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Чек лист 
Роботи в електроустановках 

(Щити управління, розподільні пристрої, підстанції тощо)  
 

№ 
п/п 

Список питань, що перевіряються 

Позначка про 
відповідність 

Так Ні Н/П  

1. Організаційні заходи 

1.1 
Інспектуючий має відповідну групу з електробезпеки та повноваження 
та/або проводить аудит під наглядом оперативного працівника. 

   

1.2 Зони виконання робіт огороджені.    

1.3 Знаки безпеки встановлено.    

1.4 Безпечний доступ до робочих місць забезпечено.    

1.5 
Додаткові джерела небезпеки (перепади висот, гострі предмети,  
слизькі поверхні тощо) виявлено. Заходи управління призначені. 

   

1.6 Шляхи евакуації є вільними.    

1.7 
Наряд-допуск у наявності, що відповідає виконуваній роботі, підписаний 
відповідальними особами. Терміни дії наряду-допуску дотримано. 

   

1.8 Принципова електрична схема установки чи обладнання у наявності.    

1.9 
Освітленість робочого місця для безпечного виконання робіт є 
достатньою. 

   

1.10 Робоче місце підготовлено. Підпис допускача в наряді-допуску є.    

1.11 Керівник постійно присутній на місці виконання робіт.    

1.12 
Якісний (група з електробезпеки) та кількісний склад бригади відповідають 
виконуваній роботі. 

   

1.13 Працівники навчені та мають відповідні посвідчення.    

1.14 
Відсутність протипоказань здоров'ю у виконавців дозволяє виконувати 
роботу. 

   

1.15 Наглядач постійно присутній на місці виконання робіт.    

1.16 
Можливі відхилення у технологічному процесі, у яких роботи 
припиняються, визначено і доведено до працівників. 

   

1.17 
Сигнали оповіщення про зняття та подачу напруги визначено та доведено 
до відома працівників. 

   

1.18 
Графік та тривалість перерв для відпочинку членів бригади визначено та 
доведено до відома працівників. 

   

1.19 Цільовий інструктаж проведено, підписи в наряді-допуск є.    

1.20 
Вимоги до оформлення дозвільних документів під час спільного виконання 
(проведення) кількох небезпечних видів робіт враховано. 

   

1.21 
Роботи із застосуванням спеціальних пристроїв, машин та механізмів 
проводяться відповідно до затвердженого плану проведення робіт. 

   

2. Технічні заходи 

2.1 
Засоби індивідуального захисту є в наявності, справні та випробувані 
(рукавички, боти, каска). 

   

2.2 
Вимірювальні прилади повірені. Перевірка працездатності перед 
використанням зроблена. 

   

2.3 Штанги та покажчики напруги випробувані, видимі пошкодження відсутні.    

2.4 Інструмент випробуваний, видимі пошкодження ізоляції відсутні.    
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2.5 
Заходи щодо недопущення несанкціонованої подачі напруги на ділянку, що ремонтується, 
вжито: 

- необхідні відключення виконані;    

- 
видимий розрив електричного кола забезпечений (запобіжники видалені, 
ключ-бирку вилучено, схема розібрана тощо); 

   

- попереджувальні таблички та плакати вивішені;    

- струмопровідні частини, що знаходяться під напругою, огороджені;    

- 
заземлювальні пристрої є в наявності. Порядок роботи з ними 
встановлено. 

   

2.6 Переносні світильники мають напругу менше 42 вольт.    

2.7 Сходи, що застосовуються, і драбини виконані з діелектричних матеріалів.    

3. Безпека оточуючих 

3.1 Доступ осіб, які не беруть участь у виконанні робіт, заборонено.    

3.2 
Проїзд транспортних засобів, які не беруть участь у виконанні робіт, 
заборонено. 

   

 


