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Урок 98-99 

Тема: Технічна характеристика силових мереж та електроустаткування, що     

           використовується для житлових, культурно-побутових та 

адміністративних     

           будинків, під час виконання електромонтажних робіт  

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення технічних характеристик силових мереж та     
        електроустаткування, що використовуються для житлових, культурно-побутових та     

        адміністративних будинків, під час виконання електромонтажних робіт. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 

ХІД УРОКУ 

Вже за два роки договірна потужність електропостачання для всіх мешканців 

старих багатоповерхівок має зрости з 3 до 5 кВт. Однак у разі потреби побутові 

споживачі можуть вимагати збільшення потужності вже сьогодні, адже кількість 

побутових електроприладів у сім’ях зростає. Водночас електромережі в таких будинках 

не розраховані на таке навантаження.  

 Що таке дозволена потужність? 

Кожен абонент споживання електроенергії мав право лише на встановлені 3 кВт. Але, 

якщо мешканці конкретної квартири в будинку не погоджуються з такою цифрою, то 

мають протягом місяця подати до постачальника обгрунтування іншої величини 

потужності.  

Проте для багатьох мешканців поняття договірної потужності є незрозумілим. 

А тим паче незрозумілою є пропозиція щодо підтвердження чи не підтвердження 

наявної потужності. 

Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, дозволена 

(договірна) потужність ‒ це максимальна величина потужності, дозволена для 

використання споживачем у будь-який час (одномоментно) в його помешканні 

відповідно до умов договору про розподіл (передачу) електричної енергії. 

 Якою може бути договірна потужність? 

 “Дозволена потужність встановлена проєктною документацією (технічними умовами), 

згідно з якою здійснювалося приєднання об’єкта до електромереж”. Тобто меншою, ніж 

зазначено в проєктній документації, ця потужність бути не може. 

      Щоб дізнатися, яка потужність дозволена у вашій квартирі, потрібно відкрити договір 

із оператором системи розподілу (ОСР) про надання послуг із розподілу (передачі) 

електричної енергії. Або ж можна запитати в організації, яка є балансоутримувачем 

будинку (ОСББ, колишньому ЖЕКу, управляючій компанії), яка потужність зазначена в 

проєктній документації об’єкта. 

“Якщо такої документації немає, то згідно з вимогами чинного законодавства, 

обленерго зобов’язане забезпечити кожну сім’ю (кожного споживача), який проживає в 

індивідуальному будинку, потужністю на рівні 5 кВт. Якщо споживач живе в 

багатоквартирному будинку й користується газовою плитою ‒ на рівні 3 кВт. У разі 

використання електроплит ‒ 8 кВт і більше”. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#Text


Кожна родина самостійно визначає, яка потужність необхідна їхньому домо-

господарству, виходячи зі своїх власних потреб. Для цього необхідно перевірити 

потужність побутової техніки, яка є в помешканні, та прорахувати, які прилади можуть 

працювати одночасно без перевищення дозволеної потужності. 

Перевищувати зазначений у документах ліміт не можна. Річ у тому, що 

перевищення договірної потужності спотворює параметри якості електричної енергії в 

мережі для інших споживачів, зазначає представниця ДТЕК. Простіше кажучи, 

виникають стрибки напруги, перебої з електропостачанням тощо. З їх слів, якість 

електропостачання може погіршитися лишу в тому випадку, якщо загальна потужність 

усіх одночасно увімкнених електроприладів у квартирі перевищить договірну 

потужність.  

Наприклад, у квартирі, де дозволена потужність складає 3 кВт, одночасно працює 

велика кількість енергоємної техніки: бойлер, праска, обігрівач, електрочайник тощо. 

Енергоспоживання цих приладів перевищує дозволену потужність квартири. Тож у 

власників можуть “вибити” захисні автомати та зникнути світло. Також від 

перевищення дозволеної потужності може знизитися напруга в мережі. Від цього 

постраждає як той клієнт, що перевищив дозволену потужність, так і його сусіди. Якщо 

ж клієнтів, що споживають більше, ніж визначено в договорі, є кілька – якість 

електропостачання знижується на цілій вулиці. 

 У березні 2021 року НКРЕКП прийняла постанову, відповідно до якої оператор 

системи розподілу зобов’язаний забезпечити індивідуальним побутовим споживачам 

потужність споживання електроенергії на рівні не менше 5 кВт. Однак для досягнення 

цього показника Регулятор фактично дав операторам перехідний період терміном у два 

роки. 

Зокрема в постанові сказано: “Протягом двох років після погодження дозволеної 

(договірної) потужності... ОСР, за результатами виконання відповідних заходів 

інвестиційної програми, визначає потужність цього об’єкта на рівні не нижче 5 кВт”. 

“Існують базові права споживача щодо договірної потужності, в яких зазначено 

потужність, до якої зараз фактично приєднаний споживач, скажімо, 3 кВт, ‒  Раніше у 

нас діяла норма, за якою мінімальним для побутових споживачів було приєднання 

до споживання на рівні 3 кВт. Тобто ми в наших квартирах, коли приєднувалися до 

електромережі і тепер, теоретично маємо 3 кВт. Однак у березні 2021 Комісія внесла 

зміни, відповідно до яких мінімальним може бути приєднання на рівні 5 кВт. Отже, 

Комісія прийняла рішення, що з цього моменту, якщо будується, наприклад, новий 

будинок (в тому числі багатоквартирний), то до розрахунків закладається мінімальна 

норма у 5 кВт. Щодо будинків, які були збудовані раніше, то протягом двох років 

обленерго мають максимально перевести споживачів на цю збільшену 

потужність”.  

Чи витримають мережі нову дозволену потужність? 

Зрозуміло, що потужність на рівні 3 кВт не задовольняє дуже багато сімей, які 

користуються сучасними побутовими електроприладами. Адже увімкнений пилосос 

споживає за годину 2 кВт електроенергії, посудомийка ‒ 1,8 кВт, мікрохвильовка, 

фен, електрообігрівач ‒ по 1,5 кВт, праска ‒ 1-2,4 кВт, пральна машина ‒ близько 1 

кВт, бойлер ‒ 1,5-2,5 кВт, кондиціонер – 2,2-3,37 кВт, електрочайник – 2,2-2,4 кВт, 

обігрівачі (масляний і повітряний) – 1,5-2 кВт, холодильник двокамерний – 0,77-0,90 

кВт, телевізор – 0,14 кВт, комп’ютер – 0,065-0,95 кВт. Отже, найбільше 

електроенергії витрачають кондиціонер, електрочайник, пилосос і бойлер. Таким 

https://www.nerc.gov.ua/?id=60093


чином, перш ніж увімкнути фен, споживачу треба подивитися, які прилади 

працюють у цей час, бо інакше через перевантаження світло може “вибити”. 

Чи є нормальною ситуацією те, що сім’я готова платити за використану 

електроенергію, але їй дають, скажімо, лише 3 кВт потужності? До того ж відомо, 

що вночі в Україні є надлишкові обсяги електроенергії. Вирішити проблему можна 

було б завдяки використанню багатозонних лічильників і нічного тарифу. Однак 

наразі вони не надто розповсюджені. До того ж паралельно треба розв’язувати 

нагальне питання зі станом мереж у старих багатоквартирних будинках. 

Відео для детального розрахунку 

https://www.youtube.com/watch?v=sgnt0SKGN9U 

https://www.youtube.com/watch?v=-zAdaFCritI 

https://www.youtube.com/watch?v=nAN_uznjTh8 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке дозволена потужність? 

2. Що таке перенавантаження електромережі? 

3. Що таке багатозоновий лічильник? 

4. Яка норма споживання електроенергії? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал. Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або в будь-

який месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № групи 
 

https://ua-energy.org/uk/posts/koly-prylady-pratsiuiut-a-lichylnyky-menshe-rakhuiut%E2%80%A6
https://www.youtube.com/watch?v=sgnt0SKGN9U
https://www.youtube.com/watch?v=-zAdaFCritI
mailto:mTanatko@ukr.net
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