
Урок 5. Відстані від струмопровідних частин 

Мета уроку: засвоїти знання щодо відстаней від струмопровідних частин 

Хід уроку: 

Безпечні відстані до струмовідних частин, що перебувають під напругою 

наведені в таблиці, м 

 
Роботи в електроустановках за вимогами щодо організації їх безпечного 

виконання поділяються на такі, що виконуються: 

✓ за нарядами-допусками; 

✓ за розпорядженнями; 

✓ в порядку поточної експлуатації. 

Роботи, що виконуються за нарядами-допусками, оформляються нарядом 

встановленої форми, в якому вказується місце робіт, їх обсяг, особи, 

відповідальні за безпечну організацію і виконання робіт, склад бригад та заходи 

безпеки. 

Роботи, що виконуються за розпорядженнями, реєструються в спеціальному 

журналі. При цьому встановлюється час виконання робіт, їх характер, 

організаційно-технічні заходи безпеки, відповідно до чинних вимог, та 

відповідальні особи. 

Роботи, що виконуються в порядку поточної експлуатації реєструються в 

журналі реєстрації цих робіт. 

На підприємствах наказом затверджується перелік робіт, які виконуються за 

нарядами, за розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації, і 

призначаються особи, відповідальні за безпечну організацію і безпечне 

виконання цих робіт. При виконанні робіт за нарядами-допусками і 

розпорядженнями такими особами є: 

✓ працівник, який видає наряд чи розпорядження; 

✓ працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця; 

✓ працівник, який готує робоче місце; 

✓ працівник, який допускає до роботи; 

✓ керівник робіт; 



✓ працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт; 

✓ члени бригади. 

ДНАОП 0.00-1.21-98 регламентує вимоги безпеки щодо рівня професійної 

підготовки зазначених вище працівників, їх групи з електробезпеки та заходи і 

засоби безпечного виконання робіт в електроустановках залежно від їх 

особливостей. 

 

 

Урок 6. Організаційні заходи щодо безпеки працівників 

Мета уроку: засвоїти організаційні заходи щодо безпеки працівників 

Хід уроку: 

Перелік основних заходів: 

1. Роботи в електроустановках стосовно їх організації поділяються на такі, що 

виконуються: за нарядом-допуском (далі нарядом), за розпорядженням та в 

порядку поточної експлуатації. 

2. Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в 

електроустановках, є: 

✓ затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, 

розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації; 

✓ призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт; 

✓ оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку 

робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації; 

✓ підготовка робочих місць; 

✓ допуск до роботи; 

✓ нагляд під час виконання робіт; 

✓ переведення на інше робоче місце; 

✓ оформлення перерв в роботі та її закінчення. 

 

Д/з: Описати особливості порядку 

видачі та оформлення наряду-допуску. 
Soldatenko.Olga@ukr.net 
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