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Мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час роботи, пов’язаної з 

використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі, визначають 

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними 

пристроями, затверджені наказом Мінсоцполітики України від 14 лютого 2018 р. № 207 [1]. 

Роботодавець повинен забезпечити навчання і перевірку знань з питань охорони праці 

та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними та проведення 

медичних оглядів працівників (п. 2, 6 розділу ІІ НПАОП 0.00-7.15-18). 

Державні стандарти (ДСТУ EN) для користувачів не вимагають наявності інструкції з 

охорони праці під час роботи з комп’ютерною технікою, а передбачають правила 

користування (настанову з експлуатування) від заводу-виробника. Виробники забезпечують 

супроводження електрообладнання інструкціями та інформацією про безпечність, 

складеними згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов (п. 13 Технічного 

регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067). 

НПАОП 0.00-7.15-18 не вимагає присвоєння кваліфікаційної групи з електробезпеки 

користувачам комп’ютерної техніки. Порядок допуску до роботи з комп’ютерною технікою 

визначає Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05, п. 3.1 та 3.4).  

Порядок присвоєння кваліфікаційної групи з електробезпеки на виробництві визначає 

НПАОП 40.1-1.21-98 (ПБЕЕС), що поширюється на працівників, які обслуговують діючі 

електроустановки споживачів. Під обслуговуванням (технічним) розуміють комплекс робіт з 

підтримки працездатності обладнання в період його використання, до якого належать роботи 

з випробування обладнання, огляд обладнання, підтяжка контактних з’єднань (ПТЕЕС). Під 

електроустановкою розуміють комплекс взаємопов’язаних машин, апаратів, ліній та 

допоміжного обладнання, призначених для виробництва, трансформації, передавання, 

розподілу електричної енергії і перетворення її в інші види енергії (ПУЕ). 

Отже, сучасний комп’ютер не є електроустановкою, і вимоги ПУЕ та ПТЕЕС можуть 

бути правомірні тільки для мережі його електроживлення, тобто на саму комп’ютерну 

техніку не поширюються.  

Технічні засоби загального (побутового) призначення не повинні використовуватися в 

умовах підвищеної небезпеки, тож експлуатація сучасної комп’ютерної техніки не належить 

до робіт підвищеної небезпеки. Порядок використання комп’ютерної техніки на виробництві 

визначається настановою з експлуатування її заводу-виробника. 

Допуск працівників до роботи з комп’ютерною технікою повинен здійснюватися 

шляхом проведення навчання, до програми якого мають бути включені питання безпеки під 

час експлуатації комп’ютерної техніки як електротехнічного пристрою. 

Розробляти окрему інструкцію з охорони праці під час використання на виробництві 

комп’ютерної техніки недоцільно, достатньо розробити загальну інструкцію з 

електробезпеки, яка враховує специфіку експлуатації цього обладнання. 

Список використаних джерел. 

1. Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними 

пристроями [Електронний ресурс] / Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-

18. 

2. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці (НПАОП 0.00-4.12-05) [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05. 
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