ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ВІД
УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ
Більшість випадків смертельного травмування сторонніх осіб на обладнанні
енергетичних компаній України пов’язані із самовільним проникненням в розподільчі
пристрої трансформаторних підстанцій та доторканням до струмопровідних частин
електроустановок.
З
настанням
літнього
періоду,
частішають
випадки
електротравмування населення під час ловлі риби на озерах, річках та водоймищах в
заборонених місцях, зокрема, в межах охоронних зон повітряних ліній електропередач
(ЛЕП), на ділянках їх пересічення з водоймами або проходження поблизу водойм.
З метою уникнення ураження електричним струмом і запобігання випадків
травмування на енергетичному обладнанні ПрАТ «Закарпаттяобленерго» слід
дотримуватися вимог «Правил охорони електричних мереж». Правилами визначені
охоронні зони повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних
пунктів та встановлені заборони на виконання в них будь-яких дій, що можуть
порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або
призвести до нещасних випадків.
З метою недопущення травмування від дії електричного струму слід пам’ятати:
 забороняється виконувати будь-які дії в охоронних зонах електромереж
(розташування об’єктів, проведення будь-яких робіт, заходів,інших дій);
 забороняється торкатись до оголених і не підходити до провисаючих, або лежачих на
землі проводів електроліній на відстань ближче 8 м. Виявивши такі проводи, необхідно
забезпечити їх охорону з метою недопущення до проводів сторонніх осіб або худоби,
та повідомити чергового диспетчера району електромереж, або в колл-центр;
 забороняється в охоронних зонах: саджати дерева та інші багаторічні рослини,
влаштовувати звалища, розпалювати вогнища, складати будь-які матеріали,
влаштовувати
майданчики,
запускати
повітряних
зміїв,
без
дозволу
електропостачальної організації виконувати земляні роботи на глибині більше 0,3 м
з метою недопущення пошкодження електрокабелів;
 у разі виявлення обірваних або провислих проводів, пошкодження опор або
небезпеки їх падіння, пошкодження кабелів та інших об’єктів і елементів
електричних мереж – негайно повідомити про це диспетчерську службу РЕМ або
колл-центр ПрАТ«Закарпаттяобленерго»;
 усунення пошкоджень в електромережах виконується виключно бригадами РЕМ.

Телефон колл-центру (безкоштовно для всієї області): 0-800-501-620
Особливість небезпеки при користуванні електрикою полягає в тому, що органи
відчуття людини не можуть визначати наявність електричної напруги на тих чи інших
предметах. За статистикою третина всіх електротравм серед населення стається з
дітьми. Їм необхідно постійно роз’яснювати про небезпеку електричного струму, порядок
поведінки поблизу електроустановок, не допускати ігор, які можуть призвести до трагічних
наслідків поблизу діючих електроліній та трансформаторних підстанцій.
Особливо необхідно звернути увагу дітей на заборону:
 самовільно проникати в будівлі і споруди, де знаходиться електрообладнання;
 залізати на дахи будинків, будівель трансформаторних пунктів та інших будівель, на
опори ліній електропередач;
 гратися та розводити багаття під повітряними лініями електропередач;
 розбивати лампи вуличного освітлення та ізолятори на опорах;
 робити на проводи накиди з дроту та інших предметів;
 ловити рибу у водоймах в межах охоронної зони повітряних ліній електропередач.

БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ І СВОЇХ БЛИЗЬКИХ!
АДМІНІСТРАЦІЯ ПрАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

