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Охорона електричних мереж – запорука надійного електропостачання

З метою забезпечення надійності роботи електричних мереж, створення належних умов
їх експлуатації та запобігання виникненню нещасних випадків від впливу електричного
струму, необхідно встановлювати відповідні охоронні зони електричних мереж. Це
передбачено Правилами охорони електричних мереж, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 року № 209 (далі – Правила).

У п.5 Правил зазначено, що охоронні зони електричних мереж встановлюються:

уздовж повітряних ліній електропередачі (далі – ЛЕП) – у вигляді земельних ділянок та
повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві
сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхильного їх положення на відстань:

2 метрів – для повітряних ліній напругою до 1 кВ;
10 метрів – до 20 кВ;
15 метрів – 35 кВ;
20 метрів – 110 кВ;
25 метрів – 150, 220 кВ;

за периметром трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв – на
відстані 3 метрів від огорожі або споруди;
уздовж підземних кабельних ЛЕП – у вигляді земельної ділянки, обмеженої
вертикальними площинами, віддаленими по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на
відстань 1 метра;
уздовж підземних кабельних ЛЕП до 1 кВ, прокладених у містах під тротуарами – у
вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами від крайніх кабелів на
відстань 0,6 метра у напрямку будинків і споруд та на відстань 1 метра у напрямку
проїжджої частини вулиці;
уздовж переходів повітряних ЛЕП через водоймища (ріки, водосховища тощо) – у вигляді
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повітряного простору над поверхнею водоймища, обмеженого вертикальними
площинами, віддаленими по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови не
відхиленого їх положення на відстань, передбачену для встановлення охоронних зон
уздовж повітряних ЛЕП, що проходять по суші.

Наголошуємо, відповідно до п. 8 Правил в охоронних зонах ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж,
спричинити їх пошкодження або призвести до нещасних випадків, зокрема:

перебувати стороннім особам на території та у приміщеннях трансформаторних
підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв, відчиняти двері та люки цих споруд,
здійснювати самовільне переключення електричних апаратів і підключення до
електричних мереж;
будувати житлові, громадські та дачні будинки;
влаштовувати будь-які звалища;
складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;
розпалювати вогнища;
розташовувати автозаправні станції або інші сховища паливно-мастильних матеріалів;
накидати на струмопровідні частини об’єктів електричних мереж і наближати до них
сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі,
електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв,
демонтувати їх елементи;
саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій
новорічних ялинок;
влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського
транспорту, проводити будь-які заходи, пов’язані з великим скупченням людей, не
зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;
запускати спортивні моделі літальних апаратів та повітряних зміїв;
здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах
повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище;
виконувати в охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі роботи із
застосуванням ударних механізмів, скидати вантажі масою понад 5 тонн, скидати і
зливати їдкі речовини та ті, що спричиняють корозію, а також паливно-мастильні
матеріали.

Контроль за виконанням Правил здійснюється енергопостачальною організацією (п. 23
Правил).
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Звертаємо увагу на те, що за порушення Правил передбачена адміністративна
відповідальність (ст. 93 КУПаП). На порушника накладається штраф у розмірі від 4 до 10
неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У разі виявлення порушень Правил, енергопостачальна організація має право припинити
або обмежити електропостачання споживачам, які їх порушили. Відновлення
електропостачання споживача здійснюється після усунення ним порушень та
відшкодування енергопостачальнику заподіяних матеріальних втрат, а також вартості
робіт з підключення до електромережі відповідно до укладеного договору.

Наголошуємо, лише неухильне виконання вимог Правил може забезпечити безперебійне
електропостачання споживачів, нормальну експлуатацію об’єктів енергетичної
інфраструктури та уникнення випадків ураження електричним струмом населення.
Нагадаємо, що Держенергонагляд неодноразово звертався до громадян з проханням не
спалювати опале листя, суху траву та побутове сміття. Такі дії не тільки шкодять
довкіллю, а й несуть загрозу об’єктам енергетичної інфраструктури, що можуть бути
пошкоджені внаслідок умисного підпалу сухостою або сміття.
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