
Урок 21: Технічна експлуатація електроустановок. 

Мета уроку: засвоїти знання щодо експлуатації електроустановок  

Хід уроку: 

НАКАЗ № 258 від 25.07.2006 «Про затвердження Правил технічної 

експлуатації електроустановок споживачів» встановлюють основні організаційні 

й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання (далі 

- електроустановки) споживачів і направлені на забезпечення надійної, безпечної 

та раціональної експлуатації електроустановок. 

Правила поширюються на діючі електроустановки на напругу до 150 кВ 

включно, які належать суб’єктам господарювання - споживачам електроенергії 

незалежно від форм власності та відомчої належності, що використовують 

електричну енергію для забезпечення власних потреб на підставі договору, а 

також населення, яке на правах власності має електроустановки на напругу 

понад 1 кВ. 

Правила поширюються також на населення, яке є власниками 

електроустановок на напругу до 1 кВ, в частині вимірювання опору ізоляції 

електропроводки. 

Вимоги до експлуатації генераторів електричних станцій, синхронних 

компенсаторів, кабельних ліній з маслонаповненими кабелями споживачів будь-

якої напруги, а також силових трансформаторів, автотрансформаторів, 

реакторів, повітряних ліній електропередавання та електроустановок споживачів 

на напругу понад 150 кВ установлюються відповідно до галузевого керівного 

документа Міністерства палива та енергетики України ГКД 34.20.507-2003 

„Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”, затвердженого 

наказом Міністерства палива та енергетики України від 13 червня 2003 року № 

296. 

Правила обов’язкові для працівників, що здійснюють експлуатацію 

електроустановок споживачів, функції керування, регулювання режимів 

електроспоживання, інспектування електроустановок споживачів, а також 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що виконують науково-

дослідні, проектно-конструкторські і проектні роботи, виготовлення, 

постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт 

електроустановок споживачів. 

Усі діючі електроустановки споживачів, а також ті, що проектуються, 

споруджуються, реконструюються чи модернізуються, повинні відповідати 

вимогам нормативно-правових актів, чинним правилам улаштування 

електроустановок та іншим нормативно-технічним документам. 

Технічна експлуатація електроустановок споживачів може здійснюватись за 

спеціальними правилами, установленими в галузі. Галузеві правила не повинні 

суперечити цим Правилам та Правилам безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці 



Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 

93/2533. 
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