені для гасіння загорянь в електроустановках, які перебувають під 

напругою10000 В. 

Згідно з Законом України “Про пожежну безпеку” на АЕС функціонує служба 

пожежної безпеки, яка працює в тісному співробітництві з загонами ДСНС, що цілодобово 

охороняють атомні електростанції України та здійснюють державний пожежний нагляд за 

станом пожежної безпеки. Крім того, забезпечення пожежної безпеки АЕС відповідно до 

міжнародних норм МАГАТЕ є частиною загальної задачі забезпечення ядерної безпеки АЕС, 

адже пожежа може стати однією з причин ядерних подій. З іншого боку, ядерні інциденти 

можуть супроводжуватися значними пожежами. Тому забезпечення пожежної безпеки АЕС є 

одним з пріоритетних завдань. 
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