
Урок 9: Правила безпеки при роботах на повітряних лініях 

електропередач 

Мета уроку: засвоїти знання щодо безпеки при роботах на повітряних 

лініях електропередач  

Хід уроку 

Робота на опорах 

Підійматися на опору і працювати на ній дозволяється тільки в тих 

випадках, коли є повна впевненість в її достатній міцності і стійкості. 

Необхідність укріплення опори і безпечні засоби визначаються на місці 

керівником робіт і відображаються в проекті проведення робіт. 

Роботи з укріплення опори, механічна міцність і стійкість якої викликає 

сумніви, виконуються методом закріплення тросів, відтяжок або спеціальних 

пристроїв для розкріплення на опорі. В цьому разі підіймання на опору 

забороняється. Роботи виконуються з телескопічної вишки або іншого 

механізму для підіймання людей чи з встановленої поряд іншої опори. 

Забороняється: 

✓ порушувати цілісність проводів і знімати в'язки на проміжних опорах без 

попереднього укріплення опор; 

✓ підіймання на проміжну опору, якщо на ній закріплено менше як два 

проводи; 

✓ на кутових опорах зі штирьовими ізолятори підніматися і працювати з 

боку внутрішнього кута; 

✓ під час заміни приставок П і АП-подібних опор, відкопувати одночасно 

обидві стійки опори; 

✓ під час витягування чи спускання приставки знаходитися у котловані. 

Обходи і огляд ліній. Забороняється провадити будь-які ремонтні 

відновлювальні роботи, підніматися на опору та її конструкційні елементи під 

час огляду ПЛ, а також йти під проводами під час огляду ПЛ в темний час доби. 

У ввжкопрохідній місцевості (болота, водяні перешкоди, гори тощо) та за 

умов несприятливої погоди (дощ, снігопад, сильний мороз тощо), а також в 

темний час доби огляд ПЛ повинні здійснювати два працівники, в інших 

випадках оглядати ПЛ може один працівник. Під час пошуку пошкоджень ПЛ 

працівники повинні мати з собою попереджувальні знаки або плакати для 

встановлення їх в разі виявлення пошкодження. 

Забороняється на ПЛ понад 1000 В наближатися до проводу, що лежить на 

землі, на відстань меншу за 8 м. Поблизу такого проводу слід організувати 

охорону для запобігання наближенню до нього людей і тварин; встановити, 

якщо це можливо, попереджувальні знаки і плакати; повідомити про те, що 

сталося, власника лінії; дочекатися приїзду ремонтної бригади. 

Забороняється наближатися на відстань меншу 8 м до залізобетонних опор 

ПЛ 6, 10, 35 кВ за наявності ознак проходження через стійки опор струму 

замикання на землю внаслідок пошкодження ізоляторів, доторкування проводу 

до опори тощо (інтенсивне випаровування вологи з грунту, виникнення 

електричної дуги на стійках і в місця безпосереднього закріплення опори в 

грунті). 

Розчищення траси ПЛ. До початку звалювання дерев місце роботи повинне 

бути розчищене. Керівник робіт зобов'язаний перед початком роботи 



попередити всіх членів бригади про небезпеку наближення до проводів ПЛ 

дерев, що звалюються, канатів тощо. 

Забороняється: 

✓ вилазити на підрубані й підпиляні дерева; 

✓ у випадку падіння дерева на проводи наближатися до нього на відстань 

меншу 8м до зняття напруги з ПЛ; 

✓ стояти з боку падіння дерев і з протилежного боку; 

✓ валити дерева без підпилювання або підрубування, а також робити 

наскрізний пропил дерева; 

✓ залишати неповаленим підрубане і підпиляне дерево на час перерви в роботі 

або в разі переходу до інших дерев; 

✓ групове звалювання дерев з попереднім підпилюванням і звалювання з 

використанням падіння одного дерева на інше. 

Про наступне падіння дерева, що звалюється, пильщики мають попередити 

інших працівників. 

Проведення робіт. Проведення робіт на повітряних лініях забороняється при 

наближенні і під час грози, сильного вітру, а також при температурі повітря 

нижче граничних норм. Як виняток допускається робота на повітряних лініях з 

ліквідації аварій, при цьому робота має виконуватися не менше ніж двома 

працівниками. При температурі нижче встановленої норми допускаються, як 

виняток, роботи з перервами для обігріву; при цьому керівник робіт 

зобов'язаний забезпечити працюючих пунктом обігріву, розташованим в 

безпосередній близькості від місця робіт. 

Керівниками робіт на особливо відповідальних ділянках можуть бути 

призначені особи в посаді не нижче старшого електромеханіка, які зобов'язані 

бути присутні на місці робіт і керувати ними. 

Влаштування пересічень і ремонт проводів ліній зв'язку, що перетинають 

провода контактної мережі електрифікованих залізниць, трамваїв і тролейбусів, 

повинні виконуватися при вимкненій і заземленій на місці проведення робіт 

контактній мережі та в присутності представника дистанції контактної мережі. 

Роботи з влаштування пересічень вище лінії електропередачі провадяться після 

зняття напруги з лінії електропередачі і її заземлення проводів на місці; роботи 

з влаштування пересічень під лініями електропередачі виконуються без зняття 

напруги» але обов'язково в діелектричних рукавицях і калошах з 

використанням інструментів з ізолюючими ручками. В місці зближення і 

перетину лінії зв'язку з лініями електропередачі керівник робіт перед початком 

роботи з проводами лінії зв'язку зобов'язаний переконатися у відсутності на них 

напруги (між проводами і землею). 

Роботи, що провадяться в місцях перетину ПЛ з лініями зв'язку і провідного 

радіомовлення, слід узгоджувати з власником. 

Під час виконання робіт на дільницях перетину ПЛ з транспортними 

магістралями (залізницями, судноплавними ріками і каналами), якщо необхідно 

тимчасово призупинити рух транспорту чи на час його руху призупинити 

роботи на ПЛ, працівник, який видає наряд, викликає на місце робіт 

представника служби руху транспортної магістралі. Цей представник 

зобов'язаний забезпечити зупинку руху транспорту на необхідний час або 

попереджати лінійну бригаду про транспорт, що наближається. Щоб 



пропустити транспорт, проводи, що заважають рухові, піднімаються на 

безпечну висоту. 

Під час виконання робіт в смузі відведення автомобільної дороги, вулиці та 

залізничного переїзду, якщо це загрожує безпечному чи безперебійному руху 

транспорту і пішоходів, організації, що відповідають за утримання 

автомобільної дороги, вулиці та залізничного переїзду, можуть закрити чи 

обмежити рух на основі ордера, який видається відповідним дорожнім органом, 

а в містах - службою місцевого державного органу виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. 

Для своєчасного попередження водіїв транспорту за узгодженням з 

Державтоінспекцією керівник робіт виставляє на шосе або дорозі сигнальників, 

а також встовлює дорожні знаки "Ремонтні роботи". За необхідності на місце 

проведення робіт викликається представник Державтоінспекції. Сигнальники 

повинні перебувати навідстані 400 м по обидва боки від місця перетину або 

зближення ПЛ з дорогами і мати з собою вдень червоні прапорці, а вночі - 

червоні ліхтарі. 

 

 

Урок 8: Тематичне оцінювання 

Мета уроку: закріпити знання щодо безпечного виконання робіт в 

електроустановках 

Хід уроку 

Надати відповіді на наступні питання: 

1. Який вплив на організм людини спричиняє електричний струм? (1 бал) 

2. Що таке статична електрика, де її можна спостерігати? (1 бал) 

3. Який поріг невідпускаючого струму? (1 бал) 

4. Які фактори впливають на ступінь ураження людини електричним 

струмом? (2 бали) 

5. Чим забезпечується безпека технологічного устаткування? (2 бали) 

6. Чого не повинно спостерігатись в процесі експлуатації 

електроустаткування? (2 бали) 

7. Які існують класи приміщень у відповідності до ПУЕ? (1 бал) 

8. Чого дозволяє досягти правильне розташування технологічного 

устаткування? (1 бал) 

9. Що відносять до часткових методів безпеки? (1 бал) 
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