
Питання для підготовки до атестації з правил технічної експлуатації електроу-

становок споживачів  (3 група) 

 

Питання І розділ 

 

1. На які електроустановки юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємни-

цької діяльності поширюються вимоги Правил експлуатації електроустановок спо-

живачів?  

 2.На які електроустановки населення поширюються вимоги Правил експлуатації 

електроустановок споживачів? 

 3.Які вимоги до експлуатації електроустановок споживачів установлюють Правила?  

4. Яким нормативним документом визначаються вимоги до експлуатації генераторів 

єлектричних станцiй, які належать споживачам?  

5.Яким нормативним документом установлюються вимоги до експлуатації силових 

маслонаповнених кабелів, які належать споживачам?   

6.Яким нормативним документом визначаються вимоги до експлуатації силових 

трансформаторів, реакторів, повітряних ліній електропередавання напругою понад 

150 кВ, які належать споживачам електричної енергії? 

 7. Яким нормативним документом визначаються вимоги до експлуатації синхрон-

них компенсаторів, які належать споживачам електричної енергії? 

8. Для якої категорії працівників вимоги Правил технічної експлуатації електроус-

тановок споживачів є обов'язковими? 

 9.Для яких підпрємств обов'язкові вимоги Правил технічної експлуатації електро-

установок споживачів? 

10. Згідно з вимогами яких документів здійснюється експлуатація побутових елек-

троприладів в умовах виробництва? 

11. Який орган здiйснюе Державний нагляд (контроль) за виконанням цих Правил 

вiдповiдно до вимог законодавства? 

 

Питання III розділ 

1. Що розумиеться пид визначенням «аварийна ситуация»? 

2. Що слід розуміти під поняттям "працівники електротехнічні"? 

 3. Що слід розуміти під терміном "особа, відповідальна за електрогосподарство"? 

4. Що слід розуміти під терміном "приймач електричної енергії"?  

5. Що слід розуміти під терміном  "облік технічний"? 

 6. Що слід розуміти під терміном "стажування"?  

7. Що слід розуміти під терміном "лінія електропередавання"? 

 9. Що слід розуміти під терміном "споживач електричної енергії"?  

10. Що слід розуміти під терміном  "Iнструктаж”?  

 11. Коли проводиться специальна пiдготовка (додаткове навчання працiвникiв спо-

живача)? 

12. Що слід розуміти під терміном  "електричне господарство"? 



13. Що слид розумити пид термином «авария»  (технологична)?  

14. Що слід розуміти під терміном "працівники адміністративно - технічні"? 

15. Що слід розуміти під терміном  "електрична підстанція  

16. Що слід розуміти під терміном  "електробладнання"?  

17. Що слід розуміти під терміном  "дублювання"? 

 18. Що слід розуміти під терміном  "діюча електроустановка"? 

 19. Що слід розуміти під терміном "ремонт"? 

20. Що таке вибухозахищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, 

електрообладнання)? 

21.Що таке важкодоступний простір? 

 

Питання IV розділ 

1. Хто призначається голово центральної комісії споживача  з перевiрки знань?  

2. Хто повинен забезпечити розроблення і проведення у споживача організаційних і 

технічних заходів щодо утримання електроустановок у робочому стані та їх експлу-

атацію згідно з вимогами ПТЕЕС, ПУЕ, ПБЕЕ, інструкцій та інших НД?  

 3. Якiй термiн проведення  та хто проводить протиаварійні тренування на робочих 

місцях та необхідність відпрацьовувати способи та прийоми запобігання порушен-

ням у роботі обладнання та швидкої ліквідації несправностей і аварій?  

 4.Хто повинен забезпечити виконання графіка обмеження споживання електричної 

енергії на підприємстві?  

 5.У яких випадках керівник споживача може звільнити від стажування працівника 

електротехнічного профілю?  

6. Хто повинен забезпечити розроблення та проведення організаційних та технічних 

заходів щодо підвищення надійності роботи електроустановок?  

7. Хто встановлює необхідність дублювання та визначає тривалість дублювання на 

робочому місці?  

 9.Хто повинен забезпечити систематичний контроль за графіком навантаження 

споживача?  

 10.З якою періодичністю електротехнічні та електротехнологічні працівники, які 

зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному 

доборі, проходять навчання з питань технічної експлуат. електроустановок спожи-

вачів?  

 11.Хто повинен забезпечити розроблення та проведення організаційних та тех-

нічних заходів щодо забезпечення промислової безпеки в електрогосподарстві? 

12. Які форми навчання з питань технiчноi єксплуатацii єлектроустановок проходять 

єлектротехнични та єлектротехнологични працивники?  

13. Хто повинен забезпечити додержання вимог санітарних норм і правил щодо 

умов праці на робочих місцях обслуговуючого персоналу згідно з вимогами Правил 

технічної експлуатації електроустановок споживачів? 



14.Хто повинен затвердити положення про спецiальну пiдготовку навчання електро-

технічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації 

електроустановок споживачів? 

 15.Хто повинен забезпечити проведення діагностування технічного стану електро-

установок?  

 16.Яку групу з електробезпеки повинні мати керівники структурних підрозділів, 

яким безпосередньо підпорядковані електротехнологічні працівники? 

17. Хто повинен забезпечити розслідування технологічних порушень в роботі елект-

роустановок та оперативне повідомлення про них відповідного  центрального орга-

ну виконавчої влади з державного енергетичного нагляду? 

 18.Яку групу з електробезпеки повинні мати електротехнологічні працівники виро-

бничих цехів і дільниць, які здійснюють експлуатацію електротехнологічних уста-

новок?  

 19.Хто повинен забезпечити розроблення і проведення організаційних і технічних 

заходів щодо зменшення аварійності та травматизму в електрогосподарстві. 

20. Хто вiдповiдає за належне виконання  вимог ПТЕЕС на підприємстві? 

 21.Хто повинен забезпечити розроблення і проведення організаційних і технічних 

заходів щодо раціонального використання паливно - енергетичних ресурсів? 

 22.Кого повинен повідомити про виявлені порушення ПТЕЕС працівник підприєм-

ства, який такі порушення виявив? 

 23.Хто повинен забезпечити розроблення і проведення організаційних і технічних 

заходів щодо підготовки електроустановок підприємства до роботи в осінньо - зи-

мовий період експлуатації? 

24. З якою метою на підприємстві призначається особа, відповідальна за електро-

господарство?  

 25.Хто повинен забезпечити проведення вимірів споживання електричної енергії та 

потужності в установлений електропередавальною організацією характерний ре-

жимний день літнього і зимового періодів? 

 26.Із числа яких працівників підприємства призначають особу, відповідальну за 

електрогосподарство підприємства? 

27. Хто повинен забезпечити розроблення і проведення організаційних і технічних 

заходів щодо оптимального споживання реактивної потужності та економічні режи-

ми роботи компенсуючих пристроїв? 

 28.Коли допускається до виконання своїх обов'язків на підприємстві, яке експлуа-

тує електроустановки напругою до 1 кВ , особа, відповідальна за електрогосподар-

ство? 

 29.Хто повинен забезпечити виконання графіка обмеження споживання електричної 

потужності?  

 30.Коли допускається до виконання своїх обов'язків на підприємстві, яке експлуа-

тує електроустановки напругою понад 1 кВ , особа, відповідальна за електрогоспо-

дарство?  



 31.Хто повинен забезпечити розроблення і проведення організаційних і технічних 

заходів щодо упровадження автоматизованих систем і приладів вимірювання та об-

ліку електричної енергії. 

 32.З якою метою на підприємстві призначається заступник особи, відповідальної за 

електрогосподарство?  

 33.Хто повинен забезпечити розроблення та дотримання норм витрат палива, елек-

тричної енергії, їх своєчасний перегляд під час удосконалення технології виробниц-

тва та впровадження нової техніки? 

 34.Які споживачі можуть не призначати особу, відповідальну за електрогосподар-

ство?  

 35.Хто повинен забезпечити ведення обліку щодобового споживання електричної 

енергії та надання інформації електропередавальній організації і відповідному під-

розділу Держенергонагляду?  

 36.Який обсяг знань з питань технічної та безпечної  експлуатації електроустановки 

повинен мати керівник споживача, на якого покладено відповідальність за технічно 

грамотне та безпечне користування електроустановкою?  

37.Хто повинен забезпечити розроблення та проведення організаційних та технічних 

заходів щодо своєчасного і якісного ремонту електроустановок?  

 38.Яка періодичність перевірки знань Правил технічної експлуатації електроуста-

новок споживачів у керівника споживача, який несе відповідальність за технічно 

грамотне та безпечне користування електроустановкою?  

 39.Хто повинен забезпечити удосконалення мережі електропостачання споживача з 

виділенням на резервні зовнішні живильні лінії навантажень струмоприймачів еко-

логічної та аварійної броні електропостачання? 

 40.У яких випадках дозволяється експлуатація електроустановок населення напру-

гою понад 1кВ? 

 41.Хто повинен забезпечити зниження граничних величин споживання електричної 

потужності в години максимуму навантаження електропередавальної організації? 

 

 

Питання V розділ 

 

1. Чи складаються бланки перемикань для проведення оперативних перемикань в 

електроустановках напругою до 1000 В? 

2.Під час оперативних перемикань виявлено, що блокування несправне. Дозволяєть-

ся чи ні оперативним працівникам виводити його з роботи на час оперативних пере-

микань? 

 3.Хто заповнює бланк перемикань?  

 4.Що повинен виконати працівник з числа оперативного персоналу при прийманні 

та здаванні зміни? 

 5.Який струм навантаження дозволяється вимикати триполюсним роз'єднувачем 

зовнішньої установки в електроустановках з робочою напругою 6-10 кВ?  



6. Для чого призначені автоматизовані системи керування електрогосподарством 

споживача? 

 7. Хто має здійснювати експлуатацію та ремонт обладнання високочастотних ка-

налів телемеханіки, виконаних на лініях електропередавання напругою понад 1000 

В? 

 8. Який термін зберігання використаних та зіпсованих бланків перемикань? 

 9. Чим повинно бути оформлено виведення із роботи в ремонт лінії електропереда-

вання?  

10. Хто затверджує перелік складних перемикань в електроустановках споживача?  

11. Де мають відмічатися зміни в схемі з'єднань електроустановок, пристроїв РЗАіТ, 

а також місця встановлених заземлень? 

 12. У яких випадках в електроустановках напроугою понад 1000 В оперативні пе-

ремикання можуть виконуватись без бланків перемикань? 

13. У яких випадках оперативні перемикання в електроустановках напругою понад 

1000 В виконуються за бланками перемикань? Коли можна вмикати під напругу 

обладнання, яке було в ремонті або випробуванні в електроустановках з постійним 

чергуванням персоналу? 

14.У чому повинен переконатися працівник із числа електротехнічного персоналу 

перед увімкненням під напругу електроустановки і введенням тимчасово вимкнено-

го обладнання за вимогою неелектротехнічного персоналу? 

 15. У якому стані може знаходитись обладнання електроустановок, прийнятих в 

експлуатацію? 

16. Який термін зберігання оперативних переговорів записаних за допомогою елек-

тронних засобів або на магнітних носіях ? Звідки має здійснюватись оперативне ке-

рування  роботою електроустановок споживача? 

 17. Які об'єкти електроустановок споживача повинні бути розподілені за рівнем 

диспетчерського керування?  

 18. За якою структурою повинно бути організовано диспетчерське керування елект-

роустановками у споживача? 


