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Експлуатація ПС 

Вид робіт Періодичність 
  

Оперативний контроль за роботою обладнання, ведення режиму ПРЗА цілодобово 

Ведення оперативних переговорів з диспетчерами РЕМ постійно 

Виконання оперативних перемикань постійно 

Ведення оперативної допускної системи згідно правил ПБЕЕ та системи заявок постійно 

Інспекторський огляд роботи обладнання раз на місяць 

Звітування про роботу обладнання ПС раз на місяць 

Перевірка роботи автоматів аварійного освітлення перший понеділок кожного місяця, 
денна зміна 

Перевірка роботи ВП перший понеділок кожного місяця, 
денна зміна 

Огляд обладнання в темний час доби перший понеділок кожного місяця, 
денна зміна 

Перевірка роботи трансформаторів власних потреб перший вівторок кожного місяця, 
денна зміна 

Перевірка роботи АВР живлення 0,4 кВ перший вівторок кожного місяця, 
денна зміна 

Огляд кабельних каналів в приміщенні ЗРУ-10 кВ та ОПУ перша п’ятниця кожного місяця  

Контроль ізоляції мережі 10 кВ постійно 

Заміри Uф ТН у вихідні дні (неділя) 

Запис показників лічильників  розрядників, ОПН перша неділя кожного місяця у 
денну зміну, після КЗ, та грози 
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Вид робіт Періодичність 

Протирання від пилу панелей РЗА, КУ, пак. вимикачів, автоматів,  

сигнальних табло в приміщенні ГЩУ 

остання неділя місяця, денна зміна 

Запис тиску  вимикачів 110, тр-рів струму денна зміна 

Перевірка обігріву  обладнання при t=5ºС і нижче 

Запис показників лічильників обліку ел. енергії раз на добу о 24-00 

Огляд обладнання ПС згідно маршруту денна зміна 

Запис температури оливи силових  трансформаторів  чотири рази в зміну 

Перевірка положення перемикаючих пристроїв РЗА приєднань 6÷750 кВ кожної зміни 

Контроль стану ізоляції ЩПС кожної зміни 

Контроль стану ізоляції кіл блокування кожної зміни 

Заміна сигнальних ламп в пристроях РЗА за необхідності 

Заміна електричних ламп освітлення за необхідності 

Контроль 3U0 ТН кожної зміни 

Перевірка технічного стану установки авт. пож. сигналізації при прийманні зміни з записом в 
опер. журналі 

Перевірка дії звукової та світлової сигналізації ГЩУ при прийманні зміни з записом в 
опер. журналі 

Взаємовідносини з енрергопостачальною компанією постійно 

Ведення претензійної роботи  з виробниками обладнання при відмові, аваріях чи дефектах за необхідності, при погодженні 
замовника 

Складання річних та місячних графіків планово-попереджувальних ремонтів обладнання та 

контроль їх виконання 

постійно  
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Вид робіт Періодичність 

Підготовка та виконання оперативної та технічної документації постійно 

Ведення технічної документації постійно 

Навчання персоналу згідно програм 

Технічне навчання, стажування, дублювання згідно програм 

Проведення Дня охорони праці 1 р в місяць 

Проведення  Протиаварійних тренувань 1р в 3місяці 

Проведення Протипожежних тренувань 1р на 6 місяців 

Технічне обслуговування 

Вид робіт Періодичність 
  

Проведення технічного обслуговування обладнання 110 кВ згідно інструкції заводу виробника 

Проведення технічного обслуговування обладнання 10 кВ згідно інструкції заводу виробника 

Проведення технічного обслуговування обладнання власних потреб згідно інструкції заводу виробника 

Проведення обслуговування обладнання РЗА згідно інструкції заводу виробника 

Тех. обслуговування  АБ згідно інструкції заводу виробника 

Виконання комплексу робіт по ліквідації технологічних порушень за необхідності 

Виконання робіт по підтриманню благоустрою території ПС та будівель в належному стані 

(покіс трав, прибирання території та приміщень, прибирання снігу і т. д.) 

постійно 

Організація проведення випробувань засобів захисту та первинних засобів пожежогасіння за необхідності 

Ведення технічної документації постійно 


