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3.20.3. Вимкнути високовольтний автоматичний вимикач та акумуляторну батарею. 

3.20.4. Реверсор ввімкнути в положення "Стоп". 

3.20.5. Відокремити струмоприймачі від контактних дротів та надійно зафіксувати. 

3.20.6. Зачинити вікна та двері. 

3.20.7. Встановити під колесо противідкочувальний упор. 

3.21. Водієві забороняється замінювати запобіжники високовольтних ланцюгів, 

ремонтувати електричну апаратуру при встановлених на контактні дроти 

струмоприймачах та без діелектричних рукавиць. 

3.22. При необхідності руху тролейбуса заднім ходом водій тролейбуса повинен 

скористатися допомогою супроводжуючого для подачі команд (із числа працівників 



лінійного та технічного персоналу, чи проінструктованого пасажира), який повинен 

знаходитись позаду тролейбуса у безпечному місці. 

3.23. При перевірці кріплення коліс тролейбуса водій повинен прийняти стійку 

поз однією рукою тримаючи торцеву частину ключа, другою – тиснути на вороток. 

Забороняється нарощувати вороток за допомогою труби, ставати на нього ногами, 

користуватися ключем зі спрацьованими гранями. 

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

4.1. Аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена: 

а) у разі вимушеної зупинки; 

б) у разі засліплення водія світлом фар зустрічного транспорту; 

в) на транспортному засобі, який рухається з технічними несправностями, якщо 

такий рух не заборонено ПЕТТ і ПДР; 

г) на транспортному засобі, що буксирується (якщо сигналізація відсутня або 

зіпсована, то в задній частині даного транспортного засобу повинен бути встановлений 

знак аварійної зупинки); 

д) на транспортних засобах при перевезенні груп дітей, під час їх посадки та 

висадки; 

е) для інформування водіїв про виникнення заторів у дорожньому русі; 

ж) під час відокремлення струмоприймачів тролейбуса від контактних проводів при 

необхідності виходу на проїзну частину дороги в умовах недостатньої видимості. 

4.2. Разом з увімкненням аварійної світлової сигналізації слід виставити знак 

аварійної зупинки або миготливий ліхтар на відстані, що забезпечує безпеку руху: 

а) при дорожньо-транспортній пригоді; 

б) під час вимушеної зупинки в місцях, де з урахуванням наявної видимості 

транспортний засіб не може бути своєчасно помічений іншими водіями. 

4.3. У випадку зачеплення струмоприймача за спецчастину контактної мере 

вивільняти його водієві дозволено тільки за допомогою канату. Якщо цього зроби 

неможливо, то необхідно повідомити про це диспетчера і чекати прибуття ремонті 

бригади чи працівників енергогосподарства. Переміщення тролейбусів із знеструмленої 

ділянки контактної мережі проводиться тільки способом буксирування засобами 

технічної допомоги. У випадках падіння струмоприймачів, а також при заміні вугільних 

вставок, водій повинен обережно підійматися на сходинках (перед цим, при потребі, 

очистити  їх від снігу або сторонніх предметів). 

4.4. Забороняється більше 2-х разів вмикати автоматичні вимикачі тролейбусів після 

їх спрацювання. 

4.5. При відриві струмоприймачів від контактних проводів (при максимальному 

відхиленні) і неможливості їх поставити, забороняється доточувати штанги будь-якими 

металевими предметами. 

4.7. При виникненні пожежі водій зобов’язаний: 

4.7.1. Негайно зупинити тролейбус і загальмувати його стояночним гальмом. 

4.7.2. Відкрити всі двері і швидко випустити пасажирів із тролейбуса, попередивши 

про обережність. 

4.7.3. Вимкнути автоматичний вимикач і акумуляторну батарею. 

4.7.4. Підкласти противідкочувальний упор під переднє колесо. 

4.7.5. Відокремити струмоприймачі і зафіксувати їх. 

4.7.6. Почати гасіння пожежі вуглекислотним чи порошковим вогнегасником. 

4.7.7. При необхідності по телефону «101» викликати рятувальну службу. 

4.7.8. Після того, як пожежу ліквідовано, проінформувати центрального 

диспетчера. 

4.8. При пошкодженні контактного провода чи підвісної арматури, водій повинен 



зупинити тролейбус, вимкнути автоматичний вимикач і встановити чи не перешкоджає 

обірваний провід руху тролейбусів, не загрожує безпеці пішоходів або транспорту, який 

рухається в даному напрямку. Не підходити до обірваних проводів, розтяжок та тросів 

ближче 8 м. Не допускати до них сторонніх осіб, огородити аварійне місце підручними 

засобами, виставити знак аварійної зупинки. При небезпеці не відлучатися з місця 

пригоди, попереджувати про небезпеку пішоходів і водіїв транспортних засобів. 

Негайно повідомити центрального диспетчера через мобільний термінал. 

4.9. Виявивши, що кузов тролейбуса знаходиться під напругою, забезпечити вико-

нання  наступних правил: 

4.9.1. Зупинити тролейбус у безпечному місці. 

4.9.2. Попередити пасажирів у салоні про те, щоб вони не виходили. 

4.9.3. Одягнути діелектричні рукавиці, сигнальний жилет, узяти противідкочу-

вальний упор і обережно зіскочити зі східців тролейбуса, водночас не торкаючись 

кузова тролейбуса і дороги, встановити «башмак» під переднє колесо. 

4.9.4. Після відокремлення струмоприймачів дозволити пасажирам вийти із тро-

лейбуса. 

4.9.5. Сповістити центрального диспетчера через мобільний термінал. 

4.10. При виконанні ремонту тролейбуса водій повинен: 

4.10.1. Надійно зафіксувати струмоприймачі. 

4.10.2. Загальмувати тролейбус стояночним гальмом, підкласти під переднє колесо 

«башмак», ручку реверсора перевести в положення "Стоп". 

4.10.3. Не ремонтувати тролейбус, коли в ньому знаходяться пасажири. 

4.11. При постановці струмоприймачів на контактні дроти на проїзній частині водій 

повинен: 

4.11.1. Попередити пасажирів, щоб вони самовільно не виходили із салону. 

4.11.2. Бути у сигнальному оранжевому жилеті та повернутим обличчям до 

рухаючого у попутному напрямку транспорту. 

Примітка: У випадку відокремлення струмоприймачів під час проїзду знеструмленої 

ділянки контактної мережі та вимушеної зупинки тролейбуса,  подальше його перемі-

щення можливе тільки буксируванням засобами технічної допомоги. 

 

 

 



 

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАЇЗДІ В ДЕПО 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗМІНИ 

5.1. Надати тролейбус приймальнику для огляду. 

5.2. Поставити тролейбус на місце, вказане приймальником чи іншою 

відповідальною особою. 

5.3. Вимкнути високовольтний автоматичний вимикач і мережу  

низьковольтного електрообладнання, перевести рукоятку реверсора у 

нейтральне положення. 

5.4. Загальмувати тролейбус стояночним гальмом. 

5.5. Підкласти противідкочувальний упор під переднє колесо 

тролейбуса. 

5.6. Відокремити струмоприймачі від контактних дротів і надійно їх 

зафіксувати. 

5.7. Зачинити двері та вікна салону тролейбуса. 

5.8. Ключі від закритого тролейбуса здати особі, яка відповідальна за їх 

облік та зберігання. 

5.9. У випадку несправності тролейбуса, яка відмічена у технічному 

журналі, ключі від тролейбуса необхідно надати начальнику зміни. 
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