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Нагляд 

Вид робіт Періодичність 
  

Повний та постійний дистанційний нагляд за всім устаткуванням станції відповідно  

до запровадженої системи моніторингу та програмного комплексу SCADA. 

кожного дня 

Підтримання основних оперативних показників станції кожного дня 

Звітування про недоліки 

Вид робіт Періодичність 
  

Звіти за результатами проведених робіт з технічного обслуговування станції протягом 7 робочих днів з моменту 
проведення робіт 

Місячні звіти щодо роботи станції раз на місяць 

Квартальні звіти щодо роботи станції раз на квартал 

Обладнання напругою до 1000 В 

Обладнання постійного струму 

Вид робіт Періодичність 
  

Візуальна перевірка фотогальванічних панелей на предмет пошкоджень раз на 3 місяці 

Візуальна перевірка стану ящиків з’єднань постійного струму раз на 3 місяці 

Перевірка кабелів постійного струму на предмет пошкоджень раз на рік 

Тепловізійне обстеження обладнання раз на 6 місяців 
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Вид робіт Періодичність 

Проведення ревізії контактних з’єднань струмоведучих частин в ящиках з’єднань  

постійного струму 

раз на рік 

Вимірювання опору ізоляції кабелів постійного струму раз на 3 роки 

 

Обладнання змінного струму до 1000 В 

Вид робіт Періодичність 
  

Візуальна перевірка стану силових кіл 0,4 кВ трансформаторних підстанцій раз на місяць 

Перевірка кабелів змінного струму на предмет механічних пошкоджень раз на рік 

Тепловізійне обстеження обладнання раз на 6 місяців 

Проведення ревізії контактних з’єднань силових кіл 0,4 кВ трансформаторних підстанцій раз на рік 

Перевірка кабельних лотків та електротехнічних колодязів на відсутність пошкоджень  

та гризунів 

раз на рік 

Вимірювання опору ізоляції кабелів змінного струму 0,4 кВ раз на 3 роки 

Вимірювання опору заземлення раз на 6 років 

Технічне обслуговування інверторів 

Вид робіт Періодичність 
  

Візуальний огляд стану обладнання раз на місяць 

Проведення ревізії контактних з’єднань струмоведучих частин постійного струму інвертора раз на 6 місяців 
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Вид робіт Періодичність 

Проведення ревізії контактних з’єднань струмоведучих частин змінного струму інвертора раз на 6 місяців 

Внутрішня очистка інвертора від пилу та бруду раз на 6 місяців 

Перевірка болтових з’єднань  на силовій частині, а саме болти кріплення шини, модуля,  

вимикачів, контактора, реактора тощо 

раз на 6 місяців 

Перевірка вентиляції: робота вентилятора, герметичність і прохідність каналу вентиляції раз на 3 місяці 

Перевірка кріплення болтів на клемних рядах раз на 6 місяців 

На екрані контролера або через ПК SCADA перевірити температуру модулів щоденно 

Провести звітність сигналізації в контролері раз на 3 місяці 

Перевірити температуру силової частини інвертора з допомогою пірометра раз на 6 місяців 

Технічне обслуговування АСКОЕ (при необхідності) 

Вид робіт Періодичність 
  

Обробка показників та передача в електронному вигляді макетів раз на місяць 

Виготовлення актів звірки показників електроенергії раз на 6 місяців 

Виготовлення акту виробітки електроенергії раз на 6 місяців 

Обладнання напругою вище 1000 В 

Вид робіт Періодичність 
  

Візуальний огляд високовольтного обладнання та ізоляції на предмет механічних пошкоджень раз на місяць 

Огляд силових трансформаторів на предмет механічних пошкоджень та підтікань масла раз на тиждень 
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Вид робіт Періодичність 

Ревізія контактних з’єднань струмоведучих частин високовольтного обладнання раз на рік 

Ревізія рухомих частин високовольтного обладнання раз на рік 

Перевірка та відновлення ізоляції високовольтного обладнання раз на 3 роки 

Перевірка опору ізоляції високовольтних кабелів раз на 3 роки 

Вимірювання опору заземлення раз на 6 років 

Обладнання КРПЗ-10 кВ 

Вид робіт Періодичність 
  

Перевірка пристроїв релейного захисту (згідно ГКД 34.35.604-96, СОУ-Н ЕЕ 35.514:2007) Перший профілактичний 
 контроль через 10-15 місяців після 
налагодження, в подальшому 
згідно графіка перевірок 

Проведення поточного ремонту роз’єднувачів та заземлюючих ножів раз на рік 

Проведення поточного ремонту вакуумних вимикачів 10 кВ раз на рік 

Огляд шафи постійного струму (ШОС). Заміри опору ізоляції раз на місяць 

Перевірка автоматичних вимикачів шафи постійного струму раз на 6 років 

Огляд щита власних потреб. Перевірка роботи схеми АВР раз на 6 місяців 

Перевірка роботи аварійного освітлення раз на 6 місяців 
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Загальні роботи 

Вид робіт Періодичність 
  

Візуальний огляд механічної цілісності будівель та споруд станції раз на 3 місяці 

Очищення поверхні фотогальванічних панелей за необхідності,  
але не рідше - 2 разів на рік 

Скошування трави на території фотогальванічної станції за необхідності,  
але не рідше - 2 разів на рік 

Очищення від снігу території фотогальванічної станції за необхідності 

Огляд цілісності огорожі станції раз на місяць 

Випробовування дії пристроїв автоматики, сигналізації, засобів зв'язку, правильності показів 

годинника на робочому місці 

раз на тиждень 

Здійснення переходу з робочого устаткування на резервне, опробування резервного обладнання раз на тиждень 

Постачання води для потреб персоналу станції за вимогою 

Догляд за каналізацією та відкачування стічних ям за вимогою 

Моніторинг 

Вид робіт Періодичність 
  

Перевірка систем периметрального спостереження раз на 3 місяці 

Візуальна перевірка стану обладнання, що здійснює моніторинг, в тому числі кабелів,  

електричних коробок, реєстраторів даних, дисплеїв та індикаторів 
раз на 3 місяці 
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Проведення випробувань засобів індивідуального захисту наявних на станції 

Вид робіт Періодичність 
  

Діелектричні рукавиці раз на 6 місяців 

Покажчики напруги раз на рік 

Боти діелектричні раз на 3 роки 

Штанги діелектричні раз на 2 роки 

Діелектричні килимки за необхідності 

Перевірка засобів пожежогасіння 

Вид робіт Періодичність 
  

Технічне діагностування вогнегасників раз на рік 

Поновлення вогнегасників за необхідності 

 

 

 

Охорона об’єкту виконується цілодобово силами служби охорони із забезпеченням виїзду  

бригади швидкого реагування по «тривожній кнопці» 

 


