
Звернення ЗВЕМ ПАТ «Запоріжжяобленерго» до населення! 

Закликаємо до співпраці!!! Останнім часом поширилися випадки крадіжок 
обладнання електроустановок, зокрема елементів повітряних ліній електропередачі (далі 
ПЛ). Розкрадання металевих кутників конструкцій опор та тросових відтяжок 
залізобетонних опор, веде до значного зниження стійкості опор, особливо при посиленні 
вітрових навантажень і ожеледі в осінньо-зимовий період, що призводить до падіння опор 
з масштабними руйнуваннями на ПЛ. Означене стає причиною аварійного знеструмлення 
значної кількості споживачів електричної енергії, включаючи значну кількість закладів 
медичної та соціально-побутової сфери діяльності, а також призводить до зниження 
надійності електропостачання соціально-важливих і значимих об'єктів, до екологічного 
збитку, виникненню пожеж та є потенційною загрозою для життя та здоров'я громадян, 
шкоди майну фізичних або юридичних осіб - вважаємо, що це повинно турбувати 
кожного. 

Згідно п.18. Правил охорони електричних мереж (Затверджені Кабінетом Міністрів 
України, Постанова № 209 від 04.03.1997, далі Правила) підприємства, установи, 
організації та громадяни повинні негайно повідомляти енергопідприємства або місцеві 
органи виконавчої влади про виявлені обірвані або провислі проводи, пошкоджені опори 
або небезпеку їх падіння, пошкодження кабелів та інших об'єктів і елементів 
електричних мереж. Тому про всі випадки виявлення пошкодження електромереж, 
пошкодження кабелів зв'язку та про спроби та факти крадіжок повідомляйте за адресою: 
69014, м. Запоріжжя, Запорізькі високовольтні електричні мережі ПАТ 
«Запоріжжяобленерго», вул. Карпенко Карого, 56; телефони: 06122536008284, 
06122536008156, 0612863577 (у робочий час) - електромережі; 06122536008398, 
06.12253398 (цілодобово) - кабелі зв'язку; 0800504502 - цілодобово стосовно всіх мереж. 

Слід пам'ятати, що згідно п.8., п.9. Правил та ст.32.Закону України «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» (Київ, 09 липня 
2009 року, N 2480-VI) забороняється в охоронних зонах повітряних (ПЛ), кабельних 
ліній (КЛ), трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів і пристроїв, 
виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, 
спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме: 

• перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях 
трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, 
відчиняти двері і люки цих споруд, здійснювати самовільне 
переключення електричних апаратів та підмикання до електричних 
мереж; 

• будувати житлові, громадські та дачні будинки; 
• розміщати споруди іншого призначення на меншій відстані від елементів 

електричних мереж, ніж встановлена нормами; 
• зводити будинки, споруди будь-якого призначення (в 

охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі); 
• влаштовувати будь-які звалища; 
• складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали; 
• розпалювати вогнища; 
• розташовувати автозаправні станції або інші сховища 

пально-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, розподільних пунктів і пристроїв, 
демонтувати їх елементи; 



• відсипати грунт, влаштовувати водосховища, ставки та інші водні споруди; 
пускати спортивні моделі літальних апаратів, повітряних 
зміїв; 

• саджати дерева та інші багаторічні насадження; 
• 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; 

• здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) 
в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ 
і вище; 

• виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, 
скидати вантажі масою понад 5 тонн, скидати і зливати їдкі і ті, 
що спричиняють корозію, речовини, пально-мастильні матеріали (в 
охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі); 

• відчиняти двері та люки не обслуговуваних наземних і підземних регенераційних 
(підсилювальних) пунктів, колодязів телефонної каналізації. 

• у межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній, 
трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв без 
письмової згоди енергопідприємств, у віданні яких перебувають ці 
мережі, а також без присутності їх представника забороняється: 

будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, знесення 
будівель і споруд; 
здійснення усіх видів гірничих, вантажно-розвантажувальних, 
землечерпальних, земляних, підривних, меліоративних, днопоглиблювальних 
робіт, вирубання дерев, розташування польових станів, загонів для 
худоби, установлення дротяного загородження, шпалер для 
виноградників і садів, а також поливання сільськогосподарських 
культур; 
проїзд в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі 
машин, механізмів загальною висотою з вантажем або без нього від 
поверхні дороги понад 4,5 метра; 
виконання земляних робіт на глибині понад 0,3 метра, а на 
орних землях - на глибині понад 0,45 метра, а також розрівнювання 
грунту (в охоронних зонах підземних кабельних ліній 
електропередачі); 
риболовля, збирання рослин, влаштування водопою, заготівля 
льоду (в охоронних зонах підводних кабельних ліній 
електропередачі). 

Охоронні зони електричних мереж встановлюються уздовж повітряних ліній 
електропередачі - у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених 
вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за 
умови невідхиленого їх положення на відстань 15 метрів для ПЛ 35 кВ, 25 метрів для ПЛ 
150 кВ; за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних 
пунктів і пристроїв - на відстані 3 метрів від огорожі або 
споруди; уздовж підземних кабельних ліній електропередачі - у вигляді 
земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені 
по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра; уздовж підземних 
кабельних ліній зв'язку по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 2 метрів. 

Звертаємо увагу, що згідно п.24.Правил відповідальність юридичних та фізичних 
осіб за порушення Правил, склад правопорушень і злочинів та порядок притягнення 
осіб, що їх вчинили, до адміністративної та кримінальної відповідальності 
визначаються згідно з чинним Законодавством. 


