
Урок 11. Вимоги до обслуговування електроустановок 

споживачів 

Мета уроку: засвоїти знання щодо особливостей обслуговування 

електроустановок споживачів 

Хід уроку: 

Електроустановка – комплекс взаємопов'язаних машин, ліній, апаратів, 

допоміжного обладнання (рахуючи будівлі та приміщення, в яких вони 

встановлені), призначені для виробництва, трансформації, передачі, 

розподілення електричної енергії і перетворення її в інший вид енергії. 

З метою належної експлуатації електроустановок посадова особа, що 

здійснює загальне керівництво господарською або виробничою діяльністю 

споживача повинен забезпечити надійну роботу електроустановок і безпечне їх 

обслуговування, дотримання встановлених режимів споживання електричної 

енергії та потужності. Крім того, керівник електрогосподарства має забезпечити 

безперешкодний доступ на свої об'єкти уповноважених осіб 

Держенергонагляду, надати їм інформацію і документи, необхідні для 

здійснення ними своїх повноважень, а також виконати видані приписи у 

зазначені терміни. Це передбачено Правилами технічної експлуатації 

електроустановок споживачів, затвердженими наказом Міністерства палива та 

енергетики України від 25 липня 2006 року № 258. Обслуговування 

електроустановок споживачів, у тому числі виконання ремонтних, монтажних, 

налагоджувальних робіт і оперативних перемикань в електроустановках, 

повинні здійснювати спеціально підготовлені електротехнічні та 

електротехнологічні працівники. Фахівці, у процесі трудової діяльності, 

зобов’язані пройти навчання з питань технічної експлуатації електроустановок. 

Таку перевірку знань проводить центральна комісія споживача з перевірки 

знань за участі представників Держенергонагляду. Проте, у електротехнічних 

працівників відповідного структурного підрозділу споживача перевірку знань 

здійснює центральна комісія споживача з перевірки знань за участі 

представників Держенергонагляду або комісія з перевірки знань в окремому 

структурному підрозділі споживача за участі головного енергетика або його 

заступника. Споживачі, чисельність працівників яких не дає змоги створити 

комісію для перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок 

споживачів, перевірку знань проходять у комісії спеціалізованого навчального 

закладу. У роботі такої комісії бере участь керівник споживача (або його 

заступник з технічних питань), працівники якого проходять перевірку знань. У 

такому випадку комісія з перевірки знань призначається наказом 

(розпорядженням) керівника закладу. У свою чергу, члени комісії повинні 

проходити перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок 

споживачів у територіальному органі Держенергонагляду один раз на три роки. 

Головою комісії призначається представник Держенергонагляду. 



Щорічно протягом четвертого кварталу керівник споживача повинен 

подавати до Держенергонагляду графік перевірки знань електротехнічних та 

електротехнологічних працівників на наступний рік. Про дату перевірки знань 

споживач повідомляє Держенергонагляд не пізніше ніж за 20 днів до початку 

проведення перевірки. 
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