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Під час опалювального сезону в навчальних закладах з’являється висока ймовірність 

виникнення нещасних випадків, аварій, пожеж, вибухів, у тому числі під час експлуатації 

котелень, причинами яких є недотримання вимог безпеки з питань охорони праці. 

Допуск оператора котельні до самостійного обслуговування котлів має оформлятися 

наказом. Схеми включення котлів повинні бути вивішені на робочих місцях [1]. 

Працівники, що обслуговують котельні, повинні бути забезпечені спецодягом і 

спецвзуттям відповідно до діючого нормами: костюмом бавовняним; рукавицями 

комбінованими; окулярами захисними. 

У котельні повинні бути вогнегасники марки ОХП-10 (2 шт.) і ОП-10. Працівники, що 

обслуговують котельні, повинні вміти користатися первинними засобами пожежегасіння. 

У котельні забороняється перебування особи, що не має відносини до експлуатації 

котлів і устаткування котельні. У необхідних випадках сторонні можуть допускатися в 

котельню тільки з дозволу адміністрації й у супроводі її представника. Нагляд за технічним 

станом котлів у період експлуатації шляхом зовнішнього огляду повинний здійснюватися:  

- щозмінно працівниками котельні з записом у змінному журналі; 

- щодня особою, відповідальним за безпечну експлуатацію і технічний стан котлів; 

- періодично не рідше одного разу в рік головним інженером підприємства. 

Розпалювання котлів повинне провадитися тільки при наявності розпорядження, 

записаного в змінному журналі відповідальним за безпечну експлуатацію котлів. Час 

початку розпалювання і пуску котла в роботу повинне фіксуватися в змінному журналі.   

Під час чергування працівники котельні повинні стежити за справністю котла і всього 

устаткування котельні і строго дотримувати встановлений режим роботи котла. 

Роботодавець зобов’язаний: розробити і затвердити виробничу інструкцію для 

персоналу, який обслуговує котли та організувати перевірку знань цих інструкцій. 

Несправності устаткування, що виявляються в процесі роботи, повинні фіксуватися в 

змінному журналі. Працівники повинні вживати негайних заходів до усунення 

несправностей, що загрожують безпечній і безаварійній роботі устаткування. Якщо 

несправності усунути власними силами неможливо, то необхідно повідомити про це особі, 

відповідальному за безпечну експлуатацію котлів, і вжити заходів по зупинці роботи котла. 

Забороняється під час роботи котлів замикати двері для виходу з котельного приміщення. 

При зупинці котлів на тривалий час улітку чи по закінченні опалювального сезону їх 

очищають від сажі і накипу, заливають цілком водою і відключають від водопровідної 

системи. 

При зупинці в холодний час котлів, встановлених у неопалюваних приміщеннях, їх 

також очищають від сажі, накипу з наступним промиванням і гідроіспитом і обов’язково 

спускають воду з котла-водонагрівача, насоса і трубопроводів. 

В аварійних ситуаціях робота котла повинна бути негайно зупинена. 

Постійний контроль зі сторони адміністрації навчальних закладів за дотриманням 

працівниками вимог нормативних актів з питань охорони праці дозволить запобігти 

нещасним випадкам та професійним захворюванням у навчальних закладах, збереже життя і 

здоров’я працівників у процесі виробничої діяльності. 
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