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РОЗДІЛ 1

1.1.2.3.1 Технічне переоснащення ЛЕП 6-10 кВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
(встановлення реклоузерів)
Назва предмету
закупівлі
Технічне переоснащення
ЛЕП 6-10 кВ
(встановлення
реклоузерів)

Замовник

Одиниця
виміру

Служба
розподільчих
мереж

шт, рекл.

Кількість

Ціна
одиниці,
тис. грн.
без ПДВ

Вартість
закупівлі,
тис. грн.
без ПДВ

13

651,88

8 474,39

У відповідності до постанови НКРЕ №1032 від 26.07.2013 в умовах стимулюючого
тарифоутворення товариство зобов’язане забезпечити зниження показника SAIDI. У разі
недосягнення цільових значень компанія втрачає частину тарифного прибутку.
Одним із заходів щодо покращення надійності та якості електропостачання споживачів є
встановлення в розподільчих мережах 6-10 кВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2019 році 13 шт.
реклоузерів типу ТНО-RC27 на 5 лініях 6-10 кВ.
Автоматичний вакуумний вимикач THO-RC 27, іменований надалі «Реклоузер»,
призначений для використання в трифазних розподільчих мережах на напругу до 27 кВ із
частотою 50 або 60 Гц. Може застосовуватися як елемент повітряної лінії або
електроенергетичної підстанції. Призначений для відключення номінальних струмів і струмів
короткого замикання, а також для заземлення ланцюгів у повітряних (або повітрянокабельних) електроенергетичних мережах. Реалізує функції захисної автоматики, обліку й
реєстрації даних, комунікації. Може працювати із системами дистанційного керування, які
використовуються в розподільчих мережах високої напруги.
Вакуумний вимикач – це обладнання, яке є надзвичайно міцним і безвідмовним,
оскільки всі електрично активні елементи вбудовані в корпус, що забезпечує відповідний
ступінь захисту. Завдяки цьому вони не піддаються впливу атмосферних умов (дощ, сніг,
паморозь, вітер, і т.п.), а також, їх не забруднюють і не ушкоджують птахи. У комбінації із
сучасною й безвідмовною системою керування й радіонагляду вони гарантують роботу без
необхідності проводити огляди, регулювання й консервацію протягом декількох десятків
років, що особливо суттєво для повітряних мереж.
Ефективність встановлення на фідерах 6-10 кВ реклоузерів полягає в їх секціонуванні та
більш ефективній локалізації аварійних ділянок. В результаті чого, зменшується кількість точок
споживання, відключених під час технологічних порушень (або запланованих перерв без
попередження споживачів), а також зменшується тривалість часу на пошук місця пошкодження
електричних мереж та відновлення електропостачання. Ці фактори ведуть до зниження
загального показника SAIDI.
Дане електрообладнання інтегрується в діючу систему телемеханіки microSCADA. Це
забезпечить можливість он-лайн контролю та дистанційного керування реклоузерами. Зв’язок з
пристроями реалізований на базі GSM-модемів, якими комплектуються шафи керування
реклоузерів. Автоматика та захист забезпечується мікропроцесорними терміналами
передбаченими заводом виробником. Робота реклоузерів в електромережах 6-10 кВ буде
організована в автоматичному режимі в декількох варіантах, в залежності від конфігурації
схеми мережі. Перший варіант – при наявності селективності захисту реклоузер працює в
автономному режимі. Другий варіант (при відсутності селективності захисту) – реклоузери
працють спільно з вимикачем на підстанції в голові лінії в режимі АПВ до визначення
пошкодженої ділянки. Третій варіант (при відсутності селективності захисту) - організація
логіки роботи реклоузерів на базі контроллерів з PLS-логікою для визначення та локалізації
пошкодженої ділянки мережі.
На даний час середнє значення тривалості довгих перерв SAIDI (технологічних
порушень та запланованих без попередження споживача) для сільської місцевості за останні
три роки складає 1144 хв. (середній час відключення 1 точки продажу електроенергії за рік).

Загальна кількість точок продажу підключених до мереж 6-10 кВ та 0,4 кВ складає 748
398 шт. Для забезпечення якісного та надійного електропостачання споживачів, зменшення
перерв у електропостачанні було вибрано 5 ліній 6-10 кВ, які мають найбільшу частку SAIDI
компанії, деякі з них протяжністю більше 40 км (див. таблицю). На даних ПЛ-6-10 кВ
заплановано встановлення 13 реклоузерів для секціонування, ділення та локалізації місць
пошкоджень при аварійних ситуаціях та коротких замиканнях на проводах ЛЕП у залежності
від конфігурації лінії.
За 2017 рік загальна частка SAIDI по компанії на даних 5-ти ПЛ-6-10 кВ становить 1,47
%.
Сумарний час відключення даних ПЛ-6-10 кВ склав 11 506 хвилин, середнє значення
відключення однієї точки обліку по даних 5 ПЛ складає – 2301,2 хв.
Недовідпуск електричної енергії споживачам склав 20 354 кВт.год.
Технічні характеристики
Номінальні параметри реклоузера THO-RC27
Номінальна напруга

27 кВ

Номінальний тривалий струм

630 A

Випробувальна напруга промислової частоти - випробування в
сухому стані (1 хв.)

60/70 кВ

Випробувальна напруга промислової частоти – випробування у
вологому стані (10с)

50/60 кВ

Імпульсна напруга, що витримується (1,2/50μс)
Номінальний короткочасний струм, що витримується

125 кВ
12,5 кa

Номінальний піковий струм, що витримується

31,5 кA

Номінальний струм включення

31,5 кA

Номінальний струм відключення

12,5 кA

Номінальний струм, що відключає, зарядки ВЛ

5A

Номінальний струм, що відключає, зарядки кабельної лінії

25A

Механічна стійкість

30000

Електричний ресурс при номінальному струмі, сполучна
стійкість при номінальному струмі к.з.

200 відключень

Цикл АПВ

ВКЛ-0,5 з-вкл.ОТКЛ.-2 з-с- ВКЛ.ОТКЛ 4із ВКЛ.ОТКЛ

Діапазон робочих температур

-40°c до +55°C

Вологість

100,00%

Ступінь захисту

IP-65 (IP-54 комплект керування SRC-1)

Облік струму

Трансформатори струму або Котушка
Роговского

Облік напруги

6x ємнісний дільник напруги

Вага

100 кг

Номінальна частота

50/60Гц

Відповідність нормам реклоузера

IEC 62271-111:2009
Параметри трансформатора струму

Номінальна первинна напруга

0,66 кВ

Максимальна напруга трансформатора струму
Номінальний короткочасний струм термічної стійкості
Номінальний рівень ізоляції

0,72 кВ
30 кА
3 кВ

Номінальний динамічний струм

75 кA

Номінальний первинний/вторинний струм

100:1;200:1;300:1,400:1,600:1 [A]

Параметри стрижня (Sr, kl. AFL)

5(15)VA; 5P; ALF 5

Робоча температура

-40°C до +55°C

Вага

2 кг залежно від передачі

Виконання

Повітряне

Відповідність нормам

EN-61869-1:2009; EN-61869-2:2013
Параметри котушки Роговского

Номінальна первинна напруга

0,66 кВ

Максимальне допустиме напруження котушки
Номінальний короткочасний струм термічної стійкості

0,72 кВ
30 кА
3 кВ

Номінальний рівень ізоляції
Номінальний
динамічний струм
стійкості
Діапазон виміру

75 кА

Передача

зразкова 300A/300 мВ

Чутливість

1,0мВ/1A

Точність виміру

±1%

Номінальне навантаження

R obc>50 kΩ

Робоча температура

-40°C до +55°C

Вага

2,5 кг

Виконання

Повітряне

Відповідність нормам

EN 61869-1:2009, EN 618692:2012, IEC 61869-8

0-2000 A

Параметри ємнісного дільника напруги:
Ємність

(20) pf

Точність

: ±2 %,

Температура навколишнього середовища:

-50°C …. + 80 °C

Температурний коефіцієнт ємності:

oc
(100-150) ppm [10-6/ ]

Розміри й вага повітряного вимикача типу THO-RC 27
Блок з’єднувачів

Блок керування SRC-1

Довжина

[мм]

1320

800/1050

Ширина

[мм]

940

300

Висота

[мм]

820

600

Маса

[кг]

100

40/45

Перелік ПЛ-6-10 кВ по АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
на яких заплановано встановлення реклоузерів у 2019 р.
№
п/п

Філія

1

В.Кохнівська

2

ПС

Найменування
повітряної лінії

Клас
напр
уги,
кВ

Кількість
реклоузерів,
од
Всьо
з
го АВР

Час
Недові
К-сть
відклю
дпуск
авар.
чення
ел/ен,
відклю
лінії,
кВт/го
чень
хв.
д
(2017 рік)
(2017 рік)
(2017 рік)

Довжи
на, км

№ опор
для
встановлен
ня

Частка
SAIDI по
компанії,
%
(2017 рік)

28,04

15а, 51,
77

0,33

2 455

8

1028

49,96

168, 371

0,16

1 055

44

871

8,36

67, 113,
96

0,36

2 080

13

11484

ПС К.Потоки
35/6

Ф-»Роєво»

6

3

Глобинська

ПС Тимошівка
35/10

ПЛ-10 КВ Л-2
Липове

10

2

3

Глобинська

ПС Глобино
154/35/10

ПЛ-10кВЛ-4
Елеватор

10

3

4

Миргородська

ПС В.
Сорочинці
35/10

ПЛ-10кВ Л-4
«Декабристи»

10

4

57,10

92, 397,
417, 326

0,61

3 762

11

5811

5

Миргородська

ПС Миргород
330

Л-2 Білики

10

1

5,38

53

0,02

2154

6

1160

1,47

11 506

82

20354

Всього

13

1

1

2

148.84

Розрахунок економічного ефекту від
встановлення реклоузерів на ПЛ-6-10 кВ
В розподільчих мережах 6-10 кВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» заплановано у 2019 році
встановлення 13 шт. реклоузерів типу ТНО-RC27.
Відповідно до постанови НКРЕ №1032 від 26.07.2013 в умовах стимулюючого тарифу
товариство зобов’язане забезпечити зниження показника SAIDI. В разі недосягнення цільових
значень компанія втрачає частину тарифного прибутку.
Ефективність встановлення на фідерах 6-10 кВ реклоузерів полягає в їх секціонуванні та
більш ефективній локалізації аварійних ділянок, в результаті чого зменшується кількість точок
споживання, відключених під час технологічних порушень (або запланованих перерв без
попередження споживачів), а також тривалість часу пошуку місця аварії та відновлення
електропостачання. Ці фактори ведуть до зниження загального показника SAIDI, що дозволяє
уникнути зниження тарифного прибутку.
На даний час середнє значення тривалості довгих перерв SAIDI (технологічних
порушень та запланованих без попередження споживача) для сільської місцевості за останні
три роки складає 1144 хв. (середній час відключення 1 точки продажу електроенергії за рік).
При встановленні одного реклоузера, час на відновлення електропостачання половини
відключених споживачів повинна зменшуватись приблизно у двічі, за умови розділення лінії
автоматикою і захистом навпіл.
Розрахунок економічного ефекту заходу.
Середній коефіцієнт секціонування фідерів Ks складає:
R
K s  = 13/5 = 2,6
L
R – кількість встановлених реклоузерів, шт.;
L – кількість фідерів 6-10 кВ, на яких встановлюються реклоузери, шт.
Зменшення середнього часу відключення 1 точки обліку по компанії для даних 5 ПЛ
складе:
T0= 2301,2 хв. / 2,6 = 885,08 хв.
Тобто становитиме:
T1 = 2301,2 хв. – 885,08 хв. = 1416,12 хв.
Визначимо відносне цільове річне зниження SAIDI. Стимулюючим тарифом
передбачено, що цільовий показник має досягатися протягом 8 років рівними частинами і
становити не більше 300 хв. Тому річне зниження показника має становити не менше від
початкового значення:
1
SAIDI t   0,125
8
Таким чином розраховане ΔSAIDIr повинно бути більшим за ΔSAIDIt з урахуванням
планового 300 хв. через 8 років.
Розрахункове зниження ΔSAIDIr за рік по даним ПЛ-6-10 кВ повинно бути не менше,
ніж:
ΔSAIDIr = (2301,2 хв. – 300 хв.)*0,125 = 250,15 хв.
Таким чином повинна виконуватись умова SAIDI r  SAIDI t
885,08 хв. > 250,15 хв.
Умова виконується.
Визначимо зменшення тарифного прибутку, яке б сталося у разі невиконання заходів по
встановленню реклоузерів.
0,05  T2  E2
P  0,125  SAIDI 0 
=
365  24  60
= -0,125 * 1144* (0,05* 2,20398*3900000000) / (365*24*60) = - 116 899,21 грн

SAIDI0 – середнє значення тривалості довгих перерв (технологічних порушень та
запланованих відключень без попередження споживача) для сільської місцевості за останні три
роки до переходу на стимулюючий тариф, в даному випадку за 2015-2017 роки (згідно звіту
№11-НКРЕ).
T2 – роздрібний тариф для споживачів ІІ класу напруги;
E2 – обсяг віддачі електроенергії споживачам ІІ класу напруги (згідно звіту №2-НКРЕ);
0,05 – параметр коригування необхідного доходу за недотримання показників якості.
ΔP (коригування тарифного прибутку) становить додатковий економічний ефект від
встановлення реклоузерів на фідерах 6-10 кВ.
Згідно п.3.2 постанови НКРЕ №1032 від 26.07.2013, якщо отримане значення менше 1%
розрахункового необхідного доходу, то втрата тарифного прибутку складає 1% необхідного
доходу, а якщо більше, то дорівнює отриманій розрахунковій величині.
Орієнтовний розмір необхідного доходу з передачі електричної енергії складає 3,9 млрд.
грн. без ПДВ.
Тоді мінімальний поріг зменшення тарифного прибутку
3,9 млрд. грн. * 1%= 39,0 млн. грн.
Таким чином, коригування тарифного прибутку, якого можна уникнути завдяки
встановленню реклоузерів, складає 39,0 млн. грн.
2. Аварійні відключення.
По даним 5 лініям 6-10 кВ за 2017 рік виникли 82 аварійних відключення. Після кожного
аварійного відключення, згідно ТЕЕСМП, необхідно виконати позачерговий лінійний обхід ПЛ.
Дану роботу виконують 2 електромонтери з бригадним автомобілем. Згідно «Норм часу на
ремонт та технічне обслуговування електричних мереж» п. 090105 складає 0,9 люд/год на 1 км
лінії та 0,5 маш/год на переїзд персоналу. Витрати робочого часу також доповнюються роботою
майстра для організації позапланових оглядів, видачі розпорядження 1 люд.год та допуск
персоналу до роботи з реєстрацією розпорядження – диспетчер 1 люд/год.
Сумарна довжина ПЛ-10 кВ, які вибрані для встановлення реклоузерів складає 148,84
км.
Середня кількість відключень на 1 лінію становить:
82 відключення/5 ліній = 16,4 шт.
Вартість 1 год роботи персоналу розподільчих мереж складає:
тарифна ставка:
електромонтера 5 розряду – 50,64 грн./год
водія – 50,25 грн/год
майстра – 58,31 грн/год
диспетчера – 59,87 грн/год
Таким чином витрати на проведення позачергових оглядів складе:
148,84км*2люд*0,9люд/год*16,4разів*50,64грн/год+0,5люд/год*1люд*82разів*2рази*50,
25грн/год+82разів*(1майст*1год* 58,31+1дисп.*1год.* 59,87 грн/год)= 281 232,5 грн.
Соціальні внески Товариства на заробітну плату працівників складають 22%, таким
чином, витрати підприємства на виконання аварійно-відновлювальних робіт складуть:
281 232,5 грн + 281 232,5 грн* 22% = 343 103,65 грн.
3. Витрати товариства на автотранспорт та паливо при виконанні позапланових оглядів.
Вартість палива 1л – 30 грн.
Середня відстань слідування бригадного автомобіля в обидва боки – 100 км.
Витрати палива на 100 км пробігу у середньому - 18 л.
Витрати на паливо складають:
82 поїздок * (18л*100 км/100 км)*30грн/л = 44 280 грн.
Витрати на роботу автотранспорту:1маш/год*36,8 грн*8 год*82поїздки = 24 140,8 грн.
Амортизаційні витрати на автотранспорт складуть 4,4% від загальних = 1062,2 грн.
Загалом витрати на проїзд автотранспортом складуть = 69 483 грн.
4. Недовідпуск електричної енергії.
Недовідпуск електроенергії споживачам, через аварійні відключення по даним лініям 610 кВ склав – 20 354 кВт/год

Розраховуємо вартість електроенергії:
20 354кВт/год * 2,20398 грн/кВт = 44 859,81 грн.
5. Економічний ефект
Вартість впровадження даного обладнання складає 8 474 394 грн без ПДВ.
Недовідпуск – 44 859,81 грн.
Позачергові огляди – 288 299,54 грн.
Витрати на автотранспорт – 69 483 грн.
Розраховане зменшення тарифного прибутку - 116 929,19 грн.
8 474 394 /(44 859,81 + 343 103,65 + 69 483 +116 929,19)= 14,85 років.

1.1.2.4.2.1 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ від КТП-55 в м. Горішні Плавні
Полтавської області
Електричні мережі 0,38 кВ від ЗТП-55, розташовані в м. Горішні Плавні Полтавської
області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії
надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з двох ПЛ 0,38 кВ.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ від ЗТП-55, яка має
довжину 0,295 км. Від неї живляться 358 однофазних побутових споживачів та 9 юридичних
споживачів (6 однофазних і 3 трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить
669,8 кВт.
Згідно з актом технічного стану ПЛ 0,38 кВ від ЗТП-55 збудована в 1966 році. Вона
налічує 9 залізобетонних опор. Технічний стан опор незадовільний. ПЛ виконана
неізольованими алюмінієвими проводами перерізами 120, 95 і 16 мм2. Провід має також
незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням. ЗТП-55 не має
системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам.
Топологія мереж на місцевості суперечить вимогам нормативних документів, зокрема,
пункту 2.4.87 ПУЕ в частині заборони проходження ПЛ з неізольованими проводами через
території спортивних і дитячих ігрових майданчиків, а також Правил охорони електричних
мереж, які забороняють в межах охоронних зон ЛЕП саджати дерева та інші багаторічні
насадження, влаштовувати спортивні майданчики для ігор, ринки, зупинки громадського
транспорту, проводити будь-які заходи, пов’язані з великим скупченням людей.
ПЛ-0,38 кВ виконана неізольованими алюмінієвими проводами, що проходить у місцях
масового скупчення людей і несуть загрозу їх життю та здоров’ю.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від ЗТП-55 шляхом:
заміни всіх опор та проводу на кабельні лінії;
влаштування щитків з автоматичними вимикачами та вузлами обліку у ВРП-0,38
кВ кожного споживача.
В ЗТП-55 проектом передбачається:
встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ та
кожній лінії 0,38 кВ;
встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ;
встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних диспетчеру
району та додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення.
Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів,
покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в КТП.
Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми
2019 року.

1.1.2.4.2.1 Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-381 в с. Лютенька
Гадяцького району Полтавської області
Електричні мережі 0,38 кВ від КТП-381, розташовані в с. Лютенька Гадяцького району
Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ
категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з трьох ПЛ 0,38 кВ, з
яких Л-1 і Л-2 були реконструйовані в 2015 році.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-3 від КТП-381, яка має
довжину 1,227 км. У результаті технічного переоснащення буде отримана лінія Л-3 з довжиною
1,207 км. Від неї живляться 28 побутових споживачів (26 однофазних і 2 трифазних) та система
катодного захисту. Сумарна договірна потужність споживачів становить 59 кВт. До 400 метрів
лінії знаходиться 86% споживачів із договірною потужністю 86% від сумарної.
Згідно з актом технічного стану ПЛ 0,38 кВ Л-3 від КТП-381 збудована в 1968 році. Вона
налічує 32 опори, з яких 24 є дерев’яними на залізобетонних приставках. Технічний стан опор
незадовільний. ПЛ виконана неізольованими алюмінієвими проводами перерізами 35, 25 і 16
мм2. Провід має також незадовільний технічний стан та не відповідає електричним
навантаженням. КТП-381 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в
ТП також не відповідає вимогам.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-3 від КТП-381 шляхом:
заміни всіх опор на залізобетонні;
заміни неізольованого проводу на СІП;
збільшення перерізу проводів на магістралі з 35 до 95 мм2;
влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення вузлів
обліку на фасади будинків.
В КТП-381 проектом передбачається:
встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ та
кожній лінії 0,38 кВ;
встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ;
встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних диспетчеру
району та додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення.
Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів,
покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в КТП.
Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми
2019 року.

1.1.2.4.2.1 Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-18 в смт. Шишаки
Шишацького району Полтавської області
Електричні мережі 0,38 кВ від КТП-18, розташовані в смт. Шишаки Шишацького району
Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ
категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з двох ПЛ 0,38 кВ.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-18, яка має
довжину 0,92 км. У результаті технічного переоснащення буде отримана лінія Л-1 з довжиною
0,843 км. Від неї живляться 26 побутових споживачів (22 однофазних і 4 трифазних) та система
катодного захисту. Сумарна договірна потужність споживачів становить 55 кВт. До 400 метрів
лінії знаходиться 88% споживачів із договірною потужністю 89% від сумарної.
Згідно з актом технічного стану ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-18 збудована в 1977 році. Вона
налічує 33 опори, з яких 16 є дерев’яними на залізобетонних приставках. Технічний стан опор
незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16 мм2. Провід
має також незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням. КТП-18
не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає
вимогам.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-18 шляхом:
заміни всіх опор на залізобетонні;
заміни неізольованого проводу на СІП;
збільшення перерізу проводів на магістралі з 16 до 25-70 мм2;
влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення вузлів
обліку на фасади будинків.
В КТП-18 проектом передбачається:
встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ та
кожній лінії 0,38 кВ;
встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ;
встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних диспетчеру
району та додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення.
Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів,
покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в КТП.
Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми
2019 року.

1.1.2.4.2.1 Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ від КТП-32 в

смт. Чутово Чутівського району Полтавської області
Електричні мережі 0,38 кВ від КТП-32, розташовані в смт. Чутово Полтавської області
забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності
електропостачання. Ці електромережі складаються з трьох ПЛ 0,38 кВ.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 та Л-2 від КТП-32, які
мають довжину 1,7 км. У результаті технічного переоснащення будуть отримані лінії Л-1 з
довжиною 0,26 км, Л.2.1 з довжиною 0,699 км, Л.2.2 з довжиною 0,743 км та Л.2.3 з довжиною
0,688 км. Від цих ліній живляться 60 однофазних побутових споживачів. Сумарна договірна
потужність споживачів становить 129,5 кВт. До 400 метрів ліній знаходиться 90% споживачів із
договірною потужністю 91% від сумарної.
Згідно з актом технічного стану ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-32 збудована в 1958 році. Вона
налічує 55 опор, з яких 1 є дерев’яною на залізобетонній приставці. Технічний стан опор
незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16 мм2. Провід
має також незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням. КТП-32
не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає
вимогам.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-32 шляхом:
заміни всіх опор на залізобетонні;
заміни неізольованого проводу на СІП;
збільшення перерізу проводів на магістралі з 16 до 25-70 мм2;
влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення вузлів
обліку на фасади будинків.
В КТП-32 проектом передбачається:
встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ та
кожній лінії 0,38 кВ;
встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ;
встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних диспетчеру
району та додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення.
Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів,
покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в КТП.
Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми
2019 року.

1.1.2.4.2.1 Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-283 в смт Козельщина
Козельщинського району Полтавської області
Електричні мережі 0,38 кВ від КТП-283, розташовані в смт Козельщина
Козельщинського району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і
непобутових споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі
складаються з двох ПЛ 0,38 кВ, які введені в експлуатацію у 1970 році.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1,2 від КТП-283, які
мають сумарну довжину 0,83 км. У результаті технічного переоснащення будуть отримані лінії
Л-1 з довжиною 0,435 км, Л-2 з довжиною 0,470 км. Від цих ліній здійснюється
електропостачання 33 споживачам електричної енергії. Сумарна договірна потужність
споживачів становить 197 кВт. До 400 метрів лінії знаходиться 91% споживачів із договірною
потужністю 96% від сумарної.
ПЛ-0,38 кВ Л-1 КТП-283 знаходиться в центрі смт Козельщина. Прольоти оп. 1-6,9/11-13
проходять через двори багатоквартирних будинків, де розміщені дитячі ігрові майданчики,
прогін оп. 5-5а розташований на території районного будинку культури. Прогони оп. 9/14/19
розташовані і проходять по території центрального ринку смт Козельщина. Прогін оп. 19-20
розташований на прилеглій території автостанції. Це все місця масового скупчення людей,
територія проведення районних та селищних свят. Проводи даної ПЛ-0,38 кВ мають значну
кількість скруток та місцями оплавлені, відсутнє подвійне кріплення проводів відповідно до
вимог ПУЕ. Опори даної ПЛ переважно залізобетонні, але застарілого типу СНВ-1,1, також
трапляються і нестандартні опори, наприклад № 12 – шестигранна.
ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-283 знаходиться в центрі смт Козельщина. Прогони оп. 1-4
розташовані на території районного будинку культури, прогони № 4-7 проходять по території
місцевого парку де зібрані декоративні та рідкісні види дерев. Прогони між опорами № 9-12
проходять по території місцевого речового ринку. Проводи даної ПЛ-0,38 кВ мають значну
кількість скруток та місцями оплавленні, переріз, у більшості випадків, 16 мм 2, відсутнє
подвійне кріплення дротів відповідно до вимог ПУЕ. Опори даної ПЛ переважно залізобетонні,
але застарілого типу СНВ-1,1.
Таким чином, топологія цих мереж на місцевості суперечить вимогам нормативних
документів, зокрема, пункту 2.4.87 ПУЕ в частині заборони проходження ПЛ з неізольованими
проводами через території спортивних і дитячих ігрових майданчиків, а також Правил охорони
електричних мереж, які забороняють в межах охоронних зон ЛЕП саджати дерева та інші
багаторічні насадження, влаштовувати спортивні майданчики для ігор, ринки, зупинки
громадського транспорту, проводити будь-які заходи, пов’язані з великим скупченням людей.
Обидві ПЛ-0,38 кВ виконані неізольованими алюмінієвими проводами, проходять у
місцях масового скупчення людей і несуть загрозу їх життю та здоров’ю.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1,2 від КТП-283
шляхом:
заміни всіх опор на залізобетонні;
заміни неізольованого проводу на СІП;
збільшення перерізу проводів на магістралі з 25 до 50-95 мм2;
влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення
вузлів обліку на фасади будинків;
заміна радіофідеру, підвішеного на опорах ПЛ.
В КТП-283 проектом передбачається:
встановлення шафи обліку;
розміщення в шафі обілку лічильників активної і реактивної енергії на
вводі РУ 0,38 кВ та кожній лінії 0,38 кВ (для технічного обліку);

встановлення контролеру збору даних.
Заходи, передбачені проектом, дозволять забезпечити надійне та безперервне
електропостачання споживачів, покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії
на вводах та в КТП, а також запобігти виникненню нещасних випадків.
Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми
2019 року.
-

1.1.2.4.2.1 Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-40 в смт. Чутово Чутівського
району Полтавської області
Електричні мережі 0,38 кВ від КТП-40, розташовані в смт. Чутово Чутівського району
Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ
категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з трьох ПЛ 0,38 кВ.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-40, яка має
довжину 1,194 км. У результаті технічного переоснащення буде отримана лінія Л-2 з довжиною
1,20 км. Від неї живляться 82 побутових споживачів (78 однофазних і 4 трифазних) та система
катодного захисту. Сумарна договірна потужність споживачів становить 230 кВт. До 400 метрів
лінії знаходиться 91% споживачів із договірною потужністю 92% від сумарної.
Згідно з актом технічного стану ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-40 збудована в 1986 році. Вона
налічує 48 опор, з яких 1 є дерев’яною. Технічний стан опор незадовільний. ПЛ виконана
неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 25 мм2. Провід має також незадовільний
технічний стан та не відповідає електричним навантаженням. КТП-40 не має системи охоронної
сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-40 шляхом:
заміни всіх опор на залізобетонні;
заміни неізольованого проводу на СІП;
збільшення перерізу проводів на магістралі з 25 до 35-120 мм2;
влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення
вузлів обліку на фасади будинків.
В КТП-40 проектом передбачається:
встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ
та кожній лінії 0,38 кВ;
встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ;
встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних
диспетчеру району та додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення.
Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів,
покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в КТП.
Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми
2019 року.

1.1.2.4.2.1 Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 в смт. Чутово
Чутівського району Полтавської області
Електричні мережі 0,38 кВ від КТП-101, розташовані в смт. Чутово Чутівського району
Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ
категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з чотирьох ПЛ 0,38 кВ.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 та Л-2 від КТП-101,
які мають довжину 2,33 км. У результаті технічного переоснащення будуть отримані лінії Л-1 з
довжиною 0,671 км, Л-2 з довжиною 1,007 км та Л-5 з довжиною 0,506 км. Від цих ліній
живляться 162 побутових споживача (142 однофазних і 20 трифазних) та система катодного
захисту. Сумарна договірна потужність споживачів становить 443 кВт. До 400 метрів лінії
знаходиться 90% споживачів із договірною потужністю 87% від сумарної.
Згідно з актом технічного стану ПЛ 0,38 кВ Л-1 та Л-2 від КТП-101 збудовані в 1974
році. Вони налічують 74 опори, з яких 3 є дерев’яними. Технічний стан опор незадовільний. ПЛ
виконана неізольованими алюмінієвими проводами перерізами 25 і 16 мм2. Провід має також
незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням. КТП-101 не має
системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 та Л-2 від КТП-101
шляхом:
заміни всіх опор на залізобетонні;
заміни неізольованого проводу на СІП;
збільшення перерізу проводів на магістралі з 25 до 50-120 мм2;
влаштування ізольованих відгалуджень до вводів споживачів та винесення
вузлів обліку на фасади будинків.
В КТП-101 проектом передбачається:
встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ
та кожній лінії 0,38 кВ;
встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ;
встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних
диспетчеру району та додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення.
Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів,
покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в КТП.
Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми
2019 року.

1.1.2.4.2.1 Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-12 в с. Тарасівка
Оржицького району Полтавської області
Електричні мережі 0,38 кВ від КТП-12, розташовані в с. Тарасівка Оржицького району
Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ
категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з чотирьох ПЛ 0,38 кВ.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ від КТП-12, що мають
довжину 3,65 км. У результаті технічного переоснащення будуть отримані лінії Л-1 з довжиною
1,411 км, Л-2 з довжиною 1,112 км, Л-3 з довжиною 0,37 км, Л-4 з довжиною 0,552 км, Л-7 з
довжиною 0,164 км. Від цих ліній живляться 106 побутових споживачів (94 однофазних і 12
трифазних) та система катодного захисту. Сумарна договірна потужність споживачів становить
166 кВт. До 400 метрів лінії знаходиться 93% споживачів із договірною потужністю 95% від
сумарної.
Згідно з актом технічного стану ПЛ 0,38 кВ від КТП-12 збудовані в 1977 році. Вони
налічує 164 опори, з яких 58 є дерев’яними. Технічний стан опор незадовільний. ПЛ виконана
неізольованими алюмінієвими проводами перерізами 25 і 16 мм2. Провід має також
незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням. КТП-12 не має
системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ від КТП-12 шляхом:
заміни всіх опор на залізобетонні;
заміни неізольованого проводу на СІП;
збільшення перерізу проводів на магістралі з 25 до 50-95 мм2;
влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення
вузлів обліку на фасади будинків.
В КТП-12 проектом передбачається:
встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ
та кожній лінії 0,38 кВ;
встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ;
встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних
диспетчеру району та додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення.
Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів,
покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в КТП.
Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми
2019 року.

1.1.2.4.2.1 Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-339 в смт. Опішня
Зіньківського району Полтавської області
Електричні мережі 0,38 кВ від КТП-339, розташовані в смт. Опішня Зіньківського
району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових
споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з
чотирьох ПЛ 0,38 кВ.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-339, яка має
довжину 1,658 км. У результаті технічного переоснащення будуть отримані лінії Л1.1 з
довжиною 0,255 км, Л1.2 з довжиною 0,591 км, Л-2 з довжиною 0,720 км, Л-3 з довжиною 0,169
км . Від цих ліній живляться 81 побутових споживачів (72 однофазних і 9 трифазних) та
система катодного захисту. Сумарна договірна потужність споживачів становить 165,5 кВт. До
400 метрів лінії знаходиться 89% споживачів із договірною потужністю 95% від сумарної.
Згідно з актом технічного стану ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-339 збудована в 1968 році. Вона
налічує 51 опор, з яких 42 є дерев’яними на залізобетонних приставках. Технічний стан опор
незадовільний. ПЛ виконана неізольованими алюмінієвими проводами перерізами 25 і 16 мм2.
Провід має також незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням.
КТП-339 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не
відповідає вимогам.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-339 шляхом:
заміни всіх опор на залізобетонні;
заміни неізольованого проводу на СІП;
збільшення перерізу проводів на магістралі з 25 до 50-95 мм2;
влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення
вузлів обліку на фасади будинків.
В КТП-339 проектом передбачається:
встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ
та кожній лінії 0,38 кВ;
встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ;
встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних
диспетчеру району та додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення.
Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів,
покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в КТП.
Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми
2019 року.

1.1.2.4.2.1 Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ від КТП-8306 в с.
Зарічне Глобинського району Полтавської області
Електричні мережі 0,38 кВ від КТП-8306, розташовані в с. Зарічне, Глобинського
району, Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових
споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з двох
ПЛ 0,38 кВ.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-3 від КТП-8306, яка має
довжину 0,83 км. У результаті технічного переоснащення будуть отримані лінії Л-1 з довжиною
0,192 км, Л-2 з довжиною 0,318 км та Л-3 з довжиною 0,133 км. Від неї живляться 14 побутових
однофазних споживачів та система катодного захисту. Сумарна договірна потужність
споживачів становить 42 кВт. До 400 метрів лінії знаходиться 100% споживачів.
Згідно з актом технічного стану ПЛ 0,38 кВ Л-3 від КТП-8306 збудована в 1968 році.
Вона налічує 25 опор, з яких 7 є дерев’яними на залізобетонних приставках. Технічний стан
опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованими алюмінієвими проводами перерізами 25 і 16
мм2. Провід має також незадовільний технічний стан та не відповідає електричним
навантаженням. КТП-8306 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в
ТП також не відповідає вимогам.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-3 від КТП-8306
шляхом:
заміни всіх опор на залізобетонні;
заміни неізольованого проводу на СІП;
збільшення перерізу проводів на магістралі з 25 до 70 мм2;
влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення
вузлів обліку на фасади будинків.
В КТП-8306 проектом передбачається:
встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ
та кожній лінії 0,38 кВ;
встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ;
встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних
диспетчеру району та додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення.
Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів,
покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в КТП.
Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми
2019 року.

Інформація щодо кількості відключень ПЛ 0,4-10 кВ
2017 рік

2018 рік

№
з/п

Найменування заходів
інвестиційної програми

1

Технічне переоснащення
ПЛ-0,38 кВ від ТП-55 в м.
Горішні Плавні, Полтавської
області

без
відключе
нь

без
відключ
ень

без
відключе
нь

2

540

3,5

2

Технічне переоснащення
ПЛ-0,4 кВ від КТП-381 в с.
Лютенька, Гадяцького
району, Полтавської області.

1

407

0,32

без
відключе
нь

без
відключе
нь

без
відключе
нь

3

Технічне переоснащення
ПЛ-0,4 кВ від КТП-18 в смт.
Шишаки, Шишацького
району Полтавської області.

1

10

1,75

3

54,13

5,23

без
відключе
нь

без
відключ
ень

без
відключе
нь

2

86,21

7,29

1

125

5,9

без
відключе
нь

без
відключе
нь

без
відключе
нь

без
відключе
нь

без
відключ
ень

без
відключе
нь

1

231,6

6,1

1

133

6,43

2

26,26

2,77

1

1

0,67

без
відключе
нь

без
відключе
нь

без
відключе
нь

1

2

1,33

без
відключе
нь

без
відключе
нь

без
відключе
нь

1

235

7,3

без
відключе
нь

без
відключе
нь

без
відключе
нь

4

5

6

7

8

9

10

Технічне переоснащення
ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 в смт.
Чутове, Чутівського району,
Полтавської області.
Технічне переоснащення
ПЛ-0,4 кВ від КТП-283 в
смт. Козельщина
Козельщинського району,
Полтавської області.
Технічне переоснащення
ПЛ-0,4 кВ від КТП-40 в смт.
Чутово Чутівського району,
Полтавської області.
Технічне переоснащення
ПЛ-0,38 кВ від КТП-101 в
смт. Чутово, Чутівського
району, Полтавської області.
Технічне переоснащення
ПЛ-0,4 кВ від КТП-12 в с.
Тарасівка Оржицького
району, Полтавської області.
Технічне переоснащення
ПЛ-0,4 кВ від КТП-339 в
смт. Опішня, Зіньківського
району, Полтавської області.
Технічне переоснащення
електричних мереж 0,38 кВ
від ТП 8306 в с. Зарічне
Глобинського району
Полтавської області

кількість
відключен
ь, шт.

недовідп тривалість
уск,
відключен
кВт*год
ь, год.

кількість
тривалість
недовідпус
відключен
відключен
к, кВт*год
ь, шт.
ь, год.

1.1.2.4.2.1 Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 і 10 кВ від ТП-8 в с.
Сем’янівка Полтавського району Полтавської області
Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-8, розташовані в с. Сем’янівка Полтавського
району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових
споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з однієї
ПЛ 0,38 кВ.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-8, яка має
довжину 3,12 км, а також добудову ПЛ-10 кВ для живлення розвантажувальної КТП-10/0,4 кВ
орієнтованою довжиною – 0,466 км. Від ПЛІ-0,38 кВ живляться 70 побутових споживача (64
однофазних і 6 трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 259,50 кВт.
ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-8 збудована в 1972 році. Вона налічує 113 стійок опор, з яких 1 є
дерев’яною цільностояковою, 10 дерев’яними на залізобетонних приставках, 102
залізобетонних. Технічний стан стійок опор незадовільний. Технічний стан опор незадовільний.
ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-50 мм². Провід має також
незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням. КТП-8 не має
системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ від КТП-8 шляхом:
- демонтажу існуючих ПЛ-0,38 кВ;
- технічного переоснащення ПЛ-0,38 кВ;
- встановлення розвантажувальної КТП кіоскового типу;
- влаштування відгалудження від лінії ПЛ-10 кВ Ф-Вакуленці для живлення
розвантажувальної КТП;
- влаштування відгалуджень до вводів в будинки.
Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів,
покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в КТП.
Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення електричних мереж
0,38 і 10 кВ від ТП-8 в с. Сем’янівка Полтавського району Полтавської області» згідно з
експертизою складає – 3 283,59 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у повному обсязі підрядним
способом можлива, згідно кошторисної документації, за – 2 656,40 тис. грн (без ПДВ).
Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми 2019
року.

1.1.2.4.2.1 Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 і 10 кВ від ТП 479 в с.
Затурино Полтавського району Полтавської області
Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-479, розташовані в с. Затурино Полтавського
району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових
споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з однієї
ПЛ 0,38 кВ.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-479 та
встановлення розвантажувальної КТП з додатковими лініями, загальною довжиною довжину
2,353 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 102 споживачі (71 однофазних та 31 трифазних). Сумарна
договірна потужність споживачів становить 251,2 кВт.
ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-479 збудована в 1957 році. Вона налічує 30 стійок опор, з яких 1 є
дерев’яними на залізобетонних приставках, 29 залізобетонні. Технічний стан стійок опор
незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-25 мм². Провід
має також незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням. КТП479 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає
вимогам.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ від КТП-479 шляхом:
- демонтажу існуючих ПЛ-0,38 кВ;
- технічного переоснащення ліній ПЛІ-0,38 кВ;
- прокладання ліній КЛ-10 кВ;
- прокладання ліній КЛ-0,38 кВ;
- монтажу КТП-479н;
- відгалуджень до вводів в будинки.
Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів,
покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в КТП.
Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення електричних мереж
0,38 і 10 кВ від ТП 479 в с. Затурино Полтавського району Полтавської області» згідно з
експертизою складає – 4 012,03 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у повному обсязі підрядним
способом можлива, згідно кошторисної документації, за – 3 227,03 тис. грн (без ПДВ).
Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми 2019
року.

1.1.2.4.2.1 Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ від ТП 191 в смт.
Котельва Полтавської області
Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-191, розташовані в смт. Котельва Полтавської
області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії
надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з однієї ПЛ 0,38 кВ.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-191, яка має
довжину 0,84 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 31 споживач (24 однофазних та 7 трифазних).
Сумарна договірна потужність споживачів становить 118 кВт.
ПЛ 0,38 кВ від КТП-191 збудована в 1964 році. Вона налічує 35 стійок опор, з яких 29 є
дерев’яними на залізобетонних приставках, 1 дерев'яна цільностоякова, 5 залізобетонні.
Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом
перерізом 16-25 мм². Провід має також незадовільний технічний стан та не відповідає
електричним навантаженням. КТП-191 не має системи охоронної сигналізації. Облік
електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам.
Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ шляхом:
заміни існуючої ТП на нову підстанцію кіоскового типу КТП 10/0,4 кВ потужністю до 250
кВА;
встановлення щоглової ТП типу ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 40 кВА;
заміни існуючих ліній та прокладання нових ліній 0,38 кВ;
Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів,
покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в КТП.
Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення електричних мереж
0,38 кВ від ТП 191 в смт. Котельва Полтавської області» згідно з експертизою складає – 1
462,93 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у повному обсязі підрядним способом можлива, згідно
кошторисної документації, за – 1 255,53 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту
передбачається в рамках інвестиційної програми 2019 року.

1.1.5.1.1 Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ «Карлівка»
ПС «Карлівка» 110/35/10 кВ введена в експлуатацію в 1964 році. На даний час вона
здійснює живлення споживачів ІІ та ІІІ категорії надійності електропостачання в районному
центрі і прилеглих населених пунктах Карлівського та частини Чутівського районів
Полтавської області. Так як дана підстанція межує з Харківською областю, то вона має сумісні
перетоки та резервування по 110 та 35 кВ зі споживачами Харківської області. У разі
виникнення аварійної ситуації будуть знеструмлені сільськогосподарські підприємства, заклади
охорони здоров’я, освіти, комунальні підприємства.
Підстанція є двотрансформаторною, вузловою, з недобудованою схемою ВРП-110, що
має чотири лінії 110 кВ (три з яких ввімкнені через роз’єднувач 110 кВ) та двома секціями з
вимикачами 110 кВ.
ВРП-35 кВ організований за схемою дві СШ-35 кВ з СВ-35 кВ та двома ПЛ-35 кВ, що
приєднані до шин ПС через вимикачі 35 кВ.
Перелік обладнання ПС «Карлівка» 110/35/10 кВ, що потребує заміни, згідно з актом
дефектування:
-МКП-110 (2шт.) - рік випуску 1963/1964 р,
-ТТ-110 (1кмп.) - рік випуску 1963/1964 р,
-ТТ-35 (3кмп.) - рік випуску 1963/1964 р,
-ТН-35(2кмп.) - рік випуску 1963/1964 р,
-В-35 (5шт.) - рік випуску 1963/1964 р.
Загальні критерії необхідності заміни вищевказаного обладнання:
значне перевищення граничного терміну експлуатації,
зношення окремих частин,
відсутність запчастин,
погіршення ізоляційних властивостей,
невідповідність класу точності (клас точності на межі дозволених величин),
протікання зварювальних швів.
Для попередження відмов у роботі необхідна заміна застарілого обладнання на більш
сучасне.
Проектом передбачається:
І черга: технічне переоснащення ВРП-110 кВ (доведення схеми електричних
з’єднань ПС 110/35/10 кВ до схеми – одна робоча секціонована вимикачем та обхідна система
шин) та ОПУ;
ІІ черга: технічне переоснащення основних захистів ПЛ-110 кВ;
ІІІ черга: технічне переоснащення ВРП-35 кВ.
Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ «Карлівка»
зазначене в «Плані розвитку розподільчих електричних мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
на 2016-2020 роки (1 том)» (на стр. 36).
Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ
«Карлівка» складає – 46 211,40 тис. грн (без ПДВ). Згідно з інвестиційною програмою на 20182019 роки планується виконання робіт у повному обсязі, згідно з проектно-кошторисною
документацією.

Обсяги виконання робіт на 2018-2019 роки:
Рік
2018
2019

Вартість, тис. грн.
без ПДВ
19 678,34

Обсяги робіт
Оплата авансу (75% від вартості основного обладнання)
Поставка
обладнання,
виконання
будівельно-монтажних
завершення робіт та введення в експлуатацію
Всього

робіт,

26 533,06
46 211,40

Перелік обладнання, що планується профінансувати в 2018 році
№
п/п

Найменування обладнання

Одиниця
виміру

Кількість

1

Вимикач елегазовий на напругу 110 кВ , LTB145 D1/B ,ABB (в
комплекті із оцинкованою опорною стійкою)

кмп

5

2

Роз’єднувач триполюсний РГН. 2-110.ІІ/1000- 31,5 УХЛ1 (у комплекті з
оцинкованою стійкою)

кмп

6

3

Роз’єднувач триполюсний РГН. 1а- 110.ІІ/1000-31,5 УХЛ1 (у комплекті
з оцинкованою стійкою)

кмп

6

4
5
6
7

Трансформатор напруги110кВ , UTD-123
Трансформатор струму на номінальну напругу 110кВ СА-123
Шафа № 63 захисту . автоматики та управління ШЗВ-110 REC650
Шафа № 62 захисту, автоматики та управління ОВ-110 REC650

шт

3

шт

15

шт

1

шт

1

8

Шафа № 60 захисту, автоматики та управління ПЛ-110 «Красноград»
REC650

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

19

шт

2

шт

29

шт

2

шт

2

шт

5

шт

13

шт

29

шт

2

шт

1

шт

5

шт

28

шт

1

шт

1

шт

1

шт

16

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Шафа № 59 захисту, автоматики та управління ПЛ-110 «Машевка»
REC650
Шафа № 58 захисту, автоматики та управління ПЛ-110 «Чутово»
REC650
Шафа № 46 ДЗШ,ПРВВ приєднань 110 кВ I та II с.ш.
Шафа № 47 резервного захисту ОА-110 кВ REL650
Шафа № 43 резервного захисту ПЛ-110 кВ «Красноград» REL650
Шафа № 37 резервного захисту ПЛ-110 кВ «Чутово» REL650
Шафа № 35 резервного захисту ПЛ-110 кВ «Машевка» REL650
Шафа № 41 ІДК «Регіна»
Медіаконвектор I-2541, RS-422/485
Стійка 560MPR03
Роз’єм 19-контактний 23XS20
Блок зв’язку 560CMU05
Блок живлення 560PСR00
Виносний модуль дискретних виходів 23BA40
Захисна передня панель 23VF21 R0001
Модуль дискретних входів 23ВЕ23
Флеш карта 1GT201438R0011

26

Стенд для перевірки мікропроцесорних пристроїв РЗА OMICRON
CMC 356

27
28
29
30
31
32

Повторювач RS-485/485
Розгалужувач інтерфейсний RS-422/485 ПР-3
Шафа № 34 основного захисту ПЛ-110 кВ «Машевка» L030
Шафа № 36 основного захисту ПЛ-110 кВ «Чутово» L030
Шафа № 42 основного захисту ПЛ-110 кВ «Красноград» L030
Стійка ТС-14

33

Стійка ТС-15

шт

26

34
35

Фундамент Ф15.15
Роз’єднувач триполюсний РГ1.б-35/1000УХЛ1 (в комплекті зі стійкою)

м3

42

кмп

4

36

Обмежувач перенапруг нелінійний на номінальну напругу35кВ в
комплекті з лічильником спрацювань та ізолюючою основою MWK 41

кмп

12

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Панель №16. Захист та автоматика ПЛ-35 кВ
Панель №17. Захист та автоматика ввода В1Т-35 кВ та IТН-35 кВ
Панель №18. РЗА СВ-35 кВ, АВР-35 кВ та управління СВ-10 кВ
Панель №19. Захист та автоматика вводу В2Т-35 кВ та IІТН-35 кВ
Панель №20. АЧР, ЧАПВ 35 кВ та ЛЗШ-35 кВ
Панель №21. ОБР-35 кВ
Роз’єднувач триполюсний РГ2-35/1000УХЛ1 (в комплекті зі стійкою)
Трансформатор напруги URS-36
Трансформатор струму на номінальну напругу 35 кВ CRH-36
Ящик живлення приводу вимикачів ШЖПВ
Ящик живлення приводу роз’єднувачів ШЖПР
Ящик обігріву ящиків зовнішнього встановлення ЯОВ
Ящик обігріву ящиків зовнішнього встановлення ЯОВ(Р)

кмп

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

кмп

8

шт

6

шт

15

шт

5

шт

2

шт

5

шт

2

Графік виконання робіт
Етапи
Проведення процедури закупівлі
Укладання договору
Отримання дозволів
Оплата авансу
Виготовлення обладнання
Будівельно-монтажні роботи
Оформлення АВР та введення в експлуатацію

2018
10

11 12

2019
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розрахунок економічного ефекту
«Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ «Карлівка»
1. Вартість робіт по об’єкту:
Назва предмету закупівлі

Замовник

Одиниця
виміру

Технічне переоснащення ПС
110/35/10 кВ «Карлівка

Служба
підстанцій 35
кВ і вище

шт

Кількість

Ціна одиниці,
тис. грн. без
ПДВ

Вартість
закупівлі,
тис. грн. без
ПДВ

1

46 211,40

46 211,40

2. Розрахунок економічного ефекту.
Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок:
1) економії витрат на ремонт та обслуговування обладнання, яке підлягає заміні;
2) економії додаткових витрат на вимірювання існуючого обладнання;
3) економії витрат на відновлення трансформаторного обладнання у разі неправильної
роботи існуючого комутаційного обладнання.
2.1. Розрахунок витрат на капітальний ремонт та поточне обслуговування.
Економію витрат на капітальний ремонт та обслуговування визначаємо як різницю між
вартістю обслуговування існуючих та нових (проектних) вимикачів, трансформаторів струму і
напруги. При цьому в розрахунку прийнято, що у зв’язку з тривалою експлуатацією та
зношеністю існуючого обладнання міжремонтний період зменшено у порівнянні з
нормативним: для капітальних ремонтів – кожні 3 роки, для поточних – кожні 2 роки. Для
обладнання, що проектується, в розрахунковому періоді передбачається лише поточний ремонт.
2.1.1. Середньорічна вартість ремонтів існуючого обладнання.
Середня вартість
одного
капітального
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
капітальному
ремонту

Середня вартість
одного поточного
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний період
по
поточному
ремонту

74,37

3

14,32

2

Середньорічна
вартість
обслуговування
існуючого
обладнання.
тис.грн. без ПДВ
31,95

ТФЗМ-110

12,77

2

6,39

НКФ-110

3,91

2

1,95

Тип
обладнання
МКП-110

Всього

40,29

2.1.2. Середньорічна очікувана вартість ремонтів проектованого обладнання та
економія витрат.
Середня вартість
одного поточного
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
поточному
ремонту

Середньорічна вартість
обслуговування існуючого
обладнання,
тис.грн. без ПДВ

LTB-145

54,64

6

9,11

Економія
витрат на
обслуговування
обладнання,
тис.грн. без
ПДВ
22,84

СА-123

12,77

6

2,13

4,26

UTD-123

3,905

6

0,65

1,30

11,89

28,40

Тип обладнання

2.2. Розрахунок
обладнання.

додаткових

Вимірювання

витрат

при

виконанні

вимірювань

існуючого

Періодичність, разів
на рік

Оплата праці
працівників в
розрахунку на одне
вимірювання, тис.
грн. без ПДВ

Середньорічн
і витрати на
оплату праці,
тис. грн. без
ПДВ

Те ж саме, з
урахуванням
соціальних
нарахувань 22%,
тис. грн. без
ПДВ

1,00

0,40

0,40

0,48

0,50

1,77

0,88

1,08

0,50

4,24

2,12

2,59

3,40

4,14

Аналіз трансформаторного масла
вимикача 110кВ
Аналіз трансформаторного масла
ТТ-110
Аналіз трансформаторного масла
ТН-110
Всього

2.3. Розрахунок витрат, яких можна уникнути при неправильній роботі існуючого
вимикача.
При неправильній роботі існуючих вимикачів може бути пошкоджено силові
трансформатори на підстанції. При заміні вимикачів на нові можна уникнути витрат на
аварійну заміну силового трансформатору.
Вартість заміни силових трансформаторів визначена згідно СОУ-Н МЕВ 45.2-3747193344:2015 «Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та
ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми». Під час розрахунку
враховано офіційну інфляцію за період квітня 2015 року (дата чинності норм) до листопада
2018 року.
Оціночна вартість заміни пошкодженого силового трансформатору 110/35/10 кВ
номінальною потужністю 25 МВА дорівнює 38 436,15 тис. грн. (без ПДВ).
2.4. Загальний ефект та термін окупності інвестиції.
Показник
Економія витрат на ремонт та
обслуговування обладнання
Економія додаткових витрат на
вимірювання існуючого обладнання
Відновлення
трансформаторного
обладнання
Термін окупності

Одиниця
виміру
тис. грн. без
ПДВ
тис. грн. без
ПДВ
тис. грн. без
ПДВ
рік

Розрахунок

Значення

п.2.1

28,40

п.2.2

4,14

п.2.3

38436,15

46211,40/(28,4+4,14+38436,15)

1,2

1.1.5.1.2 Технічне переоснащення ПС 110/10 кВ «Хорол»
Підстанція «Хорол» 110/10кВ введена в експлуатацію в 1972р. На підстанції встановлено
два силових трансформатори 110/10 кВ потужністю 6,3 МВА та інше високовольтне
обладнання, яке працює вже більше 40 років і не відповідає вимогам нормативних документів,
згідно з актом дефектування. Виходячи з цього планується виконати модернізацію ПС «Хорол»
з вдосконаленням схеми постачання електроенергії «місток», а саме:
заміна ВД і КЗ -110 кВ на елегазові вимикачі типу GL-312F1 – 2 шт.;
заміна вимикача типу МКП – 110 кВ на елегазові GL-312F1 – 1 шт.;
встановлення нових секційних вимикачів;
заміна розрядників 110 кВ, 35+15 кВ;
реконструкція РЗА підстанції згідно нормативних документів, переведення на
постійний оперативний струм.
Вимикач МКП-110 кВ знятий з виробництва, привідний механізм вимикачів має великий
процент спрацьованості, його деталі зношені і застарілого виконання, відсутність їх
виготовлення заводами-виробниками призводить до неможливості здійснювати ремонт та
обслуговування, що особливо актуально при аварійній ситуації. Ті деталі, які застосовуються
мають незаводське виконання або повністю перероблені, можуть спричинити зменшення
коефіцієнту запасу стійкості, тобто сталості та довгої тривалості роботи системи. Швидкісні
характеристики одночасності вмикання/розмикання фаз порушені і регулюванню не
підлягають.
Для досягнення належного рівня надійності та відповідно до інформаційного листа
Мінпаливенерго від 12.11.2008 року «Масляні вимикачі 110-220 кВ; стан експлуатації й
рекомендації щодо підвищення рівня експлуатації МВ» необхідно замінити морально застарілі і
фізично зношені масляні вимикачі 110 кВ МКП-110 кВ на елегазові.
Передбачається також заміна ВД і КЗ – 110 кВ, застосування яких суперечить сучасним
нормам, на елегазові вимикачі, а також реконструкція релейного захисту. На сьогодні на
підстанції ненадійна схема релейного захисту, існує постійний і змінний оперативний струм.
Передбачається модернізація підстанції з переведенням на постійний оперативний струм.
Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення трансформаторної підстанції
«Хорол» зазначене в «Плані розвитку розподільчих електричних мереж ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2016-2020 роки (1 том)» (стр. 36).
Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення трансформаторної
підстанції «Хорол» 110/10 кВ» складає – 37 409,27 тис. грн (без ПДВ). Згідно з інвестиційною
програмою на 2018-2020 роки планується виконання робіт у повному обсязі, згідно з проектнокошторисною документацією, де тривалість будівництва складає 18 міс.
Обсяги виконання робіт на 2018-2020 роки:
Рік

Обсяги робіт

2018 (грудень)

Оплата авансу (75% від вартості основного обладнання)
Поставка обладнання, демонтаж обладнання ВРП-110 кВ,
монтаж вимикачів, ТТ, ТН роз’єднувачів, ОПН, шаф
живлення, РЗА
Виконання благоустрою території, завершення робіт та
введення в експлуатацію
Всього

2019
2020

Вартість, тис. грн.
без ПДВ
15 410,43
18 903,24
3 095,6
37 409,27

Перелік обладнання, що планується профінансувати у 2018 році
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

8

Одиниця
виміру

Кількість

Стійка СЦП 140-280
Вимикач елегазовий, 110 кВ трифазний, номінальний струм відключення 40 кА,
номінальний струм 3150 А , з опорними металоконструкціями висотою 1850 мм
Роз’єднувач трьохполюсний 110 кВ з наявністю одного заземлюючого ножа,
номінальний струм 1250 А, з моторними приводами СММ -1, з опорними
металоконструкціями висотою 2500 мм
Роз’єднувач трьохполюсний 110 кВ з наявністю двох заземлюючих ножів,
номінальний струм 1250 А, з моторними приводами СММ -1, з опорними
металоконструкціями висотою 2500 мм
Шафа № 6. Шафа захисту трансформатора Т -1.

шт

16

шт

3

шт

6

шт

4

шт

1

Шафа № 8. Шафа автоматики трансформатора Т -2.
Трансформатор струму 110 кВ на номінальний первинний струм 600 А,
номінальний вторинний струм 5 А, 10 Р /10 Р /10 Р /10 Р /0,5S, 3 шт
Шафа власних потреб, Iн=120А, Uн=0,23кВ, за схемою дві секції з АВР, з
мнемосхемою та індикацією положенням автоматичних вимикачів, з блоком
БАО (блок аварійного освітлення), з лічильниками та багатофункціональними
вимірювальними приборами на вводах, складається з двох панелей, ступінь
захисту не менше IP31, габаритами: панель вводу - 600х600х2200мм панель
фідерних ліній - 800х600х2200мм

шт

1

кмп

5

м/п

1,4

Найменування обладнання

9

Шафа № 2. Шафа основного захисту ПЛ - 110 кВ « Ялосовецька « W1G.

шт

1

10

шт

1

шт

1

шт

1

13

Шафа № 4. Шафа основного захисту ПЛ - 110 кВ « Клепачі « W2G.
Шафа основного захисту ВЛ -110 кВ « Клепачі - Хорол « ступінь захисту не
менше IP31, габаритами : 800 х 600 х 2200 мм
Шафа основного захисту ВЛ -110 кВ « Ялосовецька - Хорол «ступінь захисту не
менше IP31, габаритами : 800 х 600 х 2200 мм
Шафа № 7. Шафа захисту CB-110 кВ QC1G.

шт

1

14

Шафа № 3. Шафа резервного захисту ПЛ - 110 кВ « Ялосовецька «W1G

шт

1

15

Шафа № 5. Шафа резервного захисту ПЛ - 110 кВ « Клепачі « W2G.

шт

1

16

Шафа № 1. Шафа центральної сигналізації та оперативного блокування
Обмежувач перенапруги з реєстратором спрацьовування, номінальну напругу
110 кВ, 3 шт
Ліцензія на SD Rel 12 HMI license open DP.SD
Загороджувач високочастотний на номінальний струм 630 А, номінальна
напруга 110 кВ, категорія розміщення « У 1», в комплекті з елементом
налаштування ЕНУ -0,5-40, діапазон частот 74-118 кГц
Шафа оперативного струму з АКБ - 100А, Uн=220В, з чотирма ПЗП типу
220V/10A Wbrug-1GRM02, з 17 акумуляторами типуA412/100 F10, сумарною
напругою 220В DC виробництва Sonnenschein, p контролером збору, аналізу та
передачі аналогових та дискретних сигналів, повинен бути обладнаний
ввідними автоматами живлення ПЗП по змінному струму, та вихідними
автоматами по постійному струму, акумуляторний відсік обладнаний датчиком
температури та обігрівом, складається з двох панелей, ступінь захисту не
менше IP31, габаритами: панель ШОС - 600х600х2200ммпанель АКБ 600х600х2200мм
Трансформатор струму 110 кВ на номінальний первинний струм 600 А,
номінальний вторинний струм 5 А, 10 Р /10 Р /10 Р /10 Р /0,5S
Трансформатор напруги 110 кВ, 3 шт
Шафа оперативного струму з АКБ - 50 А, Uн =220 В, з двома ПЗП типу
220V/10A Wbrug-1GRM02, з 17 акумуляторами типу A412/50 F10, сумарною
напругою 220 В DC виробництва Sonnenschein, p контролером збору, аналізу та
передачі аналогових та дискретних сигналів, повинен бути обладнаний
ввідними автоматами живлення ПЗП по змінному струму, та вихідними
автоматами по постійному струму, акумуляторний відсік обладнаний датчиком
температури та обігрівом, ступінь захисту не менше IP31, габаритами 600 х 800
х 2200 мм
Шафа № 11. Шафа захисту 1 ТН та 2 ТН -110 кВ

шт

1

кмп

4

шт

2

шт

4

м/п

1,2

компл

2

кмп

2

шт

1

шт

1

11
12

17
18
19

20

21
22

23

24

27

Конденсатор зв’язку на номінальну напругу 110 кВ, ємністю 6,4 нФ в комплекті
з ізолюючої підставкою і висновком, на опорі ОУ -110 20
Конденсатор зв’язку на номінальну напругу 110 кВ, ємністю 6,4 нФ в комплекті
з ізолюючої підставкою і висновком
Аналізатор якості електроенергії «PowerMaster MI 2892»

28
29
30

Модуль процесорний 560CMR01
Шафа кіл обігріву ШКО
Шафа № 9. Шафа керування роз’єднувачами 110 кВ ШКР 1.

шт
шт
шт

2
3
1

31
32
33

Шафа № 10. Шафа керування роз’єднувачами 110 кВ ШКР 2.
Шафа живлення приводів ШЖП
Ящик затискачів трансформаторів струму ЯЗ - ТС

шт
шт
шт

1
3
5

34

Модуль дискретних входів 56OBIR01

шт

7

35

Шафа затискачів вимикача ШЗВ
Прилад мікропроцесорний захисту, автоматики, контролю та керування МРЗС 05 Л
Обмежувач перенапруги з реєстратором спрацьовування 110 кВ
Модуль дискретних виходів 23BA40

шт

3

шт

2

шт
шт

2
1

25
26

36
37
38

шт

2

шт

2

шт

1

Графік виконання робіт
Етапи
Проведення процедури закупівлі
Укладання договору
Отримання дозволів
Оплата авансу
Виготовлення обладнання
Будівельно-монтажні роботи
Благоустрій території
Оформлення АВР та введення в
експлуатацію

2018
11

12

2019
1

2

3

4

5

6

7

2020
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Розрахунок економічного ефекту по заходу
«Технічне переоснащення ПС 110/10 кВ «Хорол»
1. Вартість робіт по об’єкту:
Назва предмету закупівлі

Замовник

Одиниця
виміру

Кількість

Ціна одиниці,
тис. грн. без
ПДВ

Вартість
закупівлі, тис.
грн. без ПДВ

Технічне переоснащення ПС
110/10 кВ «Хорол

Служба
підстанцій 35
кВ і вище

шт

1

37 409,27

37 409,27

2. Розрахунок економічного ефекту.
Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок:
1) економії витрат на ремонт та обслуговування обладнання, яке підлягає заміні;
2) економії додаткових витрат на вимірювання існуючого обладнання;
3) економія витрат на відновлення трансформаторного обладнання у разі неправильної
роботи існуючого комутаційного обладнання.
2.1. Розрахунок витрат на капітальний ремонт та поточне обслуговування.
Економію витрат на капітальний ремонт та обслуговування визначаємо як різницю між
вартістю обслуговування існуючих та нових (проектних) вимикачів, трансформаторів струму і
напруги. При цьому в розрахунку прийнято, що у зв’язку з тривалою експлуатацією та
зношеністю існуючого обладнання міжремонтний період зменшено у порівнянні з
нормативним: для капітальних ремонтів – кожні 3 роки, для поточних – кожні 2 роки. Для
проектованого обладнання в розрахунковому періоді передбачається лише поточний ремонт.
2.1.1. Середньорічна вартість ремонтів існуючого обладнання.
Середня вартість
одного
капітального
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
капітальному
ремонту

Середня вартість
одного поточного
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
поточному
ремонту

37,18

3

7,16

2

Середньорічна
вартість
обслуговування
існуючого
обладнання.
тис.грн. без ПДВ
15,97

ТФЗМ-110

6,39

2

3,19

НКФ-110

1,95

2

0,98

Тип
обладнання
МКП-110

Всього

20,14

2.1.2. Середньорічна очікувана вартість ремонтів проектованого обладнання та
економія витрат.

GL-312

Середня
вартість одного
поточного
ремонту,
тис.грн. без
ПДВ
81,96

СА-123
UTD-123

Тип обладнання

6

Середньорічна
вартість
обслуговування
існуючого
обладнання,
тис.грн. без ПДВ
13,66

12,77

6

2,13

1,07

3,905

6

0,65

0,33

16,44

3,70

Міжремонтний
період по
поточному
ремонту

Економія витрат
на обслуговування
обладнання,
тис.грн. без ПДВ
2,31

2.2. Розрахунок додаткових витрат при виконанні вимірювань існуючого
обладнання.
Вимірювання

Аналіз трансформаторного масла
вимикача 110кВ
Аналіз трансформаторного масла
ТТ-110
Аналіз трансформаторного масла
ТН-110
Всього

Періодичність, разів
на рік

Оплата праці
працівників в
розрахунку на
одне вимірювання,
тис. грн. без ПДВ

Середньорічн
і витрати на
оплату праці,
тис. грн. без
ПДВ

Те ж саме, з
урахуванням
соціальних
нарахувань 22%, тис.
грн. без ПДВ

1,00

0,40

0,40

0,48

0,50

1,77

0,88

1,08

0,50

4,24

2,12

2,56

3,40

4,14

2.3. Розрахунок витрат, яких можна уникнути при неправильній роботі існуючого
вимикача.
При неправильній роботі існуючого комутаційного обладнання може бути пошкоджено
силові трансформатори на підстанції. При заміні комутаційного обладнання на елегазові
вимикачі можна уникнути витрат на аварійну заміну силового трансформатора.
Вартість заміни силових трансформаторів визначена згідно СОУ-Н МЕВ 45.2-3747193344:2015 «Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та
ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми». Під час розрахунку
враховано офіційну інфляцію за період квітня 2015 року (дата чинності норм) до листопада
2018 року.
Оціночна вартість заміни пошкодженого силового трансформатору 110/10 кВ
номінальною потужністю 6,3 МВА дорівнює 37 409,27 тис. грн. (без ПДВ).
2.4. Загальний ефект та термін окупності інвестиції.
Показник
Економія витрат на ремонт та
обслуговування обладнання
Економія додаткових витрат на
вимірювання існуючого обладнання
Відновлення
трансформаторного
обладнання
Термін окупності

Одиниця
виміру
тис. грн. без
ПДВ
тис. грн. без
ПДВ
тис. грн. без
ПДВ
рік

Розрахунок

Значення

п.2.1

3,70

п.2.2

4,14

п.2.3

14 057,687

37409,27/(3,7+4,14+14057,687)

2,7

1.1.5.1.3 Технічне переоснащення ВРП- 35 кВ ПС 150/35/6 кВ «Крюків» в
м. Кременчук Полтавської області (заміна вимикачів 35 кВ)
Підстанція 150/35/6 кВ «Крюків» є єдиною знижувальною підстанцією на правобережжі
м. Кременчук без резервування зі сторони інших підстанцій міста та району, яка забезпечує
електроенергією ряд промислових та побутових споживачів, а саме: Кременчуцький
сталеливарний завод, Крюківський вагонобудівний завод, ТЕЦ, Крюківське кар’єроуправління,
Крюківський водозабор, ряд теплових пунктів та бойлерних, а також споживачів поряд
розташованих населених пунктів таких як с. Білецьківка, Кам’яні Потоки.
Підстанція ПС 150/35/6 кВ «Крюків» є двотрансформаторною, введена в експлуатацію в
1957р. У процесі більш як півстолітньої експлуатації обладнання старого зразка, а саме: масляні
вимикачі ВМК-35 – 5 шт., МКП-35 – 1шт., згідно з актом дефектування, зазнали фізичного та
морального зношення та відпрацювали свій технічний ресурс. Привідний механізм вимикачів
має великий процент спрацьованості, його деталі зношені і застарілого виконання, відсутність
їх виготовлення заводами-виробниками призводить до неможливості здійснювати ремонт та
обслуговування, що особливо актуально при аварійній ситуації. Ті деталі, які застосовуються
мають незаводське виконання, або повністю перероблені, що можуть спричинити зменшення
коефіцієнту запасу стійкості, тобто сталості та довгої тривалості роботи системи. Швидкісні
характеристики одночасності вмикання/розмикання фаз порушені і регулюванню не
підлягають.
Враховуюче вищезазначене необхідно виконати роботи з технічного переоснащення
ВРП-35 кВ ПС 150/35/6 кВ «Крюків» із заміною вимикачів типу ВМК-35 – 5шт. та МКП-35 –
1шт. на вакуумні вимикачі типу 3AF 01 фірми «Siemens» для нормальної експлуатації
підстанції.
Виконання робіт по проекту ««Технічне переоснащення ВРП-35 кВ трансформаторної
підстанції 150/35/6 кВ «Крюків» в м. Кременчуці Полтавської області (заміна вимикачів 35 кВ)»
зазначене в «Плані розвитку розподільчих електричних мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
на 2016-2020 роки (1 том)» (стр. 35).
Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ВРП-35 кВ
трансформаторної підстанції 150/35/6 кВ «Крюків» в м. Кременчуці Полтавської області
(заміна вимикачів 35 кВ)» складає 12 186,70 тис. грн (без ПДВ). Згідно з інвестиційною
програмою на 2018-2019 роки планується виконання робіт у повному обсязі, згідно з проектнокошторисною документацією.
Обсяги виконання робіт на 2018-2019 роки:
Рік
2018
2019

Обсяги робіт
Оплата авансу(75% від вартості основного обладнання)
Поставка обладнання, виконання будівельно-монтажних
завершення робіт та введення в експлуатацію
Всього

Вартість, тис. грн. без ПДВ
5 055,24
робіт,

7 131,46
12 186,70

Перелік обладнання, що планується профінансувати у 2018 році
№
п/п
1
2
3
4
5

Найменування обладнання
SD card Rel.11 НМІ liсеnce open DР
Вакуумний вимикач, з пружинним приводом на номінальну напругу 35 кВ,
номінальний струм відключення 25 кА, номінальний струм 1600 А, 3AF0143
Модуль процесорний 560СМR02 R0001
Обмежувач перенапруг нелінійній на номінальну напругу 35 кВ OCP2-41 М -NNN
Пасивний розгалужувач PSM PTK

Одиниця
виміру

Кількість

шт

2

шт

6

шт
шт
шт

2
6
8

6
7
8

Роз’єднувач трьохполюсний на номінальну напругу 35 кВ, номінальний струм
1000 А, з 1 заземлюючим ножем, з ручними приводами
Трансформатор напруги на номінальну напругу 35 кВ, з коефіцієнтом
трансформації 35000/v3:100/v3:100/3, 0, 5/10P URS-36
Трансформатор струму на номінальну напругу 35 кВ з коефіцієнтами
трансформації CRH-36, 1000/5/5/5/5 А, 0, 5S/0,5/10P/10P

шт

1

шт

6

шт

3

9

Трансформатор струму на номінальну напругу 35 кВ з коефіцієнтами
трансформації CRH-36, 600(300)/5/5/5/5 А, 0, 5S/0,5/10P/10P

шт

9

10

Трансформатор струму на номінальну напругу 35 кВ з коефіцієнтами
трансформації CRH-36,150(75)/5/5/5/5 А, 0, 5S/0,5/10P/10P

шт

4

11

Шафа РЗА №12. Логічний захист шин ЛЗШ-35 кВ

шт

1

12

Шафа РЗА №13. Захист ПЛ-35 кВ «К.Потоки», «Білецьківка»

шт

1

13

Шафа РЗА №14. Захист КЛ-35 кВ «КВСЗ К-1», «КВСЗ К-2», «КВС3»

шт

1

14

Шафа РЗА №15. Шафа захисту СВ-35 кВ

шт

1

15

Шафа РЗА №16. Шафа захисту 1ТН та 2ТН-35 кВ

шт

1

16

Шафа живлення приводів (ШЖП)

шт

6

17

Шафа затискачів вимикача (ШЗВ)

шт

6

18

Шафа зовнішнього виконання, ступінь захисту не менше IP55, з навісними
дверима, каркас суцільнозварний з нержавіючої або оцинкованої сталі, товщина
металу не менше 1,5 мм, дах шафи металевий без вентиляційних отворів. Дах
повинен мати козирок, який виступає над поворотними дверима не менш 150 мм,
кріплення до стіни або металоконструкції виконати за допомогою

шт

8

19

Шафа обігріву вимикача (ШОВ)

шт

6

20

Ящик затискачів тр-рів струму ЯЗ-ТТ

шт

6

21

Ящик затискачів трансформаторів напруги ЯЗ-ТН

шт

2

Графік виконання робіт
Етапи
Проведення процедури закупівлі
Укладання договору
Отримання дозволів
Оплата авансу
Виготовлення обладнання
Будівельно-монтажні роботи
Оформлення АВР та введення в експлуатацію

2018
11

12

2019
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розрахунок економічного ефекту
«Технічне переоснащення ВРП-35 кВ трансформаторної підстанції 150/35/6 кВ
«Крюків» в м. Кременчуці Полтавської області»
1. Вартість робіт по об’єкту:
Назва предмету закупівлі
Технічне переоснащення ВРП-35
кВ трансформаторної підстанції
150/35/6 кВ «Крюків»

Замовник

Одиниця
виміру

Кількість

Ціна одиниці,
тис. грн. без
ПДВ

Вартість
закупівлі, тис.
грн. без ПДВ

Служба
підстанцій 35
кВ і вище

шт.

1

12 186,70

12 186,70

2. Розрахунок економічного ефекту.
Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок:
1) економії витрат на ремонт та обслуговування обладнання, яке підлягає заміні;
2) економії додаткових витрат на вимірювання існуючого обладнання;
3) економія витрат на відновлення трансформаторного обладнання у разі неправильної
роботи існуючого комутаційного обладнання.
2.1. Розрахунок витрат на капітальний ремонт та поточне обслуговування.
Економію витрат на капітальний ремонт та обслуговування визначаємо як різницю між
вартістю обслуговування існуючих та нових (проектних) вимикачів, трансформаторів струму і
напруги. При цьому в розрахунку прийнято, що у зв’язку з тривалою експлуатацією та
зношеністю існуючого обладнання міжремонтний період зменшено у порівнянні з
нормативним: для капітальних ремонтів – кожні 3 роки, для поточних – кожні 2 роки. Для
проектованого обладнання в розрахунковому періоді передбачається лише поточний ремонт.
2.1.1. Середньорічна вартість ремонтів існуючого обладнання.
Тип
обладнання

Середня вартість
одного
капітального
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
капітальному
ремонту

Середня вартість
одного поточного
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
поточному
ремонту

45,72

3

3,97

2

Середньорічна
вартість
обслуговування
існуючого
обладнання.
тис.грн. без ПДВ
17,23

10,64

2

5,32

ВМ-35
ТФНД-35
Всього

23,96

2.1.2. Середньорічна очікувана вартість ремонтів проектованого обладнання та
економія витрат.
Середня вартість
одного поточного
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
поточному
ремонту

Середньорічна вартість
обслуговування
існуючого обладнання,
тис.грн. без ПДВ

Економія витрат
на обслуговування
обладнання,
тис.грн. без ПДВ

3AF0143

12,80

6

2,13

15,09

CRH-36

6,20

6

1,03

4,29

Тип обладнання

19,38

2.2. Розрахунок додаткових витрат при виконанні вимірювань існуючого
обладнання.
Вимірювання
Аналіз трансформаторного масла
вимикача 35кВ
Аналіз трансформаторного масла
ТС-35
Всього

1

Оплата праці
працівників в
розрахунку на
одне вимірювання,
тис. грн. без ПДВ
0,68

Середньорічні
витрати на
оплату праці,
тис. грн. без
ПДВ
0,68

Те ж саме, з
урахуванням
соціальних
нарахувань 22%,
тис. грн. без ПДВ
0,83

0,5

0,95

0,47

0,58

1,15

1,40

Періодичність,
разів на рік

2.3. Розрахунок витрат, яких можна уникнути при неправильній роботі існуючого
вимикача.
При неправильній роботі існуючого комутаційного обладнання може бути пошкоджено
силові трансформатори на підстанції. При заміні комутаційного обладнання на елегазові
вимикачі можна уникнути витрат на аварійну заміну силового трансформатора.
Вартість заміни силових трансформаторів визначена згідно СОУ-Н МЕВ 45.2-3747193344:2015 «Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та
ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми». Під час розрахунку
враховано офіційну інфляцію за період квітня 2015 року (дата чинності норм) до листопада
2018 року.
Оціночна вартість заміни пошкодженого силового трансформатора 150/35/6 кВ
номінальною потужністю 63 МВА дорівнює 69 026,118 тис. грн. (без ПДВ).
2.4. Загальний ефект та термін окупності інвестиції.
Показник
Економія витрат на ремонт та
обслуговування обладнання
Економія додаткових витрат на
вимірювання існуючого обладнання
Відновлення
трансформаторного
обладнання
Термін окупності

Одиниця
виміру
тис. грн. без
ПДВ
тис. грн. без
ПДВ
тис. грн. без
ПДВ
рік

Розрахунок

Значення

п.2.1

19,38

п.2.2

1,40

п.2.3

69 026,12

12186,70/(19,38+1,4+69026,12)

0,2

1.1.5.1.4 Техніко-економічне обґрунтування
реконструкції ПС 110/10 кВ «Супрунівка» в м. Полтава
1.1. Технічні характеристики об’єкту:
ПС 110/10 кВ «Супрунівка» є однією з підстанцій кільцевої мережі 110 кВ м. Полтава. Вона
приєднана відпайкою до двохланцюгової ПЛ-110 кВ «Полтава-БПФ», введена в експлуатацію в
1963 році.
ПС 110/10 кВ «Супрунівка» розташована в межах м. Полтави і забезпечує електропостачання
побутових, промислових і комунальних споживачів північно-західної частини міста.
Управління комутаційними пристроями ПС, сигналізація їх положення, виміри електричних
величин струму, напруги та споживання електроенергії здійснюється в дистанційному режимі з
диспетчерського пункту по каналу ВЧ-зв’язку за допомогою комплексу засобів телемеханіки.
Тому постійний черговий персонал на ПС відсутній.
ПС 110/10 кВ «Супрунівка» має відкрито встановлені силові трансформатори потужністю 2х40
МВА. Трансформатори встановлені в 2012-2013 роках, при цьому номінальну потужність
підстанції було збільшено з 56,5 МВА (31,5+25) до 80 МВА.
Відкритий розподільчий пристрій 110 кВ виконаний за схемою «Два блоки лінія –
трансформатор з вимикачами і неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередачі».
Ошиновка ВРП виконана сталеалюмінієвими проводами. В цій схемі встановлені 2 елегазових
вимикача 110 кВ GL-312, які в 2008-2009 роках замінили застарілу схему захисту на базі
віддільників та короткозамикачів.
Також на підстанції наявні будівля ОПУ, суміщена з ЗРП-10 кВ та ДГР. ЗРП-10 кВ підстанції
має 4 секції шин, від яких відходить 37 ліній 10 кВ. В ЗРП-10 кВ встановлені шафи КРУ типу
D12-P з вакуумними вимикачами типу BB/TEL-10-20. Реконструкція ЗРП-10 кВ відбувалася у
2007-2009 роках та у 2012-2015 роках.
Виконання робіт по проекту ««Реконструкція ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ «Супрунівка»«
зазначене в «Плані розвитку розподільчих електричних мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
на 2016-2018 роки (1 том)» (стр. 35).
1.2. Обґрунтування реконструкції об’єкту:
З метою підвищення надійності електропостачання споживачів м. Полтава інститутом
«Укренергомережпроект» було виконано на замовлення компанії проектні роботи «Технікоекономічне обґрунтування приєднання ПС 110 кВ м. Полтава» та «Схема перспективного
розвитку ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на період 2011-2016 років». Ними було визначено
одним із пріоритетних заходів створення на базі ПС 110/10 кВ «Супрунівка» вузлової підстанції
в кільці 110 кВ. Друге живлення вузлової підстанції планується в перспективі виконати
заходом/виходом ПЛ-110 кВ «Полтава – Диканька». В якості вузлової підстанції ПС 110/10 кВ
«Супрунівка» зможе забезпечити другим живленням ПС 110/10/6 кВ «Південно-Західна», ПС
110/6 кВ «БПФ» та ПС 110/6 кВ «ТМЗ».
На сьогоднішній день ця ділянка кільця 110 кВ виконана дволанцюговою ПЛ-110 кВ «Полтава
– БПФ», до якої відпайками приєднані ПС 110/10 кВ «Супрунівка» та ПС 110/10/6 кВ
«Південно-Західна», а також одноланцюговою ПЛ-110 кВ «БПФ-ААЗ-ТМЗ», яка з’єднує ПС
110/6 кВ «БПФ» та ПС 110/6 кВ «ТМЗ» та секціонована на відомчій ПС «ААЗ» (рис.1). Таким
чином, при технологічних порушеннях на ПЛ-110 кВ «Полтава – БПФ» 3 підстанції компанії
(ПС 110/10/6кВ «Південно-західна», ПС 110/10кВ «Супрунівка» та ПС 110/6кВ «БПФ»)
знеструмлюються. За останні 7 років було зафіксовано 10 технологічних порушень на цій лінії.
Після реконструкції ВРП-110 кВ «Супрунівка» (рис.2) технологічні порушення на ПЛ-110 кВ
між ПС 330/110 кВ «Полтава» і цією підстанцією не будуть призводити до відключення ПС
110/10/6 кВ «Південно-Західна». Ймовірність її відключення зменшиться до ймовірності

виникнення технологічних порушень на відпайці. Відповідно до затверджених програм
розвитку до 2025 року в 2021 році також заплановано організацію заходу – виходу правого
ланцюга ПЛ-110 кВ «Полтава – БПФ» на цю підстанцію.
Щодо ділянки від ПС 110/10 кВ «Супрунівка» до іншої вузлової підстанції кільця – ПС 110/10
кВ «Промвузол» (рис.3), то за умови виконання реконструкції ПЛ-110 кВ «БПФ-ААЗ-ТМЗ» ПС
110/6 кВ «БПФ» та ПС 110/6 кВ «ТМЗ» також отримають двостороннє живлення від двох
вузлових підстанцій, у зв’язку з чим їх знеструмлення у зв’язку з технологічними порушеннями
на цій ділянці кільця будуть зведені до нуля.
Таким чином, реконструкція ВРП-110 кВ має ключове значення для підвищення надійності
електропостачання споживачів м. Полтава і формування повноцінного кільця 110 кВ (рис.4).
Створення на базі ПС 110/10 кВ «Супрунівка» вузлової підстанції передбачає організацію ВРП110 кВ за схемою №110-7 «Дві робочі і обхідна системи шин». Таке рішення потребувало
відведення значної додаткової земельної ділянки, однак місто не змогло її надати. Тому у 2008
році за замовленням компанії інститутом «Укренергомережпроект» була виконана
передпроектна робота щодо розміщення підстанції на території, яка вже була виділена містом
згідно чинного договору оренди землі. Даною роботою було запропоновано застосування
компактного модуля КМ-ВРП-110 кВ. Це рішення було реалізовано в 2012 році інститутом
«Донецькенергомережпроект», який виконав проект реконструкції ВРП-110 кВ ПС
«Супрунівка».
Компактний модуль розрахований на 9 комірок 110 кВ. Прийняте компонування ВРП-110 кВ
дозволяє, при необхідності, обладнати захід 2-х перспективних ліній 110 кВ для організації
заходу ПЛ 110 кВ «Полтава – Диканька».
Реалізація проекту передбачає виконання наступних видів робіт:
 демонтаж на ВРП-110 кВ обладнання, порталів, металоконструкцій, з/б стояків,
кабельних каналів;
 монтаж блоків, ошиновки і металоконструкцій модульного розподільчого пристрою;
 монтаж 8 елегазових вимикачів 110 кВ GL-312: кошторисом передбачено закупівлю
лише 6 вимикачів, також буде використано 2 вимикача, які наразі встановлені на підстанції;
 встановлення 8-ми комплектів трансформаторів струму 110кВ IMB-123;
 встановлення трансформаторів напруги 110кВ EMF-123 по 1 комплекту на двох
системах шин і 1 шт на обхідній системі шин для організації направлених захистів ліній 110 кВ;
 встановлення нових ОПН 110 кВ;
 реконструкція РЗіА підстанції.
 реконструкція блискавкозахисту підстанції;
 реконструкція контуру заземлення;
 будівництво нової будівлі ОПУ (прибудова до будівлі існуючого ЗРП);
Встановлені наразі на підстанції трансформатори струму ТФЗМ-110В 300/5 (3 обмотки
вторинних кіл, клас точності 0,5/10Р/10Р) не можуть бути використані в новій схемі ВРП-110
кВ. Запроектовані замість них трансформатори струму EMF-123 (ABB) (5 обмоток вторинних
кіл, клас точності 0,2S/10Р/10Р/10Р/10Р) будуть додатково живити ДЗШ та ПРВВ. Нові
трансформатори струму мають інші габаритні розміри та габарити кріплення. Після демонтажу
існуючі ТФЗМ-110В 300/5 планується встановити на ПС 110/10кВ «Промвузол».
Також необхідність заміни існуючих ОПН-110кВ типу ОПНп-110/77 на РВА310BL/2EM-P
(110/88) обумовлена невідповідністю їх найбільшої допустимої напруги проектним рішенням
(77кВ замість необхідних 88кВ).
Демонтовані ТФЗМ-110В 300/5 і ОПН планується встановити на ПС 110/10кВ «Промвузол».
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Рис. 1. Існуюча схема нормального режиму кільця 110 кВ м. Полтава
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Рис. 2. Схема нормального режиму після реконструкції ВРП-110 кВ «Супрунівка»
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Рис. 3. Схема нормального режиму після одночасного виконання реконструкції ПЛ-110 кВ «БПФ-ААЗ-ТМЗ» та ВРП-110 кВ ПС
110/10 кВ «Супрунівка»
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Рис. 4. Схема нормального режиму після виконання інших заходів згідно Планів розвитку

1.3. Вартість робіт по об’єкту:
Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ
«Супрунівка» згідно з експертизою складає – 69 009,749 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у
повному обсязі підрядним способом можлива за – 66 882,23 тис. грн (без ПДВ).
Відповідно до проектно-кошторисної документації тривалість робіт по об’єкту
«Реконструкція ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ «Супрунівка» складає 48 місяців.
Нижче приведенні обсяги виконання робіт за 2017-2020 роки:
Рік

2017
2018
2019
2020

Обсяги робіт

Вартість, тис. грн.
без ПДВ

Виконано: закупівля обладнання для ВРП, роботи з перезаведення кабелів,
демонтажні роботи та монтажні роботи з встановлення закупленого
обладнання ВРП
Закуплено обладнання ВРП у повному обсязі, частина обладнання РЗА,
вимикачі та виконані роботи з їх монтажу
Часткова закупівля обладнання РЗА, ТС, ТН та роботи з їх монтажу
Дозакупівля залишку обладнання та роботи з їх монтажу, виконання ПНР,
благоустрій території та введення в експлуатацію
Всього

24 692,33
25 588,74
10 896,12
5 705,04
66 882,23

Графік виконання робіт
Етапи

2

3

2017
4

5

6-12

2018
1-12

2019
1-12

2020
1-8 9-12

Проведення процедури закупівлі
Укладання договору
Отримання дозволів
Оплата авансу
Виготовлення обладнання
Будівельно-монтажні роботи
Пуско-налагоджувальні роботи
Благоустрій території
Оформлення АВР та введення в
експлуатацію

1.4. Розрахунок економічного ефекту.
Як видно зі схем розвитку кільця 110 кВ м. Полтава, реконструкція ВРП-110 кВ
«Супрунівка» тісно пов’язана з реконструкцією ПЛ-110 кВ «БПФ-ААЗ-ТМЗ». Ці заходи
плануються до одночасної реалізації протягом 2017-2019 років. При цьому економічний
ефект досягається в комплексі виконання цих заходів.
Відповідно до розрахунку, виконаного для реконструкції ПЛ-110 кВ «БПФ-ААЗ-ТМЗ»,
щорічний ефект становить 9 098,273 тис. грн. (без ПДВ). Крім того дохідна частина
одноразово включає ліквідну вартість демонтованого обладнання ПЛ, яка становить
426,905 тис. грн. (без ПДВ).
У розрахунку частково врахований ефект від створення вузлової підстанції на базі ПС
110/10 кВ «Супрунівка», зокрема в частині уникнення обсягів недовідпущеної
електричної енергії у разі технологічних порушень на ПЛ-110 кВ «Полтава – БПФ».
Додатково створення вузлової підстанції дає такий же ефект на ПЛ-110 кВ «Полтава –
Диканька» (друге живлення вузлової підстанції планується забезпечити, в подальшому,
заходом-виходом цієї ПЛ).
Таким чином, додатковий ефект забезпечується у зв’язку з уникненням прямих втрат,
пов’язаних з недовідпуском електричної енергії при пошкодженні ПЛ-110кВ «ПолтаваДиканька»;

1.4.1. Розрахунок очікуваної вартості недовідпущеної електроенергії
Створення на базі ПС 110/10 кВ «Супрунівка» вузлової підстанції дозволяє додатково
уникнути значних обсягів недовідпущеної електричної енергії, які можуть виникнути на
ПЛ-110кВ «Полтава – Диканька». Розглянемо варіант технологічних порушень на ділянці
сумісного підвісу з ПЛ-110 кВ «Полтава – Байрак», на якій планується виконати захід –
вихід на ПС 110/10 кВ «Супрунівка».
При аварії на цій ділянці виникає знеструмлення трьох підстанцій компанії (ПС
110/35/10кВ «Диканька», ПС 110/35/10кВ «Абазівка» та ПС 110/10кВ «Байрак»). За період
2001-2016 роки було зафіксовано 12 технологічних порушень на лінії ПЛ-110кВ «Полтава
– Диканька». Уникнення ситуації з недовідпуском електричної енергії створює очікуваний
додатковий дохід, який би було втрачено в разі технологічного порушення без виконання
реконструкції.
Розрахунок виконано з урахуванням можливого зростання навантаження на 30% протягом
розрахункового періоду (15 років). При цьому середньорічний темп зростання становить
1,892%. Вихідні дані та результати розрахунків наведені в наступних таблицях 1 і 2.
Таблиця 1.
Одиниця
виміру
ампер

Показник
Струм навантаження в ПЛ-110кВ «Полтава-Диканька»
Cos φ

Значення
105
0,92

Рівень напруги в мережі

кВ

110

Розрахункове навантаження

кВт

18 405

Кількість технологічних порушень за 7 останніх років

разів

12

разів/рік

0,75

годин

3

годин/рік

2,25

грн./МВт*год

1822,50

Середньорічна кількість технологічних порушень
Середня тривалість відключення споживачів при технологічному порушенні
Середньорічна очікувана тривалість відключення споживачів
Роздрібний тариф на ІІ класі напруги

Таблиця 2.
Рік

Прогнозоване
навантаження, кВт

Недовідпуск
електроенергії, МВт*год

Вартість недовідпущеної
електроенергії, тис. грн.

2018

18 405

410,411

750,472

2019

18 753

420,195

760,900

2020

19 108

420,993

780,355

2021

19 470

430,806

790,836

2022

19 838

440,635

810,347

2023

20 213

450,480

820,887

2024

20 596

460,340

840,455

2025

20 985

470,217

860,053

2026

21 382

480,110

870,680

2027

21 787

490,021

890,341

2028

22 199

490,948

910,030

2029

22 619

500,893

920,752

2030

23 047

510,856

940,508

2031

23 483

520,837

960,295

2032

23 927

530,837

980,118

Всього
Середній
показник

12 887,029
859,14

Таким чином, середньорічний очікуваний додатковий дохід становить 859,14 тис. грн. (без
ПДВ).
1.4.2. Розрахунок терміну окупності заходів з реконструкції ПЛ-110 кВ «БПФААЗ-ТМЗ» та ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ «Супрунівка».
№

Найменування

Одиниця
виміру

Розрахунок

Значення

1

Вартість робіт ПЛ-110 кВ «БПФ-ААЗ-ТМЗ»

тис. грн.

81 837,77

2

Вартість демонтованого обладнання ПЛ

тис. грн.

426,905

3

Вартість робіт ПС 110/10 кВ «Супрунівка»

тис. грн.

66 882,23

4

Всього чиста вартість інвестицій:

тис. грн.

5

Ефект від реконструкції ПЛ-110кВ

тис. грн.

9 027,67

6

Вартість недовідпущеної електроенергії

тис. грн.

859,14

7

Всього щорічний ефект

тис. грн.

5+6

9 886,81

8

Термін окупності інвестиції

років

4/7

14,99

1-2+3

148 293,095

1.1.5.2.1 Технічне переоснащення розподільчих пунктів 6-10 кВ
(заміна масляних вимикачів 6-10кВ на вакуумні)
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» експлуатує 137 підстанцій 35/10(6) кВ загальною
потужністю 604,4 МВА. Ці підстанції забезпечують напругою 6-10-35 кВ
електропостачання споживачів Полтавської області, переважно в сільській місцевості,
серед яких населення та сільськогосподарські підприємства, комунальні заклади (освіти,
охорони здоров’я тощо), насосні, компресорні станції.
Переважна більшість підстанцій 35/10(6) кВ були побудовані в 1960-80-ті роки 20
століття. РУ-10 кВ підстанцій організоване за схемами «одна секція шин» або «одна,
секціонована вимикачем, система шин».
На підстанціях налічується 1091 вимикач напругою 6-10 кВ, з яких 663 вакуумних,
428 – оливних. Оливні вимикачі експлуатуються з моменту введення в експлуатацію
підстанцій, вакуумні – з 80-х років. На даний час 478 вимикачів (44%) на 89 підстанціях
відпрацювали більше нормативного терміну, у зв’язку з чим не відповідають вимогам
надійного електропостачання, їх неправильна робота часто призводить до технологічних
порушень, в тому числі зі знеструмленням цілих секцій шин 10(6) кВ. Тривала
експлуатація пов’язана також з додатковими витратами на ремонти і технічне
обслуговування вимикачів.
У зв’язку з вищенаведеним планується виконати заміну застарілого комутаційного
обладнання в РУ-10(6) кВ підстанцій 35/10(6) кВ на нові вакуумні вимикачі 10(6) кВ
Evolis компанії Schnider Electric. До заходів інвестиційної програми 2019 року включено
обсяги по заміні 133 одиниць комутаційного обладнання 10(6) кВ на наступних 23 ПС
35/10 кВ:
Підстанції
ПС 35/6 кВ Білецьківка

Кількість вимикачів
(під заміну-оновлені-всього на ПС)
5-0-5

ПС 35/10 кВ В.Кринки

вимик.
вимик.

ПС 35/10 кВ Гожули

вимик.

6-4-10

ПС 35/10 кВ Ів.Селище

вимик.

2-6-8

ПС 35/6 кВ Кам’яні Потоки

вимик.

3-3-6

ПС 35/10 кВ Тимошівка

вимик.

3-2-5

ПС 35/10 кВ Хорішки

вимик.

8-0-8

ПС 35/10 кВ Оржиця

вимик.

11-0-11

ПС 35/10 кВ Райозеро

вимик.

7-0-7

ПС 35/10 кВ Котельва

вимик.

9-4-13

ПС 35/10 кВ Калайдинці

вимик.

3-1-4

ПС 35/10 кВ Білоконі

вимик.

3-7-10

ПС 35/10 кВ В. Багачка

вимик.

11-0-11

ПС 35/10 кВ Дейкалівка

вимик.

10-0-11

ПС 35/10 кВ Гоголево

вимик.

6-0-6

ПС 35/10 кВ Чорнухи

вимик.

8-0-10

ПС 35/10 кВ С.Балка

вимик.

6-0-7

ПС 35/10 кВ Білоцерківці

вимик.

6-1-10

ПС 35/10 кВ Придніпрянська

вимик.

4-0-4

ПС 35/10 кВ Гряково

вимик.

6-0-9

ПС 35/10 кВ Губська

вимик.

4-0-4

3-6-9

ПС 35/10 кВ Дудкин Гай

вимик.

Кількість вимикачів
(під заміну-оновлені-всього на ПС)
4-0-5

ПС 35/10 кВ Василівка

вимик.

5-0-5

Підстанції

Перелік необхідного обладнання:
Найменування обладнання

Од. вим.

Кіл-ть

шт
шт

125
8

шт

273

шт

21

Вимикач кінцевий ВК-200

шт

52

Ущільнювач D-профіль 14х12мм

м

1596

Термоусаджувальна трубка 70\35

м

66,5

Замок врізний

шт

133

Панель РЗА для ввідної комірки

шт

26

Панель РЗА для секційної комірки

шт

9

Панель РЗА для лінійної комірки

шт

98

Вакуумний вимикач Evolis 10 кВ (Schneider Electric) з комплектом адаптації
Вакуумний вимикач Evolis 6 кВ (Schneider Electric) з комплектом адаптації
Обмежувач перенапруги нелінійний ОПНп-10/12/10/2/IV/УХЛ1 (виробництва
ТОВ «Промсервіс» Чернігів або аналоги)
Обмежувач перенапруги нелінійнийОПНп-6/6,9/10/2/IV/УХЛ1 (виробництва
ТОВ «Промсервіс» Чернігів або аналоги)

Розрахунок економічного ефекту по заходу «Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ з
заміною ВМ 10кВ на вакуумний вимикач Evolis 10кВ»
(розрахунок виконано на прикладі встановлення одного вимикача)
1. Вартість робіт по об’єкту:
Назва предмету закупівлі
Модернізація ПС 35/10 кВ

Замовник

Одиниця
виміру

Служба підстанцій
35 кВ і вище

шт

Кількість

Ціна
одиниці,
тис. грн.
без ПДВ

Вартість
закупівлі,
тис. грн. без
ПДВ

133

228,05

30 330,05

2. Розрахунок економічного ефекту.
Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок:
1) уникнення витрат на заміну пошкодженого силового трансформатора;
2) уникнення недовідпуску електричної енергії;
3) економії витрат на ремонт та обслуговування обладнання, яке підлягає заміні;
4) оприбуткування зворотних матеріалів.
2.1. Розрахунок витрат, яких можна уникнути при неправильній роботі
існуючого вимикача.
При неправильній роботі існуючого ввідного вимикача може бути пошкоджено
силовий трансформатор на підстанції. При заміні вимикача на новий (вакуумний) можна
уникнути витрат на аварійну заміну силового трансформатора.
На зазначених підстанціях планується замінити 24 ввідних вимикачі. Тому
розрахунок виконаємо на 24 силових трансформатори.
Вартість заміни силових трансформаторів визначена згідно СОУ-Н МЕВ 45.237471933-44:2015 «Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6
кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми». Під
час розрахунку враховано офіційну інфляцію за період квітня 2015 року (дата чинності
норм) до листопада 2018 року.
Розрахункові вартості заміни силових трансформаторів складають (тис. грн. без
ПДВ):
Трансформатор

Кількість

35/10 кВ, 1,0 МВА

1

Ціна, тис. грн. без
ПДВ
3 210,295

35/10 кВ, 1,6 МВА

7

4 005,222

28 036,554

35/10 кВ, 2,5 МВА

13

5 197,614

67 568,982

35/10 кВ, 4,0 МВА

3

7 184,933

21 554,799

24

Вартість, тис. грн. без
ПДВ
3 210,295

120 370,630

2.2. Розрахунок недовідпуску електричної енергії.
При неправильній роботі існуючих вимикачів можливе тимчасове відключення шин
НН ПС на ввідних вимикачах до моменту усунення пошкодження.
В розрахунку використано дані про максимальне завантаження підстанцій в 2017
році. Недовідпуск визначений на період 1 доби.
Загальне максимальне навантаження зазначених ПС складає 18,4 МВА. Тому добове
споживання електричної енергії споживачами – 441,7 МВт-год.
Вартість електроенергії на ІІ класі напруги – 2203,98 грн./МВт.
Тому вартість недовідпущеної енергії протягом 1 доби – 973,49923 тис. грн. (без
ПДВ).

2.3. Розрахунок витрат на капітальний ремонт та поточне обслуговування.
Економію витрат на капітальний ремонт та обслуговування визначаємо як різницю
між вартістю обслуговування існуючих вимикачів 10кВ та нових (проектних) вимикачів.
При цьому в розрахунку прийнято, що у зв’язку з тривалою експлуатацією та зношеністю
існуючого обладнання міжремонтний період зменшено у порівнянні з нормативним: для
капітальних ремонтів – кожні 3 роки, для поточних – раз на рік. Для проектованого
обладнання в розрахунковому періоді передбачається лише поточний ремонт.
2.3.1. Середньорічна вартість ремонтів існуючого обладнання.
Тип
обладнання

Середня вартість
одного
капітального
ремонту,
тис.грн.

Міжремонтний
період по
капітальному
ремонту

Середня вартість
одного поточного
ремонту,
тис.грн.

Міжремонтний
період по
поточному
ремонту

11,78

3

2,89

1

ВМГ-133

Середньорічна
вартість
обслуговування
існуючого
обладнання.
тис.грн.
6,82

2.3.2. Середньорічна очікувана вартість ремонтів проектованого обладнання та
економія витрат.
Тип обладнання

Середня вартість
одного поточного
ремонту,
тис.грн.

Evolis

Міжремонтний
період по
поточному
ремонту
Не потребує

Середньорічна вартість
обслуговування
існуючого обладнання,
тис.грн.

Економія витрат на
обслуговування
обладнання,
тис.грн.
6,82

Загальна кількість вимикачів 131.
Загальна річна економія на ремонтах вимикачів – 893,42 тис. грн. (без ПДВ).
2.4. Оприбуткування зворотних матеріалів.
Оприбуткування зворотних матеріалів визначаємо як сукупність доходу від
реалізації чорних та кольорових металів старого вимикача 10кВ, що попадає під
утилізацію.
Матеріал
Чорний метал
Кольоровий метал (мідь)
Трансформаторне масло
Сукупний дохід

Вага, кг
11,4
2,77
8,1

Вартість матеріалу грн./кг
4,3
120,8
30,0

Загальна вартість, грн.
49,02
334,62
243,00
626,64

Сукупний дохід від оприбуткування 131 вимикача – 82,089 тис. грн. (без ПДВ).
2.3. Загальний ефект та термін окупності інвестиції.
Показник
Уникнення витрат на аварійну заміну
силових трансформаторів
Недовідпуск е/е
Економія витрат на ремонт та
обслуговування обладнання
Оприбуткування зворотних матеріалів
Термін окупності

Одиниця
виміру

Розрахунок

тис. грн.

п.2.1

120 370,63

тис. грн.

п.2.2

973,499

тис. грн.

п.2.3

893,42

тис. грн.

п.2.4
(30 330,0582,089)/(120370,63+973,499+893,42)

82,089

рік

Значення

0,2

1.1.5.2.2 Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Іванове Селище» в с. Ів.
Селище Глобинського району Полтавської області
ПС «Іванове Селище» 35/10 кВ введена в експлуатацію в 1979 році. По напрузі 10
кВ від ПС заживлені побутові споживачі ІІІ категорії надійності електропостачання в
декількох населених пунктах Глобинського району Полтавської області, промислові та
сільськогосподарські підприємства.
ПС є прохідною, двотрансформаторною. Розподільчий пристрій 35 кВ
організований з використанням в колі трансформаторів 1Т та 2Т відокремлювачів та
короткозамикачів. ПЛ 35 кВ приєднані до шин ПС через роз’єднувачі.
ВД і КЗ 35 кВ експлуатується на цій ПС 38 років (з моменту будівництва ПС). На
сьогоднішній день, згідно з актом дефектування, ВД і КЗ відпрацювали свій фізичний
ресурс. Система захисту з використанням ВД і КЗ вже морально застаріла і поступається
надійністю сучасному комутаційному обладнанню.
Проблемним питанням при ремонтах є відсутність запасних частин, зношення
шестерень в приводах. У зв’язку з цим необхідна заміна ВД і КЗ на вакуумні вимикачі 35
кВ.
Виконання робіт із технічного переоснащення ПС 35/10 кВ «Іванове Селище»
передбачається в рамках ІП-2018-2019 р.р.
Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Іванове
Селище» в с. Ів. Селище Глобинського району Полтавської області» зазначене в «Плані
розвитку розподільчих електричних мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2016-2020
роки (1 том)» (стр. 37).
Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ
«Іванове Селище» в с. Ів. Селище Глобинського району Полтавської області» складає
2 960,50 тис. грн (без ПДВ). Згідно з інвестиційною програмою на 2018-2019 роки
планується виконання робіт у повному обсязі, згідно з проектно-кошторисною
документацією.
Обсяги виконання робіт на 2018-2019 роки:
Рік
2018
2019

Обсяги робіт
Оплата авансу(75% від вартості основного обладнання)
Виконання будівельно-монтажних робіт, завершення робіт та введення
в експлуатацію
Всього

Вартість, тис. грн., без ПДВ
1 456,39
1 504,11
2 960,50

Перелік обладнання, що планується профінансувати у 2018 році
№
п/п

Одиниця
виміру

Кількість

шт

2

шт

2

3

Релейна шафа РШ-13МР
Вимикач силовий 3-х полюсний вакуумний 35кв зовнішнього встановлення з
електричним приводом Siemens 3AF 0143
Трансформатор струму опорний CRH-36 E1 75/5

шт

6

4

Флеш-карта PLC 5000 DP

шт

1

5

Шафа затискачів ЯЗВ-60

шт

2

6

Модуль ЦП ABB 560 CMU05R002

1

7

Обмежувачі перенапруг ОПНп -35/40,5/10/2 УХЛ1)

шт
шт

Трансформатор струму ТПЛУ-10-1.3 200/5-У2

шт

6

Плата телесигналізації АВВ23ВЕ23

шт

1

1
2

8
9

Найменування обладнання

6

Графік виконання робіт
Етапи
Проведення процедури закупівлі
Укладання договору
Отримання дозволів
Оплата авансу
Виготовлення обладнання
Будівельно-монтажні роботи
Оформлення АВР та введення в експлуатацію

2018
11

12

2019
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розрахунок економічного ефекту
«Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Іванове Селище» в с. Ів. Селище
Глобинського району Полтавської області»
1. Вартість робіт по об’єкту:
Назва предмету закупівлі

Замовник

Одиниця
виміру

Кількість

Ціна одиниці,
тис. грн. без
ПДВ

Вартість
закупівлі, тис.
грн. без ПДВ

Технічне переоснащення ПС 35/10
кВ «Іванове Селище»

Служба
підстанцій 35
кВ і вище

шт

1

2 960,50

2 960,50

2. Розрахунок економічного ефекту.
Мінімальний економічний ефект від інвестицій досягається за рахунок:
1) економії витрат на ремонт та обслуговування обладнання, яке підлягає заміні;
2) економії додаткових витрат на вимірювання існуючого обладнання;
3) економія витрат на відновлення трансформаторного обладнання у разі
неправильної роботи існуючого комутаційного обладнання;
4) уникнення втрат (штрафів) у зв’язку з недовідпуском електричної енергії;
2.1. Розрахунок витрат на капітальний ремонт та поточне обслуговування.
Економію витрат на капітальний ремонт та обслуговування визначаємо як різницю
між вартістю обслуговування існуючих віддільника та короткозамикача та нових
(проектних) вимикачів, трансформаторів струму і напруги. При цьому в розрахунку
прийнято, що у зв’язку з тривалою експлуатацією та зношеністю існуючого обладнання
міжремонтний період зменшено у порівнянні з нормативним: для капітальних ремонтів –
кожні 3 роки, для поточних – кожні 2 роки, а для віддільників та короткозамикачів –
кожний рік. Для проектованого обладнання в розрахунковому періоді передбачається
лише поточний ремонт.
2.1.1. Середньорічна вартість ремонтів існуючого обладнання.
Середня вартість
одного
капітального
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
капітальному
ремонту

Середня вартість
одного
поточного
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
поточному
ремонту

ВД та КЗ

18,63

1

3,56

1

Середньорічна
вартість
обслуговування
існуючого
обладнання.
тис.грн. без ПДВ
22,19

С-35

17,56

3

1,51

2

6,63

Тип
обладнання

Всього

28,82

2.1.2. Середньорічна очікувана вартість ремонтів проектованого обладнання та
економія витрат.
Середня вартість
одного поточного
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
поточному
ремонту

Середньорічна вартість
обслуговування
існуючого обладнання,
тис.грн. без ПДВ

Економія витрат на
обслуговування
обладнання,
тис.грн. без ПДВ

3AF0143

6,40

6

1,07

27,23

CRH-36

3,10

6

0,52

-

1,59

27,23

Тип обладнання

Всього

2.2. Розрахунок додаткових витрат при виконанні вимірювань існуючого обладнання.
Періодичність,
разів на рік

Оплата праці
працівників в
розрахунку на одне
вимірювання, тис.
грн. без ПДВ

Середньорічні
витрати на
оплату праці,
тис. грн. без
ПДВ

Те ж саме, з
урахуванням
соціальних
нарахувань 22%,
тис. грн. без ПДВ

Аналіз трансформаторного
масла вимикача 35кВ

1

0,41

0,41

0,50

Аналіз трансформаторного
масла ТС-35
Всього

0,5

0,57

0,28

0,35

0,69

0,84

Вимірювання

2.3. Розрахунок витрат, яких можна уникнути при неправильній роботі
існуючого вимикача.
При неправильній роботі існуючого комутаційного обладнання може бути
пошкоджено силові трансформатори на підстанції. При заміні комутаційного обладнання
на елегазові вимикачі можна уникнути витрат на аварійну заміну силового
трансформатора.
Вартість заміни силових трансформаторів визначена згідно СОУ-Н МЕВ 45.237471933-44:2015 «Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6
кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми». Під
час розрахунку враховано офіційну інфляцію за період квітня 2015 року (дата чинності
норм) до листопада 2018 року.
Оціночна вартість заміни пошкодженого силового трансформатора 35/10 кВ
номінальною потужністю 2,5 МВА дорівнює 5 197,614 тис. грн. (без ПДВ).
2.4. Загальний ефект та термін окупності інвестиції.
Показник
Одиниця виміру
Економія витрат на ремонт та обслуговування
тис. грн. без ПДВ
обладнання
Економія додаткових витрат на вимірювання
тис. грн. без ПДВ
існуючого обладнання
Відновлення обладнання
тис. грн. без ПДВ
Термін окупності
рік

Розрахунок

Значення

п.2.1

27,23

п.2.2

0,84

п.2.3
2960,50/(27,23+5197,614)

5197,614
0,76

1.1.5.2.3 Технічне переоснащення трансформаторної підстанції ПС 35/10 кВ
«Тимошівка» в с. Тимошівка Глобинського району Полтавської області
ПС «Тимошівка» 35/10 кВ введена в експлуатацію в 1965 році. По напрузі 10 кВ від
ПС заживлені побутові споживачі ІІІ категорії надійності електропостачання в декількох
населених пунктах Глобинського району Полтавської області та сільськогосподарські
підприємства.
ПС є прохідною, однотрансформаторною. Розподільчий пристрій 35 кВ
організований з використанням в колі трансформатора 1Т відокремлювача та
короткозамикача. ПЛ 35 кВ приєднані до шин ПС через роз’єднувачі.
ВД і КЗ 35 кВ експлуатується на цій ПС понад 50 років (з моменту будівництва
ПС). На сьогоднішній день, згідно з актом дефектування, ВД і КЗ відпрацювали свій
фізичний ресурс. Система захисту з використанням ВД і КЗ морально і фізично застаріла
та поступається надійністю сучасному комутаційному обладнанню.
Проблемним питанням при ремонтах є відсутність запасних частин, зношення
шестерень в приводах. У зв’язку з цим необхідна заміна ВД і КЗ на вакуумний вимикач 35
кВ.
Виконання робіт із технічного переоснащення ПС 35/10 кВ «Тимошівка»
передбачається в рамках ІП-2018-2019рр.
Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення трансформаторної
підстанції ПС 35/10 кВ «Тимошівка» в с. Тимошівка Глобинського району Полтавської
області» зазначене в «Плані розвитку розподільчих електричних мереж ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2016-2020 роки (1 том)» (стр. 37).
Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення
трансформаторної підстанції ПС 35/10 кВ «Тимошівка» в с. Тимошівка Глобинського
району Полтавської області» складає 1 944,80 тис. грн (без ПДВ). Згідно з інвестиційною
програмою на 2018-2019 роки планується виконання робіт у повному обсязі, згідно з
проектно-кошторисною документацією.
Обсяги виконання робіт на 2018-2019 роки:
Рік
2018
2019

Обсяги робіт
Оплата авансу(75% від вартості основного обладнання)
Виконання будівельно-монтажних робіт, завершення робіт та введення в
експлуатацію
Всього

Вартість, тис. грн.
без ПДВ
853,49
1 091,31
1 944,80

Перелік обладнання, що планується профінансувати у 2018 році
№
п/п

Найменування обладнання

Одиниця
виміру

Кількість

1

Вимикач вакуумний на напругу 35 кВ 3AF01

кмп

1

2

шт

3

кмп

3

4

Обмежувач перенапруги 10кВ 3ЕК7 150-4СС4
Обмежувач перенапруги нелінійний на номінальну напругу35кВ в комплекті з
лічильником спрацювань та ізолюючою основою MWK 41
Трансформатор струму на номінальну напругу 35 кВ CRH-36

шт

3

5

Пристрій захисту РС83-АВ2 35202 111111

шт

1

6

Модуль вводу дискретних входів 23BE23 R5001

шт

1

7

Модуль виводу дискретних сигналів 23BA40 R0011

шт

1

3

8

Ящик обігріву ящиків зовнішнього встановлення ЯОВ

кмп

1

9

Ящик затискачів ЯЗВ-120

кмп

1

10

Шафа релейна РШ-13МР

шт

1

Графік виконання робіт
Етапи
Проведення процедури закупівлі
Укладання договору
Отримання дозволів
Оплата авансу
Виготовлення обладнання
Будівельно-монтажні роботи
Оформлення АВР та введення в експлуатацію

2018
11

12

2019
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розрахунок економічного ефекту
«Технічне переоснащення трансформаторної підстанції ПС 35/10 кВ
«Тимошівка» в с. Тимошівка Глобинського району Полтавської області»
1. Вартість робіт по об’єкту:
Назва предмету закупівлі
Технічне переоснащення
трансформаторної підстанції ПС
35/10 кВ «Тимошівка»

Замовник

Одиниця
виміру

Служба
підстанцій 35
кВ і вище

шт

Кількість

Ціна
одиниці,
тис. грн.
без ПДВ

Вартість
закупівлі,
тис. грн. без
ПДВ

1

1 944,80

1 944,80

2. Розрахунок економічного ефекту.
Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок:
1) економії витрат на ремонт та обслуговування обладнання, яке підлягає заміні;
2) економії додаткових витрат на вимірювання існуючого обладнання;
3) економія витрат на відновлення трансформаторного обладнання у разі
неправильної роботи існуючого комутаційного обладнання;
4) уникнення втрат (штрафів) у зв’язку з недовідпуском електричної енергії;
2.1. Розрахунок витрат на капітальний ремонт та поточне обслуговування.
Економію витрат на капітальний ремонт та обслуговування визначаємо як різницю
між вартістю обслуговування існуючих віддільника та короткозамикача та нових
(проектних) вимикачів, трансформаторів струму і напруги. При цьому в розрахунку
прийнято, що у зв’язку з тривалою експлуатацією та зношеністю існуючого обладнання
міжремонтний період зменшено у порівнянні з нормативним: для капітальних ремонтів –
кожні 3 роки, для поточних – кожні 2 роки, а для віддільників та короткозамикачів –
кожен рік. Для проектованого обладнання в розрахунковому періоді передбачається лише
поточний ремонт.
2.1.1. Середньорічна вартість ремонтів існуючого обладнання.
Середня вартість
одного
капітального
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
капітальному
ремонту

ВД та КЗ

9,32

1

Середня
вартість одного
поточного
ремонту,
тис.грн. без
ПДВ
1,780

С-35

8,79

3

0,75

Тип
обладнання

1

Середньорічна
вартість
обслуговування
існуючого
обладнання.
тис.грн. без ПДВ
11,10

2

3,31

Міжремонтний
період по
поточному
ремонту

Всього

14,41

2.1.2. Середньорічна очікувана вартість ремонтів проектованого обладнання
та економія витрат.
Середня вартість
одного
поточного
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
поточному
ремонту

3AF0143

3,20

6

Середньорічна
вартість
обслуговування
існуючого
обладнання,
тис.грн. без ПДВ
0,53

CRH-36

1,55

6

0,26

-

0,79

13,61

Тип обладнання

Всього

Економія витрат
на
обслуговування
обладнання,
тис.грн. без ПДВ
13,61

2.2. Розрахунок додаткових витрат при виконанні вимірювань існуючого
обладнання.

Періодичність,
разів на рік

Оплата праці
працівників в
розрахунку на
одне
вимірювання,
тис. грн. без
ПДВ

Середньорічн
і витрати на
оплату праці,
тис. грн. без
ПДВ

Те ж саме, з
урахуванням
соціальних
нарахувань
22%, тис. грн.
без ПДВ

Аналіз трансформаторного масла
вимикача 35кВ

1

0,41

0,41

0,50

Аналіз трансформаторного масла
ТС-35
Всього

0,5

0,57

0,28

0,35

0,690

0,84

Вимірювання

2.3. Розрахунок витрат, яких можна уникнути при неправильній роботі
існуючого вимикача.
При неправильній роботі існуючого комутаційного обладнання може бути
пошкоджено силові трансформатори на підстанції. При заміні комутаційного обладнання
на елегазові вимикачі можна уникнути витрат на аварійну заміну силового
трансформатора.
Вартість заміни силових трансформаторів визначена згідно СОУ-Н МЕВ 45.237471933-44:2015 «Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6
кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми». Під
час розрахунку враховано офіційну інфляцію за період квітня 2015 року (дата чинності
норм) до листопада 2018 року.
Оціночна вартість заміни пошкодженого силового трансформатора 35/10 кВ
номінальною потужністю 4 МВА дорівнює 7 184,933 тис. грн. (без ПДВ).
2.5. Загальний ефект та термін окупності інвестиції.
Показник
Економія
витрат
на
ремонт
обслуговування обладнання
Економія
додаткових
витрат
вимірювання існуючого обладнання
Відновлення обладнання
Термін окупності

та
на

Одиниця
виміру
тис. грн. без
ПДВ
тис. грн. без
ПДВ
тис. грн. без
ПДВ
рік

Розрахунок

Значення

п.2.1

13,61

п.2.2

0,84

п.2.3

7184,93

1944,80/(13,61+0,84+7184,93)

0,36

1.1.5.2.4 Технічне переоснащення на ПС 35/10 кВ «Михайлики» (заміна
вимикачів 10 кВ) в с. Михайлики Шишацького району Полтавської області.
Підстанція ПС 35/10 кВ «Михайлики» - двотрансформаторна знижувальна
підстанція в Шишацькому районі, яка забезпечує електроенергією споживачів ближніх
населених пунктів таких як с. Ковалівка, Баранівка, Куйбишеве, Ков. Балка, Жоржівка:
школи, амбулаторії, ферми та побутових споживачів.
Підстанція введена в експлуатацію в 1985 р. В процесі експлуатації обладнання, а
саме: масляні вимикачі ВМП-10 з приводами ПП-67, ПРБА-114, згідно з актом
дефектування, зазнало фізичного та морального зношення та відпрацювало свій технічний
ресурс і не виконує своє функціональне призначення. Релейний захист майже не
спрацьовує, а якщо і спрацьовує - то хибно. Відрегулювати приводи та релейний захист
згідно з заводськими інструкціями немає можливості через відсутність запасних частин. З
кожним роком збільшувалася кількість технологічних порушень на підстанції. Так, за
2015-2017 роки було 96 аварійних відключень ліній 10 кВ ПС 35/10 кВ «Михайлики».
У зв’язку з цим, подальша нормальна експлуатація обладнання неможлива без
проведення необхідного технічного переоснащення (заміни масляних вимикачів типу
ВПМ-10 в комірках № 1, 7, 9, 11, 14, 15 на вакуумні).
Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення на ПС 35/10 кВ
«Михайлики» (заміна вимикачів 10 кВ) в с. Михайлики Шишацького району Полтавської
області» зазначене в «Плані розвитку розподільчих електричних мереж ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2016-2020 роки (1 том)» (стр. 37).
Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення на ПС 35/10
кВ «Михайлики» (заміна вимикачів 10 кВ) в с. Михайлики Шишацького району
Полтавської області» складає 3 118,17 тис. грн (без ПДВ). Згідно з інвестиційною
програмою на 2018-2019 роки планується виконання робіт у повному обсязі, згідно з
проектно-кошторисною документацією.
Обсяги виконання робіт на 2018-2019 роки:
Рік
2018
2019

Вартість, тис. грн.
без ПДВ
1 334,94

Обсяги робіт
Оплата авансу(75% від вартості основного обладнання)
Виконання будівельно-монтажних робіт, завершення
введення в експлуатацію
Всього

робіт

та

1 783,23
3 118,17

Перелік обладнання, що планується профінансувати у 2018 році
№
п/п

Найменування обладнання

Одиниця
виміру

Кількість

1

Вимикач вакуумний EVOLIS 12P1-12-25-630 з комплектом адаптації

шт

6

2

Шафа РЗА

шт

9

3

SD card Rel.11 НМІ Open DP

шт

1

4

Модуль процесора АВВ 560СМR02

шт

1

Графік виконання робіт
Етапи
Проведення процедури закупівлі
Укладання договору
Отримання дозволів
Оплата авансу
Виготовлення обладнання
Будівельно-монтажні роботи
Оформлення АВР та введення в
експлуатацію

2018
11

12

2019
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розрахунок економічного ефекту
«Технічне переоснащення на ПС 35/10 кВ «Михайлики» (заміна вимикачів 10
кВ) в с. Михайлики Шишацького району Полтавської області»
1. Вартість робіт по об’єкту:
Назва предмету
закупівлі
Технічне переоснащення
на ПС 35/10 кВ
«Михайлики»

Замовник

Одиниця
виміру

Кількість

Ціна одиниці,
тис. грн. без
ПДВ

Вартість
закупівлі, тис.
грн. без ПДВ

Служба
підстанцій 35
кВ і вище

шт

1

3 118,17

3 118,17

2. Розрахунок економічного ефекту.
Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок:
1) економії витрат на ремонт та обслуговування обладнання, яке підлягає заміні;
2) економії витрат на відновлення трансформаторного обладнання у разі
неправильної роботи існуючого комутаційного обладнання;
3) уникнення втрат (штрафів) у зв’язку з недовідпуском електричної енергії;
4) оприбуткування зворотних матеріалів.
2.1. Розрахунок витрат на капітальний ремонт та поточне обслуговування.
Економію витрат на капітальний ремонт та обслуговування визначаємо як різницю
між вартістю обслуговування існуючих вимикачів 10кВ та нових (проектних) вимикачів.
При цьому в розрахунку прийнято, що у зв’язку з тривалою експлуатацією та зношеністю
існуючого обладнання міжремонтний період зменшено у порівнянні з нормативним: для
капітальних ремонтів – кожні 3 роки, для поточних – раз на рік. Для проектованого
обладнання в розрахунковому періоді передбачається лише поточний ремонт.
2.1.1. Середньорічна вартість ремонтів існуючого обладнання.
Тип
обладнання

Середня вартість
одного
капітального
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
капітальному
ремонту

28,32

3

ВПМ-10

Середня
вартість одного
поточного
ремонту,
тис.грн. без
ПДВ
10,42

Міжремонтний
період по
поточному
ремонту
1

Середньорічна
вартість
обслуговування
існуючого
обладнання.
тис.грн. без ПДВ
19,86

2.1.2. Середньорічна очікувана вартість ремонтів проектованого обладнання
та економія витрат.
Тип обладнання

Evolis

Середня вартість
одного поточного
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
поточному
ремонту
Не потребує

Середньорічна вартість
обслуговування існуючого
обладнання,
тис.грн. без ПДВ

Економія витрат на
обслуговування
обладнання,
тис.грн. без ПДВ
19,86

2.2. Розрахунок витрат, яких можна уникнути при неправильній роботі
існуючого вимикача.
При неправильній роботі існуючого комутаційного обладнання може бути
пошкоджено силові трансформатори на підстанції. При заміні комутаційного обладнання
на елегазові вимикачі можна уникнути витрат на аварійну заміну силового
трансформатора.
Вартість заміни силових трансформаторів визначена згідно СОУ-Н МЕВ 45.237471933-44:2015 «Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6
кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми». Під
час розрахунку враховано офіційну інфляцію за період квітня 2015 року (дата чинності
норм) до листопада 2018 року.

Оціночна вартість заміни пошкодженого силового трансформатора 35/10 кВ
номінальною потужністю 2,5 МВА дорівнює 5197,614 тис. грн. (без ПДВ).
2.4. Оприбуткування зворотних матеріалів визначаємо як сукупність доходу від
реалізації чорних та кольорових металів старого вимикача 10кВ.
Матеріал
Чорний метал
Кольоровий метал (мідь)
Трансформаторне масло
Сукупний дохід

Вага, кг

Вартість матеріалу грн./кг

68,4
16,62
48,6

5,3
180,8
40

Загальна
вартість, тис.
грн. без ПДВ
0,363
3,005
1,944
5,311

2.5. Загальний ефект та термін окупності інвестиції.
Показник
Економія витрат на ремонт
обслуговування обладнання
Відновлення обладнання

та

Оприбуткування зворотних матеріалів
Термін окупності

Одиниця
виміру
тис. грн. без
ПДВ
тис. грн. без
ПДВ
тис. грн. без
ПДВ
рік

Розрахунок
п.2.1

Значення
19,86

п.2.2

5197,614

п.2.4

5,311

3118,17/(19,86+5197,614+5,311)

0,79

1.1.5.2.5 Технічне переоснащення ПС «Шишаки» 35/10 кВ (встановлення
пристрою КРП) в смт. Шишаки Полтавської області
ПС 35/10 кВ «Шишаки» розташована в Шишацькому районі Полтавської області.
Вона введена в експлуатацію в 1971 році. На ПС встановлено два трансформатори 35/10
кВ типу ТМН потужністю по 4 МВА. В нормальному режимі ПС живиться від ПС
110/35/10 кВ «Диканька» (трансформатор 1Т) та ПС 110/35/10 кВ «Жовтнева»
(трансформатор 2Т). Розподільчий пристрій 35 кВ має дві секції шин, масляні вимикачі
ВТ-35 в колі трансформаторів та зі сторони ПЛ-35 кВ «Михайлики – Шишаки». ПЛ-35 кВ
«Криворучки – Шишаки» приєднана через роз’єднувач. Крім того, на І с.ш. 35 кВ є
резервна комірка, до ІІ с.ш. приєднана відхідна ПЛ-35 кВ до ПС НС-1, НС-2. Розподільчий
пристрій 10 кВ має дві секції шин, до яких приєднано 4 фідери 10 кВ, 3 комірки є
резервними.
Розробленим Міненерговугілля проектом «Плану введення регульованих пристроїв
компенсації реактивної потужності…» (лист Міненерговугілля №32.1-вих/1223-16 від
29.09.2016) визначено необхідність встановлення на ПС 35/10 кВ «Шишаки»
регульованого пристрою компенсації реактивної потужності потужністю 1,1 Мвар.
Рішення про необхідність встановлення БСК на стороні 35кВ на ПС Шишаки
прийнято в результаті розрахунків нормального і післяаварійного режиму, зимовий
максимум.
В нормальному режимі напруга на шинах ПС Шишаки на стороні 35 кВ склала 33.6
кВ і 34.4 кВ на I і II секції шин відповідно. У післяаварійному режимі, при відключенні
ЛЕП-35 кВ Піщане-Жовтнева, напруга на секціях шин ПС Шишаки склала 33.0 кВ. Для
вирішення даної проблеми розглянута можливість встановлення БСК на стороні 35 кВ
потужністю 1.0 МВАр.
При цьому напруга на ПС Шишаки на стороні 35 кВ підіймалася до рівня 33,5 кВ і
34,0 кВ.
Але, основною проблемою є не низька напруга на стороні 35 кВ ПС Шишаки, а
низька напруга на II секції шин ПС Диканька 110/35/10кВ, а також, як видно зі схеми, на
шинах 110 кВ. Навіть у нормальному режимі напруга на ПС Диканька на стороні 35 кВ II
секції - 35.2кВ, а на стороні 110 кВ – 109 кВ. Перетікання реактиву через трансформатор II
секції шин 110/35 /10кВ становить – 4 МВАр (0.6 МВАр по 10кВ, 2.8 МВАр по 35 кВ).
Зниження напруги на стороні 35 кВ на ПС Шишаки до рівня 33.0 кВ в
післяаварійному режимі обумовлено зниженням напруги на II секції шин 35 кВ ПС
Диканька до рівня 34.7 кВ внаслідок додаткової навантаження транзиту ШишакиКриворучки-Піщане, в тому числі і по реактивній потужності (0.9 МВАр), недолік якої
можливо компенсувати установкою БСК на одній з секції шин 35 кВ ПС Шишаки.
Однак, установка БСК на стороні 35 кВ і тільки на одній секції шин не є
оптимальною з техніко-економічної точки зору.
Проектом передбачається установка пристроїв компенсації реактивної потужності
на ПС «Шишаки», в безпосередній близькості до споживачів реактивної потужності,
тобто на I, II секціях шин РП-10 кВ, що вже має в наявності резервні комірки . Таким
чином будуть розвантажені не тільки трансформатори 35/10 кВ ПС Шишаки, але і вся
вища мережа (транзит 35 кВ до ПС Диканька, шини 35 кВ ПС Диканька, трансформатор
110/35/10 кВ, шини 110 кВ, лінія 110 кВ). Також для розвантаження мережі,
рекомендується встановити БСК на стороні 10 кВ ПС Михайлики.
З урахуванням мало мінливого, як протягом доби, так і протягом року, реактивного
навантаження на шинах 10 кВ ПС Шишаки, економічно доцільним є встановлення

нерегульованих БСК. Потужність БСК прийнята 0,5 кВАр для I секції та 0,4 кВАр для II
секції. Потужність БСК вибрано відповідно
реальним споживаним реактивним
потужностям навантажень ПС Шишаки, погодинні заміри яких представлені нижче.
Надлишок реактивної потужності буде передаватися в головну мережу, що в свою
чергу підвищить загальний рівень напруги.
Рекомендовані параметри БСК:
ПС Шишаки, I секція шин 10 кВ - 0.5 МВАр нерегульована
ПС Шишаки, II секція шин 10 кВ - 0.4 МВАр нерегульована
Таким чином, при установці БСК на стороні 10 кВ буде досягнуто підняття напруги
на шинах підстанцій, а також розвантажені лінії 35 кВ та шини 35 кВ ПС Диканька (і
мережу вище) - сумарно на 1.7 (1.4) МВАр. Більш детальний розрахунок необхідності
встановлення на ПС 35 кВ Шишаки на шинах 10 кВ приведений в проектно-кошторисній
документації.
Враховуючи це, було виготовлено проектно-кошторисну документацію на
встановлення пристрою компенсації реактивної потужності на ПС 35/10 кВ «Шишаки».
Встановлення БСК 0,4 МВар та 0,5 МВар на шинах 10 кВ ПС Шишаки є оптимальним, як
з точки зору – розвантаження трансформатора 35/10 кВ підстанції так і з економічної –
мінімальна вартість, мінімізація експлуатаційних витрат.
У зв’язку з цим, компанія планує виконати роботи з технічного переоснащення ПС
35/10 кВ «Шишаки», пов’язаного зі встановленням батареї статичних конденсаторів.
Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення ПС «Шишаки» 35/10 кВ
(встановлення пристрою КРП) в смт. Шишаки Полтавської області» зазначене в «Плані
розвитку розподільчих електричних мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2016-2020
роки (1 том)» (стр. 38).
Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ПС «Шишаки»
35/10 кВ (встановлення пристрою КРП) в смт. Шишаки Полтавської області» складає
3 620,15 тис. грн (без ПДВ). Згідно з інвестиційною програмою на 2018-2019 роки
планується виконання робіт у повному обсязі, згідно з проектно-кошторисною
документацією.
Обсяги виконання робіт на 2018-2019 роки:
Рік
2018
2019

Обсяги робіт
Оплата авансу(75% від вартості основного обладнання)
Виконання будівельно-монтажних робіт, завершення робіт та введення в
експлуатацію
Всього

Вартість, тис. грн.
без ПДВ
1 633,08
1 987,07
3 620,15

Перелік обладнання що планується для фінансування у 2018 році
№
п/п
1

Найменування обладнання

Одиниця
виміру
шт

Кількість

3

Вимикач вакуумний Evolis (комплектно з блокуванням)
Роз`єднувач РВЗ-10, 630А, з блок-контактами на головних ножах та
ножах заземлення типу КСА-4
Пристрій захисту МіСОМ Р116А 1N 1N 25115111S

4

Вимірювальний прилад РМ130ЕН-PLUS-5 50 Hz H ACDC870-DIN

шт

2

5

Пристрій компенсації реактивної енергії 10кВ 500кВар 50Гц ІР43 Outdoor
LIFASA/E-next

шт

1

6

Пристрій компенсації реактивної енергії 10кВ 400кВар 50Гц ІР43 Outdoor
LIFASA/E-next

шт

1

2

2

шт

4

шт

2

7
8

Регулятор реактивної потужності PFC-6DB3
Плата дискретних входів до RTU560

шт

2

шт

1

Графік виконання робіт
Етапи
Проведення процедури закупівлі
Укладання договору
Отримання дозволів
Оплата авансу
Виготовлення обладнання
Будівельно-монтажні роботи
Оформлення АВР та введення в експлуатацію

2018
11

12

2019
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розрахунок економічного ефекту
«Технічне переоснащення ПС «Шишаки» 35/10 кВ (встановлення пристрою
КРП) в смт. Шишаки Полтавської області»
1. Вартість робіт по об’єкту:
Назва предмету закупівлі
Технічне переоснащення ПС
«Шишаки»

Замовник

Одиниця
виміру

Служба
підстанцій 35
кВ і вище

шт

Кількість

1

Ціна
одиниці,
тис. грн.
без ПДВ

Вартість
закупівлі,
тис. грн.
без ПДВ

3 620,15

3 620,15

2. Розрахунок економічного ефекту.
Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок:
1) зниження активних втрат у ввідних трансформаторах за рахунок зменшення
втрат на кількість скомпенсованої реактивної потужності та в живлячих ЛЕП;
2) економії витрат на ремонт та обслуговування обладнання, яке підлягає заміні;
3) оприбуткування зворотних матеріалів.
2.1. Розрахунок витрат на капітальний ремонт та поточне обслуговування.
Економічний ефект при впровадженні конденсаторної установки забезпечується за
рахунок зниження активних втрат у ввідному силовому трансформаторі, так як
завантаження ввідного силового трансформатора зменшується на величину
скомпенсованої реактивної потужності. Також знижуються втрати в живлячих ЛЕП 35 кВ.
Розрахунок витрат на активні втрати в трансформаторах ТМН-4000/35 на ПС
«Шишаки» 35/10кВ та ТДТН-16000/110 на ПС «Диканька» 110/35/10кВ при підвищенні
усередненого COS Ψ з 0,69 до ≈0,99 розраховується за формулою:
∆

,

де
- втрати к.з. тр-ра (відповідно до заводських даних), кВт;
- усереднене діюче навантаження, кВт;
- номінальна потужність тр-ра, кВА;
К2 – коефіцієнт, пропорційний різниці COS Ψ до компенсації та після;
- коефіцієнт використання тр-ра, год.;
- вартість електроенергії, грн. (без ПДВ) за кВт/год.
Для силового трансформатора 1Т на ПС «Шишаки» 35/10кВ:

Для силового трансформатора 2Т на ПС «Шишаки» 35/10кВ:

Для крила 35кВ тр-ра 2Т на ПС «Диканька» 110/35/10кВ:
без ПДВ
Для крила 35кВ тр-ра 1Т на ПС «Покровська» 110/35/10кВ:

без ПДВ
Економія від зменшення втрат в живлячій ЛЕП від ПС Диканька:
ПЛ 35 кВ складається з АС-95 довжиною 33,27 км і АС-70 довжиною 20,78 км.
тис. грн. без ПДВ
Економія від зменшення втрат в живлячій ЛЕП від ПС Покровська:
ПЛ 35 кВ складається з АС-120 довжиною 22,27 км і АС-70 довжиною 14,5 км.
тис. грн. без ПДВ
Всього економія за рахунок зниження втрат в мережі:
тис. грн. без ПДВ
2.2. Розрахунок витрат на капітальний ремонт та поточне обслуговування.
Економію витрат на капітальний ремонт та обслуговування визначаємо як різницю
між вартістю обслуговування існуючих вимикачів 10кВ та нових (проектних) вимикачів.
При цьому в розрахунку прийнято, що у зв’язку з тривалою експлуатацією та зношеністю
існуючого обладнання міжремонтний період зменшено у порівнянні з нормативним: для
капітальних ремонтів – кожні 3 роки, для поточних – раз на рік. Для проектованого
обладнання в розрахунковому періоді передбачається лише поточний ремонт.
2.2.1. Середньорічна вартість ремонтів існуючого обладнання.
Тип
обладнання

Середня вартість
одного
капітального
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
капітальному
ремонту

9,44

3

ВМГ-133

Середня
вартість одного
поточного
ремонту,
тис.грн. без
ПДВ
3,47

Міжремонтний період по
поточному
ремонту
1

Середньорічна
вартість
обслуговування
існуючого
обладнання.
тис.грн. без ПДВ
6,62

2.2.2. Середньорічна очікувана вартість ремонтів проектованого обладнання
та економія витрат.
Тип обладнання

Середня вартість
одного
поточного
ремонту,
тис.грн. без ПДВ

Міжремонтний
період по
поточному
ремонту

Середньорічна вартість
обслуговування
існуючого обладнання,
тис.грн. без ПДВ

Економія витрат на
обслуговування
обладнання,
тис.грн. без ПДВ

Не потребує

Evolis

6,62

2.3. Оприбуткування зворотних матеріалів визначаємо як сукупність доходу від
реалізації чорних та кольорових металів старого вимикача 10кВ.
Матеріал
Чорний метал
Кольоровий метал (мідь)
Трансформаторне масло
Сукупний дохід

Вага, кг

Вартість матеріалу грн./кг

22,8
5,54
16,2

4,30
120,80
30,00

Загальна
вартість, грн.
без ПДВ
98,04
669,24
486,00
1253,28

2.4. Загальний ефект та термін окупності інвестиції.
Показник
Зниження активних втрат в силових тр-рах
1Т та 2Т на ПС «Шишаки» 35/10кВ та 2Т на
ПС «Диканька» 110/35/10кВ
Економія
витрат
на
ремонт
та
обслуговування обладнання
Оприбуткування зворотних матеріалів
Загальний ефект
Термін окупності інвестиції

Одиниця
виміру
тис. грн. без
ПДВ

Розрахунок

Значення

п.2.1

234,85

тис. грн. без
ПДВ
тис. грн. без
ПДВ
тис. грн. без
ПДВ
років

п.2.2

6,62

п.2.3

1,25

234,85+6,62

241,47

(3 620,15-1,25)/241,47

14,9

1.1.5.2.6 Технічне переоснащення ПС «Худоліївка» 35/10 кВ в с. Худоліївка
Семенівського району Полтавської області (встановлення пристрою КРП)
ПС 35/10 кВ «Худоліївка» розташована в Семенівському районі Полтавської
області. Вона введена в експлуатацію в 1955 році. На ПС встановлено один
трансформатор 35/10 кВ типу ТМН потужністю 2,5 МВА. В нормальному режимі ПС
живиться від ПС 110/35/10 кВ «Лубни районна». Розподільчий пристрій 35 кВ має одну
секцію шин, два лінійних і одне трансформаторне приєднання. Оливний вимикач ВТ-35
встановлений у колі трансформатора, інший оливний вимикач ВМД-35 встановлений на
приєднанні «Худоліївка – Андріївка». Цей вимикач в схемі нормального режиму
відключений. Інша ПЛ-35 кВ «Худоліївка – П. Багачка» приєднана через роз’єднувач.
Розподільчий пристрій 10 кВ також має одну секцію шин, до якої приєднано 4 фідери 10
кВ, ТСР. Також є одна резервна комірка №3.
Розробленим Міненерговугілля проектом «Плану введення регульованих пристроїв
компенсації реактивної потужності…» (лист Міненерговугілля №32.1-вих/1223-16 від
29.09.2016) визначено необхідність встановлення на ПС 35/10 кВ «Худоліївка»
регульованого пристрою компенсації реактивної потужності потужністю 1,0 МВар.
Рішення про необхідність встановлення БСК на стороні 10 кВ на ПС Худоліївка
(ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО) було визначене розрахунками нормального та післяаварійних
режимів зимового максимуму 2016 року. В нормальному режимі напруга на шинах 35 кВ
ПС Худоліївка складає: 33,8 кВ.
В післяаварійному режимі, при відключенні ПЛ-35 кВ Худоліївка – П. Багачка,
напруга на шинах 35 кВ ПС Худоліївка складає: 32,8 кВ.
В післяаварійному режимі, при відключенні ПЛ-35 кВ Глобине – Семенівка,
напруга на шинах 35 кВ ПС Худоліївка складає: 31,3 кВ. В даному режимі врахована дія
РПН на першому трансформаторі ПС Лубни-районна 110/35/10 кВ.
Для вирішення даної проблеми, а також виходячи із графіку навантажень
підстанції «Худоліївка» та враховуючи те, що реактивне навантаження на шинах 10 кВ
мало змінюється протягом доби приймається встановлення на підстанції нерегульованої
БСК потужністю 400 кВАр. Надлишок реактивної потужності буде через трансформатори
видаватись в мережу.
Точка приєднання БСК – секція шин 10 кВ, приймається БСК виробництва фірми
Lifasa 400 кВАр.
При цьому напруга на шинах ПС Худоліївка на стороні 35 кВ складала:
- у нормальному режимі – 34, 3 кВ;
- в післяаварійному режимі, при відключенні ПЛ-35 кВ Худоліївка – П. Багачка –
33,3;
- в післяаварійному режимі, при відключенні ПЛ-35 кВ Глобине – Семенівка – 32 кВ.
Основною проблемою є не зниження напруги на шинах 35 кВ ПС Худоліївка, а
рівень напруги на шинах 110 кВ ПС Лубни-районна 110/35/10 кВ. Навіть в нормальному
режимі напруга нижче номінального значення і становить 108,1 кВ. Перетік реактивної
потужності через перший трансформатор ПС Лубни-районна 110/35/10 кВ становить: 1,8
МВАр в мережу 35 кВ, 0,7 МВАр в мережу 10 кВ.
Зниження напруги на шинах 35 кВ кВ ПС Худоліївка відбувається через значну
довжину зв’язку 35 кВ ПС Глобине - ПС Лубни-районна. Через значну довжину зв’язку
(близько 124 км) і, відповідно, значні втрати напруги в післяаварійних режимах, в
майбутньому слід додатково розглянути можливість встановлення БСК на інших
підстанціях.

Встановлення БСК 0,4 МВАр на шинах 10 кВ ПС Худоліївка дозволить привести
рівні напруги на шинах в гранично допустимі межі див табл. 2, а також частково
розвантажити транзит 35 кВ ПС Глобине - ПС Лубни- районна, як в нормальному так і
післяаварійних режимах, а також мінімізувати перетік реактивної потужності через
трансформатор на ПС 35 кВ Худоліївка.
Враховуючи це, було виготовлено проектно-кошторисну документацію на
встановлення пристрою компенсації реактивної потужності на ПС 35/10 кВ «Худоліївка».
Встановлення БСК 0,4 МВАр на шинах 10 кВ ПС Худоліївка дозволить привести рівні
напруги на шинах в гранично допустимі межі, а також частково розвантажити транзит 35
кВ ПС Глобине-ПС Лубни-районна, як в нормальному так і післяаварійних режимах, а
також мінімізувати перетік реактивної потужності через трансформатор на ПС 35 кВ
Худоліївка. Більш детальний розрахунок необхідності встановлення на ПС 35 кВ
Худоліївка БСК 0,4 МВАр на шинах 10 кВ приведений в проектно-кошторисній
документації.
У зв’язку з цим, в рамках інвестиційної програми 2019 року планується виконати
встановлення на шинах 10 кВ ПС 35/10 кВ «Худоліївка» нерегульованого пристрою
компенсації реактивної потужності потужністю 400 кВар.
Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення ПС «Худоліївка» 35/10 кВ
(встановлення пристрою КРП) в с. Худоліївка Полтавської області» зазначене в «Плані
розвитку розподільчих електричних мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2016-2020
роки (1 том)» (стр. 38).
Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ПС
«Худоліївка» 35/10 кВ (встановлення пристрою КРП) в с. Худоліївка Полтавської області»
складає 2 281,70 тис. грн (без ПДВ). Згідно з інвестиційною програмою на 2019 рік
планується виконання робіт у повному обсязі, згідно з проектно-кошторисною
документацією.

Розрахунок економічного ефекту по заходу
«Технічне переоснащення ПС «Худоліївка» 35/10 кВ (встановлення пристрою
КРП) с.Худоліївка Семенівського району Полтавської області»
1. Вартість робіт по об’єкту:
Назва предмету закупівлі
Модернізація ПС
Худоліївка 35/10 кВ

Замовник

Одиниця
виміру

Служба
підстанцій 35
кВ і вище

шт

Кількість

Ціна одиниці,
тис. грн. без
ПДВ

Вартість
закупівлі,
тис. грн. без
ПДВ

1

2 257,69

2 257,69

2. Розрахунок економічного ефекту.
Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок:
1) зниження активних втрат у ввідних трансформаторах за рахунок зменшення
втрат на кількість зкомпенсованої реактивної потужності та в живлячих ЛЕП;
2) уникнення штрафних санкцій від старших державних інспекторів з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії через
ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень, приписів, розпоряджень
інших розпорядчих документів НКРЕКП та інспекції Держенергонагляду.
2.1. Розрахунок витрат на капітальний ремонт та поточне обслуговування.
Економічний ефект при впровадженні конденсаторної установки
забезпечується за рахунок зниження активних втрат у ввідному силовому трансформаторі,
так як завантаження ввідного силового трансформатора зменшується на величину
скомпенсованої реактивної потужності. Також знижуються втрати в живлячих ЛЕП 35 кВ.
Розрахунок витрат на активні втрати в трансформаторах ТМН-2500/35 на
ПС «Худоліївка» 35/10кВ при підвищенні усередненого COS Ψ з 0,79 до ≈0,99
розраховується за формулою:
∆

,

де
- втрати к.з. тр-ра (відповідно до заводської таблички), кВт;
- усереднене діюче навантаження, кВт;
- номінальна потужність тр-ра,кВА;
К2 – коефіцієнт, пропорціональний різниці COS Ψ до компенсації та після;
- коефіцієнт використання тр-ра, год.;
- вартість електроенергії, грн. (без ПДВ) за кВт/год.
Для силового трансформатора 1Т на ПС «Худоліївка» 35/10кВ:

Для силового трансформатора 1Т на ПС «Лубни районна» 110/35/10кВ:

Економія від зменшення втрат в живлячій ЛЕП від ПС Лубни районна:
ПЛ 35 кВ складається з АС-95 довжиною 14,0 км і АС-70 довжиною 41,3 км.
тис. грн. без ПДВ
Всього економія за рахунок зниження втрат в мережі:
тис. грн. без ПДВ
2.2. Загальний ефект та термін окупності інвестиції.
Показник
Зниження активних втрат в силовому
трансформаторі 1Т на ПС «Худоліївка»
35/10кВ
Термін окупності

Одиниця
виміру
тис. грн. без
ПДВ

Розрахунок

Значення

п.2.1

114,84

рік

2257,69/114,84

14,99

1.2.1 Розробка проектно-кошторисної документації у складі Інвестиційної програми 2019 року

№
п/п

Найменування об'єкту

Обгрунтування
необхідності
реконструкції
об'єкту наведене в
додатку програми

Вартість
робочого
проекту (РП)
(тис. грн. без
ПДВ)

Вартість
експертизи
(тис. грн. без
ПДВ)

Вартість
всього,
(тис. грн.
без ПДВ)

1

Коригування ПКД: "Технічне переоснащення ПС
110/35/10 кВ "Конденсатна"

Додаток 1

311,64

37,72

349,36

2

Технічне переоснащення трансформаторної підстанції
150/35/10 кВ "Кременчук місто"

Додаток 2

480,74

37,72

518,46

3

Технічне переоснащення схеми постійного струму ПС
110/35/10 кВ «Пирятин» із заміною акумуляторної батареї
та зарядних пристроїв

Додаток 3

114,25

7,05

121,30

4

Технічне переоснащення схеми постійного струму ПС
110/35/10 кВ «Гребінка» із заміною акумуляторної батареї
та зарядних пристроїв

Додаток 4

116,81

7,05

123,86

Додаток 5

70,09

5,50

75,58

2608,60

0,00

2608,60

5
6

Технічне переоснащення схеми постійного струму ПС
110/10 кВ «Гадяч» із заміною акумуляторної батареї та
зарядних пристроїв
Інженерно-геодезичні вишукування

6.1

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-220 Недогарки
Кременчуцького району

58,58

0,00

58,58

6.2

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-116 Вельбівка
Гадяцького району

37,36

0,00

37,36

6.3

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-202 Великі
Будища Гадяцького району

51,61

0,00

51,61

6.4

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-285
Новоселівка Гадяцького району

84,90

0,00

84,90

6.5

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-319 П Роменка
гадяцького району

73,92

0,00

73,92

6.6

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-419 Рашівка
гадяцького району

66,24

0,00

66,24

6.7

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-2113 Пронзівка
Глобинськог району

78,13

0,00

78,13

56,12

0,00

56,12

55,99

0,00

55,99

6.8
6.9

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-1216 м.
Глобине
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-127 м. Горішні
плавні

Додаток 6

6.10

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-136 Більськ
Котелевського району

116,92

0,00

116,92

6.11

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-146 Більськ
Котелевського району

80,29

0,00

80,29

6.12

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-153 Більськ
Котелевського району

112,23

0,00

112,23

6.13

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-217 Більськ
Котелевського району

35,82

0,00

35,82

6.14

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-217
Білоцерківка Великобагачанського району

85,79

0,00

85,79

6.15

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-167 Матяшівка
Великобагачанського району

225,89

0,00

225,89

6.16

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-509 м Лохвиця

34,96

0,00

34,96

6.17

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-110 Харківці
Лохвицький район

100,22

0,00

100,22

6.18

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-326
Вирішальне Лохвицького району

113,38

0,00

113,38

6.19

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-409 Заводське
Лохвицького району

98,80

0,00

98,80

6.20

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-506 Лохвиця

69,72

0,00

69,72

6.21

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-27 Базилівщина
Машівськог району

76,26

0,00

76,26

6.22

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-59 Машівка

71,05

0,00

71,05

6.23

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-217
Гаркушенці Миргородського району

84,14

0,00

84,14

6.24

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-554 Комишня
Миргородського району

86,59

0,00

86,59

6.25

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-491 Бакумівка
Миргородського району

90,80

0,00

90,80

6.26

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-500 Комишня
Миргородського району

110,82

0,00

110,82

6.27

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-590 В.
Сороченці Миргородського району

116,58

0,00

116,58

6.28

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-221 Руденківка
Новосанжарського району

109,41

0,00

109,41

6.29

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-122
Зачепилівка Новосанжарського району

90,88

0,00

90,88

6.30

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-101 Піски
Удайські Чорнухинського району

58,41

0,00

58,41

6.31

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-269 Піски
удайські Чорнухинського району

76,83

0,00

76,83

Технічне переоснащенн кабельних ліній 10 кВ

923,77

31,54

955,30

7.1

Технічне переоснащення КЛ-10 кВ ГПП-5-ТП-32 м.
Горішні Плавні

158,62

0,97

159,59

7.2

Технічне переоснащення КЛ-10 кВ Крем місто-РП-7 м
Кременчук

292,39

11,75

304,14

101,84

4,06

105,90

74,47

2,96

77,43

57,38

2,28

59,66

101,11

4,05

105,16

137,96

5,46

143,42

1062,71

75,45

1138,16

327,67

37,72

365,40

735,04

37,72

772,76

146,62

12,44

159,06

5835,23

214,45

6049,68

7

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8
8.1
8.2
9

Технічне переоснащення КЛ-10 кВ РП-1-ЗТП-41
Кременчук
Технічне переоснащення КЛ-10 кВ РП-6-ЗТП-31
Кременчук
Технічне переоснащення КЛ-10 кВ РП-12 ЗТП-66
Кременчук
Технічне переоснащення КЛ-10 кВ РП-3- ТП-85
Кременчук

Додаток 7

Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від ТП84 в м. Кременчуці Полтавської області
Технічне переоснащення ПС 110 кВ
Технічне переоснащення ПС «Лубни-Компресорна»
110/10кВ
Технічне переоснащення ПС «Турбозавод» 110/6кВ

Додаток 8

Реконструкція ПЛ 110 кВ «захід-вихід» на ПС 110/10 кВ
«Супрунівка» в м. Полтава

Додаток 9

Всього по проектним роботам:

Додаток 1
Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ «Конденсатна»
ПС «Конденсатна» 110/35/10 кВ введена в експлуатацію 1986 р. та на даний час
забезпечує на стороні 110 кВ транзит електроенергії чотирьох районів Полтавської
області, а на стороні 35 кВ - живлення побутових, комунальних та промислових
споживачів Котелевського району. Крім цього від ПС 110/35/10 кВ по стороні 35 і 10 кВ
заживлений споживач 1 категорії ГПУ «Полтавагазвидобування».
Підстанція має два відкритовстановлені силові трансформатори 110/35/10 кВ
потужністю 40 МВА кожний, ВРП-110 кВ та ВРП-35 кВ. За період експлуатації
обладнання ПС морально застаріло та фізично зношене. Для подальшої ефективної роботи
та успішної експлуатації підстанції необхідна заміна застарілого обладнання, згідно з
актом дефектування, яке експлуатується понад нормативний строк на нове.
В 2015 році виконаний проект технічного переоснащення ПС 110/35/10
«Конденсатна»:
1 черга – заміна силових трансформаторів 110/35/10 кВ;
2 черга – заміна ввідних вимикачів ВМТ 110 кВ на елегазові вимикачі.
02.04.2017р. о 17 год. 32 хв. сталося руйнування полюсу фази «В» вимикача СВ3110 (тип ВМТ-110Б-25/1250 зав. №663, 1986 року виготовлення) внаслідок чого дією
захисту відключились ПЛ 110 кВ «Пишненки-Конденсатна», ПЛ 110 кВ «КонденсатнаСолоха» та повністю знеструмлена ПС «Конденсатна» 110/35/10 кВ. Технічною причиною
технологічного порушення є електродуговий пробій (через погіршення ізоляційних
властивостей) ізоляційної тяги, яка з’єднує рухому колодку струмовідводу з внутрішнім
важелем механізму управління вимикача.
Враховуючи те, що всі вимикачі 110 кВ (два ввідних і секційний) є однієї марки
(ВМТ-110), через технологічне порушення, що мало місце, викликає занепокоєння
надійність роботи ВРП-110 кВ ПС Конденсатна в цілому. У зв’язку з цим виникла
необхідність в коригуванні проектної документації, по-перше, в частині зміни етапності
виконання робіт, а саме: на І етапі виконати технічне переоснащення ВРП 110 кВ, подруге, в частині включення в проект заміни на елегазовий секційного вимикача,
передбачивши таким чином комплексну реконструкцію ВРП-110 кВ ПС.
Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення ПС «Конденсатна»
110/35/10 кВ» зазначене в «Плані розвитку розподільчих електричних мереж ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2016-2020 роки (1 том)» (стр. 35), та заплановане виконання
робіт на 2021р.

Додаток 2
Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 150/35/10 кВ
«Кременчук місто»
ПС «Кременчук-місто» 154/35/6 кВ введена у роботу у 1958 році. Від підстанції
здійснюється електропостачання побутових та юридичних споживачів центральної та
нагірної частин міста, у тому числі споживачів 1-ї категорії надійності електропостачання,
одним із яких є підкачувальні насосні станції магістральних теплових мереж
Кременчуцької ТЕЦ. На ПС «Кременчук-місто» 154/35/10 кВ вже проведена часткова
реконструкція: замінено силові трансформатори на більш потужні, встановлені сучасні
вимикачі у ВРП-154 кВ та ВРП-35 кВ. Але в ЗРП-10 кВ встановлені комірки типу КР-10У4, які експлуатуються вже більше 50 років і за цей час відпрацювали свій технічний
ресурс, морально і фізично застаріли, що вказано в акті дефектування. Конструкція
комірок КР-10-У4 з викатними елементами є недосконалою та має ряд значних недоліків,
що впливають на рівень безпеки персоналу під час їх обслуговування, безаварійну роботу
вимикачів 10 кВ та на оперативність ліквідації аварій при пошкоджені опорних ізоляторів
10 кВ.
При розгляді технологічних порушень, які виникли в результаті відключення секції
шин 10 кВ за участю Держенергонагляду, було виявлено недоліки в конструктивному
виконанні комірок КРП-10 кВ типу К10-У4 (1965 року виготовлення). А саме, при
виникненні аварії в одній комірці є можливість пошкодження обладнання суміжних
відсіків комірки при електродуговому перекритті окремих елементів, при пошкодженні
кабельної муфти чи самого кабелю у кабельному відсіку комірки є можливість
потрапляння електричної дуги та копоті на секцію шин.
Проектування реконструкції ЗРП-10 кВ ПС 154/35/10 «Кременчук-місто»
передбачається в рамках інвестиційної програми 2019 року.
Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення ПС «Кременчук-місто»
154/35/6 кВ» зазначене в «Плані розвитку розподільчих електричних мереж ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2016-2020 роки (1 том)» (стр. 35) та заплановане на 2021р.

Додаток 3
Технічне переоснащення схеми постійного струму ПС 110/35/10 кВ «Пирятин»
із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв
ПС «Пирятин» 110/35/10 кВ забезпечує електроенергією на стороні 35 і 10 кВ
побутових і промислових споживачів м. Пирятин та всього адміністративного району, у
тому числі особливо важливі об’єкти.
В 2002 році на ПС «Пирятин» 110/35/10 кВ була введена в експлуатацію
акумуляторна батарея типу VARTA Vb2306. Від неї заживлені всі вимикачі 110, 35 і 10
кВ, в тому числі один транзитний (міжсистемний) вимикач 110 кВ, а також релейний
захист та автоматика силових трансформаторів та ПЛ 110 кВ. При виході із ладу АБ існує
вірогідність невимкнення вимикачів в аварійних режимах, що може призвести до
пошкодження обладнання та неможливості швидкого відновлення електропостачання
споживачів.
Згідно з інструкцією термін експлуатації батареї складає 15 років і закінчився у
2017 році. На даний час, виявлені дефекти АБ, які свідчать про погіршення її
експлуатаційних властивостей та можливий вихід її з ладу. Дефекти описані в дефектному
акті, який додається.
Проектування технічного переоснащення схеми постійного струму ПС «Пирятин»
із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв передбачається в рамках
інвестиційної програми 2019 року.
Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення СПС ПС «Пирятин»
110/35/10 кВ» зазначене в «Плані розвитку розподільчих електричних мереж ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2016-2020 роки (1 том)» (стр. 37) та заплановане виконання
робіт на 2021р.

Додаток 4
Технічне переоснащення схеми постійного струму ПС 110/35/10 кВ «Гребінка»
із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв
ПС 110/35/10 «Гребінка» здійснює безперебійне електропостачання життєво
важливих об’єктів та підприємств. На ПС «Гребінка» 110/35/10 кВ в 2002р . була введена
в експлуатацію акумуляторна батарея типу Vb Varta 4118.
При виході з ладу акумуляторної батареї є загроза несвоєчасно відреагувати на
аварійну ситуацію, і при пошкодженні обладнання неможливо відновити надійне
електропостачання споживачам.
При інспекторському огляді АБ були виявлені слідуючі недоліки, що вказано в акті
дефектування:
1. В деяких банках АБ виявлено випадіння шламу.
2. В деяких елементах АБ спостерігається «кипіння» електроліту під час заряду, що
в свою чергу призводить до заниженого рівня.
3. Постійно занижена густина електроліту на окремих елементах, що призводить до
зниження напруги та недозаряд в цілому, внаслідок чого падає ємність всієї АБ.
Проектування технічного переоснащення схеми постійного струму ПС 110/35/10 кВ
«Гребінка» із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв передбачається в
рамках інвестиційної програми 2019 року.
Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення СПС ПС «Гебінка»
110/35/10 кВ» зазначене в «Плані розвитку розподільчих електричних мереж ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2016-2020 роки (1 том)» (стр. 37) та заплановане виконання
робіт на 2021р.

Додаток 5
Технічне переоснащення схеми постійного струму ПС 110/10 кВ «Гадяч» із
заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв
ПС «Гадяч» 110/10 кВ забезпечує електроенергією на стороні 10 кВ побутових і
промислових споживачів м. Гадяч, в тому числі школи, лікувальні заклади, підприємства.
В 2001 році на ПС «Гадяч» 110/10 кВ була введена в експлуатацію акумуляторна
батарея типу VARTA Vb4118 (52 елементи). Від неї заживлені всі вимикачі 110 і 10 кВ,
захист силових трансформаторів на ПЛ 110 кВ та аварійне освітлення підстанції. При
виході із ладу АБ існує вірогідність невимкнення вимикачів в аварійних режимах, що
може призвести до пошкодження обладнання та неможливості швидкого відновлення
електропостачання споживачів.
Згідно з інструкцією термін експлуатації батареї складає 15 років і закінчився в
2016 році. На даний час виявлені дефекти АБ, які свідчать про погіршення її
експлуатаційних властивостей та можливий вихід її з ладу. Дефекти описані в дефектному
акті, який додається.
Проектування технічного переоснащення схеми постійного струму ПС 110/35/10 кВ
«Гадяч» із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв передбачається в рамках
інвестиційної програми 2019 року.
Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення СПС ПС «Гадяч» 110/10
кВ» зазначене в «Плані розвитку розподільчих електричних мереж ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2016-2020 роки (1 том)» (стр. 37) та заплановане виконання
робіт на 2021р.

Додаток 6

Технічне переоснащення і реконструкції
ЛЕП 0,4-10 кВ (інженерно-геодезичні вишукування)
Станом на 01.01.2018 року на балансі і обслуговуванні будуть знаходитися:
 ПЛ-6-10 кВ – 13 541,7 км;
 ПЛ-0,4 кВ – 20 868,99 км.
Якісна оцінка технічного стану говорить про те, що: 63,15 км ПЛ-10 кВ і 1 460,41 км
ПЛ-0,4 кВ підлягає реконструкції; 6,68 км ПЛ-10 кВ і 146,24 км ПЛ-0,4 кВ підлягає повній
заміні. Значна кількість цих ліній має більше допустимого скруток в прольотах ЛЕП.
Усунення обривів пов’язане також із значними експлуатаційними витратами, як
грошовими так і в людино-годинах. Часті обриви проводів пов’язані з тим, що їх перерізи
не відповідають навантаженням і в процесі експлуатації втрачають свою механічну
міцність.
Наявність у електромережах такої кількості повітряних ліній 0,4 кВ, які згідно з
нормативними актами технічного стану потребують повної заміни або реконструкції,
значно впливає на надійність електропостачання споживачів. Враховуючи це, а також з
метою зменшення вартості робіт з проектування, планується розробити проекти на
об’єкти електричних мереж 0,4-10 кВ господарським способом.
Згідно з актами технічного стану всі заплановані лінії знаходяться в
незадовільному стані, тому у відповідності до завдань на проектування необхідно
виконати інженерно-вишукувальні роботи та передбачити зміну конфігурації ПЛ 0,4 кВ
шляхом електричного розділення та, у разі необхідності, перепідключення до інших
джерел живлення з встановленням додаткових розвантажувальних щоглових ТП 10/0,4кВ,
при дотриманні умови, що сумарна довжина магістралі та всіх лінійних відгалужень (без
урахування вводів до будівель та/або споруд) однієї ЛЕП-0,38 кВ не повинна
перевищувати 400 м.
У зв’язку з зазначеним, довгою тривалістю виконання інженерно-геодезичних
вишукувань та експертних звітів, пропонується за рахунок коштів інвестиційної програми
на 2019 рік профінансувати лише інженерно-вишукувальні роботи, а в 2020 році (до кінця
другого кварталу) виготовити експертні звіти, щодо розгляду проектної документації за
наступними об’єктами:
Інформація щодо аварійних відключень на ПЛ 0,4-10 кВ
2017 рік
№
з/п

1

Найменування заходів інвестиційної
програми

2

кількість
відключен
ь, шт.
7

1

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-220 Недогарки Кременчуцького
району

без
відключень

2

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-116 Вельбівка Гадяцького району

без
відключень

3

4

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-202 Великі Будища Гадяцького
району
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-285 Новоселівка Гадяцького
району

без
відключень

2

2018 рік

недовідп
уск,
кВт*год

триваліст
ь
відключе
нь, год.

кількість
відключен
ь, шт.

8

9

без
відключен
ь
без
відключен
ь
без
відключен
ь

52,36

недовідп
уск,
кВт*год

тривалість
відключень,
год.

10

11

12

без
відключень

без
відключень

без
відключен
ь

без
відключень

без
відключень

1

38,8

5,9

без
відключень

1

41,7

6,4

7,9

без
відключень

без
відключен
ь

без
відключень

5

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-319 П Роменка гадяцького району

1

69,9

2,8

1

87,4

3,5

6

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-419 Рашівка гадяцького району

1

7,1

0,567

без
відключень

без
відключен
ь

без
відключень

7

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-2113 Пронзівка Глобинськог
району

без
відключень

без
відключен
ь

без
відключень

1

37,3

3,9

8

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-1216 м. Глобине

2

128

3,4

без
відключень

9

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-127 м. Горішні плавні

1

82,51

3,4

без
відключень

10

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-136 Більськ Котелевського району

1

8

1,43

без
відключень

11

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-146 Більськ Котелевського району

без
відключень

без
відключен
ь

без
відключень

1

25,0

3,8

12

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-153 Більськ Котелевського району

1

35,5

5,4

1

19,1

2,9

без
відключень

без
відключен
ь

без
відключень

1

29,6

4,5

без
відключен
ь
без
відключен
ь
без
відключен
ь

без
відключень
без
відключень
без
відключень

13

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-217 Більськ Котелевського району

14

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-217 Білоцерківка
Великобагачанського району

7

160

56,27

2

54,97

16,31

15

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-167 Матяшівка
Великобагачанського району

без
відключень

без
відключен
ь

без
відключень

1

28,99

7,59

16

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-509 м Лохвиця

без
відключень

без
відключен
ь

без
відключень

1

6,52

0,37

17

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-110 Харківці Лохвицький район

1

17,36

1,83

2

34

3,336

1

56

2,27

1

37,21

1,533

5

65,39

5,92

без
відключень

18

19

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-326 Вирішальне Лохвицького
району
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-409 Заводське Лохвицького
району

без
відключен
ь
без
відключен
ь

без
відключень

20

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-506 Лохвиця

1

48,7

2,7

без
відключень

21

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-27 Базилівщина Машівськог
району

без
відключень

без
відключен
ь

без
відключень

1

22

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-59 Машівка

3

39,7

3,6

без
відключень

1

180

3,35

без
відключень

1

39,2

3,4

без
відключень

без
відключен
ь

без
відключень

1

68

1,37

без
відключень

без
відключен
ь

без
відключень

без
відключень

без
відключен
ь

без
відключень

2

24,4

4,32

1

66,91

2,8

1

87,2

3,65

1

49,5

3,5

1

65,1

4,6

23

24

25

26

27

28

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-217 Гаркушенці Миргородського
району
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-554 Комишня Миргородського
району
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-491 Бакумівка Миргородського
району
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-500 Комишня Миргородського
району
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-590 В. Сороченці Миргородського
району
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-221 Руденківка Новосанжарського
району

20,7
без
відключен
ь
без
відключен
ь

без
відключень

1,25
без
відключень
без
відключень

29

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-122 Зачепилівка
Новосанжарського району

без
відключень

без
відключен
ь

без
відключень

2

33,0

3,7

30

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-101 Піски Удайські
Чорнухинського району

2

27,9

4,97

3

49,34

6,3

31

Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ
КТП-269 Піски удайські
Чорнухинського району

2

38,1

7,3

1

35,5

6,8

Додаток 7
Технічне переоснащення кабельних ліній 10 кВ
Станом на 01.01.2018 року ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» експлуатує 519,78 км
кабельних ліній 10 кВ і 586,13 км кабельних ліній 6 кВ. З них більше 30 років працюють
300,66 км (61%) ліній 10 кВ і 518,78 км (80%) ліній 6 кВ. Згідно оцінок технічного стану
37,11 км (3%) КЛ 6-10 кВ мають непридатний стан і 181,00 км (17%) – незадовільний.
В міських мережах м. Полтава, Кременчук, Горішні Плавні по кабельних лініях
6-10 кВ живляться квартали багатоповерхової житлової забудови, промислові
підприємства, відповідальні житлово-комунальні та соціальні заклади. Електричні
навантаження на кабельні мережі цього класу напруги постійно зростають. Тому вчасна
заміна та реконструкція кабельних ліній 6-10 кВ є необхідною умовою забезпечення
надійного електропостачання споживачів у містах Полтавської області.
В рамках інвестиційної програми 2019 року планується виконати проектні роботи з
технічного переоснащення наступних кабельних ліній 10 кВ в м. Кременчук і Горішні
Плавні та заплановане виконання робіт на 2021 р.:

№

1

2

3

4

Об’єкт
КЛ 10 кВ ГПП5(ком.18) – ТП-32,
ГПП-5 (ком.28) – ТП32 в м. Горішні
Плавні
Реконструкція
електричних мереж
0,38 кВ і 10 кВ від
ТП-84
в
м.
Кременчуці
Полтавської області*
КЛ-10
кВ
ПС
«Кременчук-місто» РП-7
к.1
в
м.
Кременчуці
КЛ-10 кВ РП-12 –
ЗТП-66
в
м.
Кременчуці

Довжин
а км

Рік
будівни
цтва

Марка
кабелю

Кількість
муфт

Кількість
відключе
нь за 5
років

Недовідпуск,
кВт-год

Тривалість
відключенн
я, хвилин

2х1,57
км

1986

ААШВ10-3*120

25

6

1783,8

498,54

0,27+0,3
5 км

1968

ААШВ10-3*95

11

0

-

-

23

3

3015,43

95,04

7616,43

586,98

3,22 км

2006

0,12 км

1970

0,28 км

1967

0,71 км

1950

0,59 км

1977

КЛ-10 кВ РП-6 – ЗТП31 в м. Кременчуці
5

6
7

КЛ 10 кВ РП-3 – ТП85 в м. Кременчуці
КЛ 10 кВ РП-1 – ЗТП41 в м. Кременчуці**

ААШВ
103*185,
ААШВ
10-3*240
ААШВ
103*120,
АСБ-103*95
ААШВ
10-3*70,
АСБ-103*70,
АСБ-103*95
СБ-103*35
АСБ-103*70

2

4

5

4

4560,78

417,06

16

1

424,8

79,98

2

0

-

-

*КЛ 10 кВ «ТП-85-ТП-112» і КЛ 10 кВ «ТП-112-ТП-84» за схемою нормального
режиму знаходиться в голові ЛЕП від РП-3 і живлять 1584 споживачів ІІІ і ІІ категорії
надійності з річним обсягом споживання е/е 3,89 млн. кВт-год, в тому числі 3 школи,
міську дитячу лікарню, насосні і ЦТП КП «Теплоенерго». В ремонтних і післяаварійних
режимах ці КЛ також додатково резервують ще 5 інших ЛЕП від РП-3 і РП-12. При цьому
термін експлуатації перевищує нормативний в 2 рази і складає 51 рік.
*КЛ 10 кВ «Кременчук-місто – РП-7 к.1» є живлячою КЛ для І секції шин РП-7, від
якої живляться 4627 споживачів ІІІ і ІІ категорії надійності з річним обсягом споживання
е/е 17,07 млн. кВт-год, в тому числі лікарня, насосні і ЦТП КП «Теплоенерго». При
тривало допустимому струмі 267А в післяаварійному режимі кабельна лінія має
навантаження 279 А, що дозволяє вважати КЛ як таку, що підлягає реконструкції.
**КЛ 10 кВ «РП-1 – ЗТП-41» за схемою нормального режиму знаходиться в голові
ЛЕП від РП-1, але має занижений переріз кабелю – 70мм2 (всі інші кабелі мають перерізи
95 і 120 мм2. При цьому в нормальному режимі ця КЛ живить 2615 споживачів ІІІ і ІІ
категорії надійності з річним обсягом споживання е/е 6,16 млн. кВт-год. В ремонтних і
післяаварійних режимах КЛ 10 кВ «РП-1 – ЗТП-41» також додатково резервує ще 4 інших
ЛЕП від І і ІІ с.ш. РП-1. При цьому термін експлуатації складає 42 роки.

Додаток 8
Заміна високовольтного обладнання на ПС 110-150 кВ
І. Технічне переоснащення ПС «Лубни-Компресорна» 110/10кВ:
1. Тип обладнання: МКП-110;
2. Рік випуску/введення в експлуатацію: СВ-110 – 1976р./1976р. (42 роки);
Обладнання відпрацювало свій ресурс, морально застаріле (експлуатація, відповідно до
заводської інструкції складає 15 років);
3. Недоліки в експлуатації: вимикач експлуатуються більше граничного терміну
експлуатації, виробив свій механічний ресурс, привід і вимикач неможливо відрегулювати
згідно з вимогами заводської інструкції, а також згідно технологічних карт на ремонт
обладнання. Відсутні запасні частини для регулювання приводу вимикача та запасні
частини камер баків вимикача.
4. Кількість ремонтів за останні 5 років: 5;
5. Технологічні порушення за останні 5 років: Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення ПС «Лубни-Компресорна»
110/10кВ» зазначене в «Плані розвитку розподільчих електричних мереж ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2016-2020 роки (1 том)» (стр. 36) та заплановане виконання
робіт на 2021 р.
ІІ. Технічне переоснащення ПС «Турбозавод» 110/6кВ:
1. Тип обладнання: комірки-6кВ КВП-6 13 з масляними вимикачами ВМП-10К, МГГ,
ВМПП;
2. Рік випуску/введення в експлуатацію: комірки В3-6, В5-6, В9-6, В11-6, В15-6, В17-6,
В19-6, В21-6, В23-6, В25-6, В27-6, В29-6, В31-6, В33-6, В35-6, В37-6, В39-6, В43-6, В45-6
– 1963р./1964р. (54 роки);
Обладнання відпрацювало свій ресурс, морально застаріле (експлуатація, відповідно до
заводської інструкції складає 25 років);
3. Недоліки в експлуатації: вимикачі та комірки експлуатуються більше граничного
терміну експлуатації, виробили свій механічний ресурс, спостерігається погіршення
ізоляційних властивостей внутрішніх деталей вимикачів (ізоляційна тяга, що з’єднує
рухому колодку струмовідводу з внутрішнім ричагом механізму керування) та корпусів
комірок.
4. Кількість ремонтів за останні 5 років: 5;
5. Технологічні порушення за останні 5 років: 2.
Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення ПС «Турбозавод» 110/6кВ»
зазначене
в
«Плані
розвитку
розподільчих
електричних
мереж
ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2016-2020 роки (1 том)» (стр. 36) та заплановане виконання
робіт на 2021 р.

Додаток 9
Реконструкція ПЛ 110 кВ «захід-вихід» на ПС 110/10 кВ «Супрунівка»
в м. Полтава
ПС 110/10 кВ «Супрунівка» є частиною кільця 110 кВ м. Полтава і живить
споживачів Супрунівського промвузла, значну частину житлової забудови в Київському
районі міста. На даний час вона приєднана до кільця двома відпайками довжиною по 200м
від двоколової ПЛ 110 кВ «Полтава – ХПФ». Відпайки введені в експлуатацію в 1963 році
і виконані проводом АС-185.
В рамках стратегічного розвитку міського кільця 110 кВ на даний час здійснюється
реалізація проекту реконструкції ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ «Супрунівка» з метою
створення вузлової ПС з типовою схемою 110-7. Це дозволить підвищити надійність
електропостачання м. Полтава на напрузі 110 кВ.
Разом з цим необхідно забезпечити реконструкцію живлячих ПЛ 110 кВ шляхом
заміни відпайок на ПС «Супрунівка» на захід-вихід двох двоколових ПЛ 110 кВ – ПЛ 110
кВ від ПС 330 кВ «Полтава» (ліва і права) і ПЛ 110 кВ від ПС 110/6 кВ «ХПФ» і ПС 110/6
«Турбозавод», які утворюються в результаті реконструкції ПЛ 110 кВ «ХПФ-ААЗ-ТМЗ» у
двоколову лінію.
Враховуючи це, в рамках інвестиційної програми 2019 року планується виконати
проектні роботи з організації «заходу-виходу» ПЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Супрунівка».
Виконання робіт по проекту «Реконструкція ПЛ 110 кВ «захід-вихід» на ПС 110/10
кВ «Супрунівка» в м. Полтава» зазначене в «Плані розвитку розподільчих електричних
мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2016-2020 роки (1 том)» (стр. 37) та
заплановане виконання робіт на 2021 р.

РОЗДІЛ 2

2.1.4.1/2.1.4.2 Заміна застарілих лічильників (впровадження АСКОЕ)
Доступ працівників компанії до засобів обліку, встановлених у квартирах,
будинках пов’язаний із значними труднощами, а іноді зовсім неможливий. Як наслідок,
підприємство не може регулярно отримувати дані про спожиту електроенергію, які
необхідні для здійснення контролю за проведенням розрахунків, складання балансу
електроенергії.
Одним із рішень даної проблеми вбачається застосування системи обліку
електричної енергії з функцією дистанційної передачі даних.
Такі
системи
мають
багатофункціональне
застосування
і
можуть
використовуватись як у багатоповерховій забудові міста (де масово встановлюються
кодові замки на вхідних дверях), так і у приватних забудовах (закритих котеджних
поселень).
Впровадження у побутових споживачів багатофункціональних лічильників
електроенергії, інтегрованих в АСКОЕ, забезпечить економію експлуатаційних витрат та
зниження втрат електроенергії у розподільчих мережах за рахунок :
- оперативного складання та оптимізації балансу споживання електроенергії;
- дистанційної передачі даних про споживання електроенергії;
- можливості дистанційного відключення і включення споживача за несплату;
- можливості відключення при перевищенні максимально дозволеної потужності.
У зв’язку з переходом країни на ринкові умови роботи важливого значення
набувають питання достовірного обліку споживання електричної енергії з використанням
автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) у всіх без
виключення категорій споживачів, в тому числі і населення.
Станом на 01.01.2019 р. ПАТ „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” має в експлуатації у
побутових споживачів 701 036 шт. лічильників електричної енергії, з них – 661 888 шт. 1фазних (у т.ч. 71 130 шт. індукційні класу точності 2,5) та 39 148 шт. 3-фазних
електролічильників.
На даний час в ПАТ «ПОЕ» впроваджено та працюють наступні системи АСКОЕ у
побутових споживачів:
SMART IMS - 20 052 споживач (м. Полтава).
Комплекс Smart-IMS - це автоматизований комплекс обліку електроенергії і керування
споживанням, орієнтований на індивідуальну роботу з кінцевими одно- і трифазними
побутовими і промисловими споживачами.
Система Raconet – 261 споживач (м. Миргород, м. Глобине).
Raconet - динамічна, бездротова мережа (радіоканал) для автоматичного зчитування
показників та керуванням споживанням на базі електролічильників виробництва компанії
ЕМН.
Система NovaSys - 37 198 шт. лічильників (в т.ч. тех. облік на ТП) (м. Полтава, м.
Кременчук, м. Горішні Плавні, м. Лубни, м. Миргород, м. Гадяч, м. Карлівка).
Передача даних (технологія PLC) по низьковольтним силовим кабелям від лічильника до
ТП, по GSM-каналу від ТП до сервера, на базі електролічильників виробництва компанії
«НІК-Електроніка».
Система NovaSys - 1000 шт. лічильників (в т.ч. тех. облік на ТП) (м. Полтава та
Полтавський р-н, м. Кременчук та Кременчуцький р-н, м. Лубни, м. Миргород, м.
Глобине).
Передача даних (технологіяZeegBee) по радіоканалу від лічильника до ТП, по GSM-каналу
від ТП до сервера, на базі електролічильників виробництва компанії «НІК-Електроніка».
У 2019 році інвестиційною програмою Товариства передбачена заміна
електролічильників, в тому числі застарілих 1-фазних приладів обліку з класом точності

2,5, на багатофункціональні електролічильники з об’єднанням їх в АСКОЕ. При цьому
досвід експлуатації вищевказаних систем обумовлює вибір способу передачі даних: по
мережі 0,4 кВ для побутових споживачів (менше витрат робочого часу на налагодження та
коштів на додаткове обладнання, потребу в якому складно розрахувати на стадії
проектування).
Багатотарифні прилади обліку типу «Смарт», що плануються до закупівлі по
інвестиційній програмі, забезпечують вимірювання фактичних погодинних обсягів
споживання електричної енергії у споживача та можливість дистанційного
зчитування/передачі погодинних результатів вимірювання з мітками часу.
Першочергове встановлення «Смарт» лічильників з функцією передачі даних
розподіляється за наступними критеріями:
- впровадження автоматизації передачі даних обліку у населених пунктах з
великою кількістю споживачів, найбільш «втратних» фідерах та тих, що підлягають
реконструкції;
- впровадження автоматизації передачі даних обліку в місцях котеджної
забудови з ускладненим доступом персоналу компанії до засобів обліку і віддалених з
точки зору зняття показів населених пунктах;
- впровадження АСКОЕ в мікрорайонах багатоповерхової забудови;
- заміна при впровадженні системи всіх лічильників по фідеру для забезпечення
повноти даних щодо балансу з подальшим вилученням із знятих засобів обліку
лічильників класу 2,5 та направленням на періодичну повірку решти для поточної
заміни приладів класу 2,5;
- організація при впровадженні системи технічного (балансуючого) обліку по
тих фідерах, де він на сьогодні відсутній.
Враховуючи це, за результатами аналізу було визначено перших вісім філій, в
яких заплановано виконати заміну 14 276 шт. електролічильників.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Найменування
1-ф багатотарифний лічильник з модулем
дистанційного зчитування (типу - СМАРТ)
3-ф багатотарифний лічильник (120 А) з модулем
дистанційного зчитування (типу - СМАРТ)
3-ф багатотарифний лічильник (А+;R+/-) з модулем
дистанційного зчитування (типу - СМАРТ)
3-ф багатотарифний лічильник (А+;R+/-),
трансформаторного включення з модулем
дистанційного зчитування (типу - СМАРТ)
3-ф багатотарифний лічильник, трансформаторного
включення з модулем дистанційного зчитування
(типу - СМАРТ)
Трансформатор струму Т-0,66 600/5
Трансформатор струму Т-0,66 500/5
Трансформатор струму Т-0,66 400/5
Трансформатор струму Т-0,66 300/5
Трансформатор струму Т-0,66 200/5
Комутаційна колодка КП25
Провід ПВ -1 (1*2,5)
Шафа з комунікаційним устаткуванням (PLC)

Всього:

Кількість,
шт (м).

Вартість, тис.
грн. (без ПДВ)

12943

16825,90

640

1814,40

69

195,62

338

958,23

286

810,81

138
9
48
297
630
226
9951
48

71,58
4,67
15,93
98,56
209,07
78,65
74,04
984,00

22 141,45

1Ф

3Ф

1Ф

3фА пр (120

3фАР пр

3фА ТС

3фАР ТС

272

3086

7013

0

84

64

8

64

85

114

219

61

13

107

3фАР пр

2596

3Ф

325

3Ф

165

1Ф

3фА пр

А!)

КТП

1Ф

1Ф сходові клітки

1Ф квартири

Кіл-сть засобів обліку на
відходящих ТП

Квартири

Кіл-сть засобів обліку юридичних
споживачів підключених від ТП,
шт (А - активный АРРеактивный)

3ф з ТС

Кіл-сть ввідних точок обліку
на ТП

Філія

в будинку

Кіл-сть
засобів
обліку
госппотреб
будинку, шт

3ф АР з ТС

№
з/п

Загальна
кількість
лічильників
на
встановлення

Кіл-сть засобів
обліку
юридичних
споживачів
підключених
від юридичних
споживачів,
підключених
від РЩ 0,4 кВ
будинку, шт (А
- активный АРРеактивный)

1

Полтава

4393

102

74

792

46

0

3152

0

0

0

0

0

0

53

76

10

0

88

2

Полтава-район

377

3

11

41

9

61

225

0

0

0

0

1

1

3

22

0

0

0

ТП-255, ТП-260, ТП-532, ТП533, ТП-259А, ТП-196, ТП97, РП-6
ТП-308, ТП 118, ТП-168

3

Кременчук

3528

31

142

137

21

1162

1854

0

30

17

8

3

49

2

26

31

4

11

4

Комсомольск

1112

6

7

793

80

0

164

0

6

12

0

4

7

6

27

0

0

0

5

Лубни

1273

11

20

364

80

609

70

0

28

12

0

7

8

14

28

6

8

8

6

Миргород

1562

1

33

89

1

979

367

0

0

0

0

29

5

27

28

2

1

0

7

Гадяч

1275

8

27

93

20

147

898

0

20

23

0

20

15

0

2

2

0

0

ТП-600, ТП-605, ТП-609, ТП613, ТП-615, ТП-624, ТП-625,
ТП-631, ТП-633, ТП-650, ТП668
КТП-141, КТП-145, КТП-24,
КТП-25, ЗТП-90, ЗТП-90А
ЗТП-84, ЗТП-1, ТП-97, ТП135, ТП-726, ТП-1003, ТП1016
ЗТП-7, ЗТП-13, ЗТП-1111А,
ТП-74
ТП-47, ТП-2, ТП-85, ТП-99,
ТП-699, ТП-747, ТП-741

8

Кобеляки

756

3

11

287

15

128

283

0

0

0

0

0

0

9

10

10

0

0

ЗТП-7, ЗТП-576, ТП-481

Визначення ліній 6-10 кВ, на яких планується встановити систему АСКОЕ,
визначено за результатами аналізу втрат у мережі.
Полтавська філія міських мереж
№
з/п

№ ТП/РП

1

КТП-97

Назва підстанції
Диспетчерська Втрати за
(джерела живлення) ПС назва ПЛ (КЛ) - 12 місяців
110/35/10/6 кВ
10(6) кВ
2018р. %
ПС Полтава-місто ком.7

ф.81

21,60%

Втрати за
12 місяців
2018 р.
кВт*год

% втрат по ТП/РП

4 238 908

РП-8 - 15,8%, КТП-97 - 26,3% , КТП-111 4,2%, КТП-118 - 5,8%, ЗТП-210 - 6,7%, ЗТП211 - 21,9%, ЗТП-653 - 19,3%

РП-6

РП-6 - 28,6% , ЗТП-54 - 6,1%, ЗТП-255 29,2%, ЗТП-259а - 26,7%, ЗТП-260 - 23,3%,
ЗТП-532 - 28,2%, ЗТП-533 - 17,9%

ЗТП-255

РП-6 - 28,6%, ЗТП-54 - 6,1%, ЗТП-255 29,2% , ЗТП-259а - 26,7%, ЗТП-260 - 23,3%,
ЗТП-532 - 28,2%, ЗТП-533 - 17,9%

ЗТП-260

РП-6 - 28,6%, ЗТП-54 - 6,1%, ЗТП-255 29,2%, ЗТП-259а - 26,7%, ЗТП-260 - 23,3% ,
ЗТП-532 - 28,2%, ЗТП-533 - 17,9%

ПС ПААЗ ком. 57

2

ф.62

19,79%

2 303 481

ЗТП-532

РП-6 - 28,6%, ЗТП-54 - 6,1%, ЗТП-255 29,2%, ЗТП-259а - 26,7%, ЗТП-260 - 23,3%,
ЗТП-532 - 28,2% , ЗТП-533 - 17,9%

ЗТП-533

РП-6 - 28,6%, ЗТП-54 - 6,1%, ЗТП-255 29,2%, ЗТП-259а - 26,7%, ЗТП-260 - 23,3%,
ЗТП-532 - 28,2%, ЗТП-533 - 17,9%
РП-6 - 28,6%, ЗТП-54 - 6,1%, ЗТП-255 29,2%, ЗТП-259а - 26,7% , ЗТП-260 - 31,2%,
ЗТП-532 - 28,2%

ЗТП-259а

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ЗТП-196

ПС Затурино ком.10
ПС"Південно-Західна"
ПС "ППФ"
ПС "Затурино"
ПС "Полтава-місто"
ПС "Полтава-місто"
ПС "Шпортовка"
ПС "Полтава-місто"
ПС "Щербані"

ф. НОД-4 (ТП-196)

28,33%

340 521

ф. ТП-233
ф. Івонченці
ф.НОД-4 (ТП-188)
ф. ТП-41А
ф. ТП-47
ф. ТП-609
ф. 72
ф. Склозавод-3

5,7%
14,8%
16,5%
7%
4,2%
17,1%
8,2%
8,7%

307 849
278 085
257 230
208 164
205 392
134 914
62 030
41 389

ЗТП-196 - 74,2 % , КТП-197 - 12,7%, КТП184а - 13,1%

Комсомольська філія
Назва підстанції (джерела
Втрати за
№
Диспетчерська назва ПЛ (КЛ)
№ ТП/РП живлення) ПС 110/35/10/6
12 місяців
з/п
- 10(6) кВ
кВ
2018р. %

1

ЗТП - 90

ПС10-35/6 Т2 ком.4

ПЛ -6кВ"Лодочна"

17,13%

Втрати за
12 місяців
2018 р.
кВт*год

% втрат по ТП/РП

1 882 285

КТП -20(7,2%),КТП -21 (9,2%),КТП - 111(9,7%),КТП - 29(12%),
КТП -90(21,4%),КТП - 12(8,6%),КТП -16(11,7%),КТП - 18(7,1%)

КТП - 24

2

ГПП5-154/35/10 Т1 ком.16

ПЛ -10кВ "Низи"

17,90%

1 274 781

ГПП6-154/6 Т1 ком.12

ПЛ-6кВ "Келеберда"

20,80%

225 039

ПС10-35/6 Т2 ком.17

ПЛ -6кВ"Золотнище"

23,10%

116 313

ПС-10 ком. 4
ГПП-5 ком.28
ПС-10 ком.16
ПС-10 ком.17
ПС-10 ком.12

ПС-10(4)-РП-20(6) (в1)
ГПП-5(28)-ТП-32(6) (в2)
ПС-10(16)-ТП-110(4)
ПС-10(17)-ПЛ 6кВ Золотнище
ПС-10(12)-РП-19(7) В1

7,3%
3%
10,6%
13,1%
10,3%

129 120
103 656
99 364
65 740
53 622

КТП - 25

КТП -141
3
КТП - 145
4

ЗТП - 90А

5
6
7
8
9

КТП -26(12,1%),КТП - 116(9,3%),КТП - 25(25,3%),КТП 127(8,7%),
КТП - 24(26,1%),КТП - 433(7,7%)КТП 134(11,5%),КТП - 114(12,4%),
КТП - 112(8,6%),КТП 115(14,2%),КТП - 113(9,5%), КТП -Сади1(7,3%), КТП Сади2(9,1%),КТП - 380(8,4%)
КТП -26(12,1%),КТП - 116(9,3%),КТП - 25(25,3%),КТП 127(8,7%),
КТП - 24(26,1%),КТП - 433(7,7%)КТП 134(11,5%),КТП - 114(12,4%),
КТП - 112(8,6%),КТП 115(14,2%),КТП - 113(9,5%), КТП -Сади1(7,3%), КТП Сади2(9,1%),КТП - 380(8,4%)
КТП -140(7,2%),КТП - 141(24,7%),КТП - 142(12,3%),КТП 43(19,2%), КТП - 144(10,2%),КТП - 145(25,1%)
КТП -140(7,2%),КТП - 141(24,7%),КТП - 142(12,3%),КТП 43(19,2%), КТП - 144(10,2%),КТП - 145(25,1%)
КТП -28(12,7%),КТП - 379(4,7%),КТП - 39(12,5%),КТП 90а(24,2%)

Лубенська філія
Назва підстанції (джерела
№
№ ТП/РП живлення) ПС 110/35/10/6
з/п
кВ

Диспетчерська назва
ПЛ (КЛ) - 10(6) кВ

Втрати за
12 місяців
2018р. %

Втрати за
12 місяців
2018 р.
кВт*год

ТП - 1016

ПС Лубни-місто 110/10кВ

1

Живильна

15,00%

ТП - 97

ЗТП - 84
2

ЗТП - 1

3 604 965

ЦРП-1

20,00%

ПС Засулля 35/10кВ

Засулля

20,00%

1 020 180

ПС Губская
ПС Губская
ПС Засулье
ПС Лазірки
ПС Снітин
ПС Засулье
ПС Михнівці
ПС Лубни-місто
ПС Лубни-місто

ком.1 Енковцы
ком.6 Вилы
ком.2 Тарнавщина
ком.7 Богодарівка
ком.10 Шеки
ком.1 АБЗ
ком.7 Александровка
ком.19 Техучилище
ком.27 Лінія ТП-143

13,6%
9,5%
13,3%
10,9%
15%
9,8%
9,6%
10,9%
8,4%

125 962
123 785
80 320
74 875
71 448
33 995
23 424
22 595
19 434

ТП - 726
3
ТП - 1003
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ЗТП -53(17,1%),ЗТП - 81(9,3%),ЗТП - 108(14,3%),ЗТП - 73(14,7%),ЗТП - 1027(9,1%),ЗТП - 97(22,7%)КТП 1014(11,5%),ЗТП - 57(16,4%),ЗТП - 29(8,6%),ЗТП - 125(14,2%),ЗТП - 30(9,5%),ЗТП - 76(7,3%),КТП 134(11,1%),КТП - 142(8,4%), КТП - 9(12,4%),КТП - 139(11,5%),ЗТП - 80(9,6%),ЗТП - 22(13,4%), КТП 137(10,4%),ЗТП - 113(15,0%),КТП - 74(12,2%),КТП - 23(9,1%),ЗТП - 93(7,7%),КТП - 1007(9,6%),КТП 1016(22,4%),ЗТП - 129(11,6%),КТП - 19(7,1%),КТП - 20(7,4%),КТП - 1005(10,1%),КТП - 45(7,8%),ЗТП 114(8,4%),ЗТП - 105(7,2%),ЗТП - 39(7,7%),КТП - 1039(8,4%)

ЗТП -53(17,1%),ЗТП - 81(9,3%),ЗТП - 108(14,3%),ЗТП - 73(14,7%),ЗТП - 1027(9,1%),ЗТП - 97(22,7%)КТП 1014(11,5%),ЗТП - 57(16,4%),ЗТП - 29(8,6%),ЗТП - 125(14,2%),ЗТП - 30(9,5%),ЗТП - 76(7,3%),КТП 134(11,1%),КТП - 142(8,4%), КТП - 9(12,4%),КТП - 139(11,5%),ЗТП - 80(9,6%),ЗТП - 22(13,4%), КТП 137(10,4%),ЗТП - 113(15,0%),КТП - 74(12,2%),КТП - 23(9,1%),ЗТП - 93(7,7%),КТП - 1007(9,6%),КТП 1016(22,4%),ЗТП - 129(11,6%),КТП - 19(7,1%),КТП - 20(7,4%),КТП - 1005(10,1%),КТП - 45(7,8%),ЗТП 114(8,4%),ЗТП - 105(7,2%),ЗТП - 39(7,7%),КТП - 1039(8,4%)
ЗТП -69(21,2%),ЗТП - 92(14,7%),ЗТП - 84(23,3%),КТП - 79(19,2%), ЗТП - 1(27,2%),КТП - 135(23,1%),
ЗТП-40(9,1%), ЗТП-89(17,2%),ЗТП-67(13,2%)ЗТП-4(11,2%), РП-1 (1Т)(11,2%)
ЗТП -69(21,2%),ЗТП - 92(14,7%),ЗТП - 84(23,3%),КТП - 79(19,2%), ЗТП - 1(27,2%),КТП - 135(23,1%),
2 371 423
ЗТП-40(9,1%), ЗТП-89(17,2%),ЗТП-67(13,2%)ЗТП-4(11,2%), РП-1 (1Т)(11,2%)
ЗТП -69(21,2%),ЗТП - 92(14,7%),ЗТП - 84(23,3%),КТП - 79(19,2%), ЗТП - 1(27,2%),КТП - 135(23,1%),
ЗТП-40(9,1%), ЗТП-89(17,2%),ЗТП-67(13,2%)ЗТП-4(11,2%), РП-1 (1Т)(11,2%)

ПС Лубни-місто 110/10кВ

ТП - 135

% втрат по ТП/РП

КТП -262(11,2%),КТП -726 (27,2%),КТП - 554(9,7%),КТП - 1003(24%), КТП - 145(11,4%),КТП 221(8,6%),КТП -261(11,7%),КТП - 260(7,1%),КТП - 561(12,1%),КТП - 98(17,3%),КТП - 1011(14,1%)
КТП -262(11,2%),КТП -726 (27,2%),КТП - 554(9,7%),КТП - 1003(24%), КТП - 145(11,4%),КТП 221(8,6%),КТП -261(11,7%),КТП - 260(7,1%),КТП - 561(12,1%),КТП - 98(17,3%),КТП - 1011(14,1%)

Полтавська філія районних мереж
№ з/п № ТП/РП

Назва підстанції (джерела
живлення) ПС 110/35/10/6
кВ

Диспетчерська назва ПЛ (КЛ) 10(6) кВ

Втрати Втрати за
за 12
12 місяців
місяців
2018 р.
2018р. % кВт*год

% втрат по ТП/РП

1

ТП - 308

ПС 35/10 кВ Гожули

ПЛ 10 кВ ЛАВРИКИ

26,00%

2

ТП - 168

ПС 110/10/6 кВ Щербані

ПЛ 10 кВ ШЕВЧЕНКА

20,95%

3

ТП - 383

ПС 35/10 кВ Кротенки

ПЛ 10 кВ ЖУКИ

20,18%

ТП-308 (37,2% ), КТП-263 (17,3 % ), 268 (11,5% ), 661
(12,8 % ), 256 (14,0 %), 352 (5,2% ), 404 (4,8 %), 560 (15,4%
924 690 ), 260 (11,3%), 261 (12,7%), 522 (11,0%), 355 (18,1%), 356
(15,3%), 262 (12,1%), 264 (17,9%), 407 (9,4%), 265 (13,0% ),
408 (11,7% )
ТП-168 (34,2% ), КТП-169 (11,8% ), 535 (16,0% ), 167
711 723 (14,4% ), 172 (13,9% ), 393 (19,2% ), 347 (15,3% ), 666 (7,4%
), 346 (14,5% ), 166 (11,0% )
ТП-383 (32,4 %), КТП-9 ( 5,3 %), 38 (7,6%), 17 (9,4%), 515
357 389 (13,6%), 23 (8,4%), 611 (11,5 %)

ПС Дубенки
ПС Бугаївка
ПС Стасі
ПС Божково
ПС Байрак
ПС Ладижено
ПС Божково
ПС Дубенки
ПС Нестеренки

ф.Безручки
ф.Уманцівка
ф.Полтавський
ф.Карнаухи 2сш
ф.Валок
ф.Степанівка 2сш
ф.Черкасівка 2сш
ф.Ватажково
ф.Зоря 2сш

15,5%
9%
11,4%
12,4%
15,4%
9,5%
16%
15%
12,4%

151 271
150 325
123 215
110 183
103 011
84 317
80 451
74 208
19 440

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Миргородська філія
№
з/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

№ ТП/РП

ЗТП - 7

Назва підстанції (джерела
живлення) ПС 110/35/10/6
кВ

ПС Миргород-330

Втрати за
12 місяців
2018 р.
кВт*год

% втрат по ТП/РП

ЗТП - 7 - 28.67%, РП-2 - 11.87%, ЗТП-8 - 22.32%, ЗТП145 -12.65%, ЗТП-110 - 14.45%, ЗТП-97 - 21.54%, ЗТП-2 24.54%, ЗТП-58 -9.56%, ЗТП-69 - 12.84%, КТП-18 19.23%, ЗТП-3 - 21.32%, ЗТП-114 - 6.32%, КТП-159 16.45%

Лінія ТП-7

22,97%

2 661 089

ком 57
лінія РП - 2

16,09%
22,96%

1 182 762
975 924

ПС Миргород-330

Лінія ТП-94

21,81%

597 785

ПС Дібрівка 35/10 кВ
ПС Савинці 35/10 кВ
ПС В. Сорочинці 35/10 кВ
ПС Петрівці 110/10 кВ
ПС Ромодан 110/10 кВ
ПС В. Сорочинці 35/10 кВ
ЦРП 10 кВ
ПС Попівка 35/10 кВ

Клюшниківка
Л-3 В. Обухівка
Сорочинці
Л-5 К. Маркса (с. Вовнянка)
Вірич
Солонці
Інкубатор
Каховка

16,8%
20,2%
14,7%
19,2%
16,4%
5,1%
7,5%
8,4%

171 648
169 966
117 587
76 266
72 305
56 085
25 453
16 004

ЗТП - 111А ПС 110/6/10 Арматурний з-д
ТП - 74
ПС Миргород-330 РП-2
ЗТП - 13

Втрати за
Диспетчерська назва ПЛ (КЛ) 12 місяців
10(6) кВ
2018р. %

ЗТП - 111А-18.64%, ЗТП-126А-10.47%, ЗТП-120 А-12.32%
ТП - 74 - 25,87%, ЗТП-50 - 24,21, ЗТП-30-20,25%
ЗТП -13 - 28,56%, ЗТП-94 - 20,21%, ЗТП-8015,96%,ЗТП-78 -27.97%,

Кременчуцька філія

№
Назва підстанції (джерела живлення)
№ ТП/РП
з/п
ПС 110/35/10/6 кВ

Диспетчерська назва ПЛ
(КЛ) - 10(6) кВ

Втрати за
Втрати за
12 місяців
12 місяців
2018 р.
2018р. %
кВт*год

ТП-650.2(20%), ТП-637(21%), ТП-638(16%), ТП-668
(28%)
ТП-650.2(20%), ТП-637(21%), ТП-638(16%), ТП-668
(28%)
ТП-650.1(20%), ТП-625 (29%), ТП-628 (19%), ТП611(12%), ТП-601(15%), ТП-623(15%), ТП-624(27%)
ТП-650.1(20%), ТП-625 (29%), ТП-628 (19%), ТП1 942 441
611(12%), ТП-601 (15%), ТП-623(15%), ТП-624(27%)
ТП-650.1(20%), ТП-625 (29%), ТП-628 (19%), ТП611(12%), ТП-601 (15%), ТП-623(15%), ТП-624(27%)
ТП-609 (24%), ТП-613 (19,5%),ТП-614(15%), ТП615(23%)
ТП-609 (24%), ТП-613 (19,5%),ТП-614(15%), ТП1 744 147
615(23%)
ТП-609 (24%), ТП-613 (19,5%),ТП-614(15%), ТП615(23%)
ТП - 692(22%), ТП-633 (25%), ТП - 600 (23%), ТП-627
(10%), ТП-626 (10%), ТП-704 (15,5)

ТП - 650.2
ПС "В. Кохнівка" 35/10 кВ (ком. №12)ф-р РП-8 к-2 (РП-8 с.2) - ком.9

14%

ТП - 625 ПС "В. Кохнівка" 35/10 кВ (ком. №18)ф-р РП-8 к-1 (РП-8 с.1) -ком.10

23%

1

3 568 021

ТП - 668
ТП - 624
2

ТП - 650.1
ТП - 609
3

ТП - 613 ПС "В. Кохнівка" 35/10 кВ (ком. №18)ф-р РП-8 к-1 (РП-8 с.1) - ком.6

14%

ТП - 615
ТП - 600
4

ТП - 605 ПС "В. Кохнівка" 35/10 кВ (ком. №12)ф-р РП-8 к-2 (РП-8 с.2) - ком.11

19%

1 667 944

ТП - 633
5
6
7
8
9
10
11
12
13

% втрат по ТП/РП

ТП - 631 ПС "В. Кохнівка" 35/10 кВ (ком. №12)ф-р РП-8 к-2 (РП-8 с.2) - ком.7 20%
ПС Кременчуг-город 150/35/10 кВ
ком.9 РП-4 к-1
3,2%
ПС Занасип 150/35/10 кВ
ком.25 Лінія РП-12 №1
1,7%
ПС Кременчуг-город 150/35/10 кВ
ком.13 РП-4 к-2
7,2%
ПС Занасип 150/35/10 кВ
ком.21 Залізниця
6,2%
ПС Крюков 150/35/6 кВ ком.34 ф-р ТП-575, ком.36 ф-р РП-9 к-2
3,2%
ПС Занасип 150/35/10 кВ
ком.4 Лінія ЗТП-353
5,1%
ПС ББІ 35/6 кВ
ком.21 ЦРП-6 ДСК-3 к-2, ком.24 ДБК-3 к-1 ЦРП-6
2,1% №1
ПС ББІ 35/6 кВ
ком.22 Автолюбитель-15
4,8%

95 403
239 854
194 661
140 962
138 631
135 213
26 047
24 277
11 477

ТП - 692(22%), ТП-618(абон)(2%), ТП-605(27%), ТП603(9%)
ТП - 692(22%), ТП-633 (25%), ТП - 600 (23%), ТП-627
(10%), ТП-626 (10%), ТП-704 (15,5)
ТП - 631 (24%)

Кобеляцька філія
№
з/п

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

№ ТП/РП

ЗТП - 7

ЗТП - 576,
ТП - 481

Назва підстанції (джерела
живлення) ПС 110/35/10/6
кВ

ПС Кобеляки 110/35/10 кВ

Диспетчерська назва ПЛ (КЛ) - 10(6) кВ

ПЛ-10 кВ Город - РП-1 - ПЛ-10 кВ Хлібзавод

Втрати за 12
місяців
2018р. %

25,09%

Втрати за
12 місяців
2018 р.
кВт*год

% втрат по ТП/РП

298 792

ЗТП - 7-31%, ТП-002-13%, ТП-003-20%, ТП-004-25%,
ТП-006-15%, ТП-008-20%, ТП-009-22%, ЗТП-018-0%,
ТП-045-12%, ЗТП-330-0%, ЗТП-331-11%, ТП-493-29%,
ТП-511-0%, ТП-512-0%, ТП-542-27%, ТП-556-22%, ТП560-27%, ТП-585-28%, ТП-635-13%, ТП-637-25%, ЗТП641-11%, ТП-671-19%, ТП-673-21%, ТП-680-26%
ЗТП - 576-37%, ТП - 481-41%, ЗТП-011-1%, ТП-01213%, ТП-019-0%, ТП-023-0%, ТП-033-0%, ТП-51-0%,
ТП-055-5%, ТП-116-0%, ТП-168-0%, ТП-223-28%, ТП249-30%, ТП-404-27%, ТП-481-41%, ТП-488-0%, ТП513-35%, ТП-526-3%, ТП-527-25%, ТП-559-33%, ТП607-22%, ТП-621-15%, ТП-646-0%

ПС Кобеляки 110/35/10 кВ

ПЛ-10 кВ Насосна - РП-1 - ПЛ-10 кВ СХТ

27,31%

200 653

ПС Дашківка
ПС Дашківка
ПС Дашківка
ПС Кобеляки
ПС Марківка
ПС Красна
ПС Маячка
ПС Красна
ПС Придніпрянська

Василівка
Мартинівка
Вільховатка
СХФ2
Попово
Красна
Канави
Грицаївка
МТФ

16,7%
19%
15,3%
14,5%
18,8%
16,1%
10,7%
8,8%
8,1%

167 281
148 474
141 517
100 547
86 577
80 515
60 622
44 555
16 136

Гадячська філія
Втрати за
12 місяців
2018 р.
кВт*год

% втрат по ТП/РП

25,52%

1 677 597

КТП 2-41%, ЗТП 54-16,61%, ЗТП 695-12,61%, ЗТП 85-41%,
ЗТП 99-41% ,ЗТП 699-22,61%, ЗТП 48-12,71%, ЗТП 5412,81%, ЗТП 64-12,99%, ЗТП 10-13,61%, ЗТП 654-14,61%, ЗТП
288-17,61%, ЗТП 52-18,61%, ЗТП 695-11,61%, ЗТП 92-13,61%,
ЗТП 77-12,77%

ПЛ-10 кВ Місто-1

27,88%

1 365 731

ТП - 47-43%, ЗТП 576- 7,5 %, ЗТП 11-9,3%, ЗТП95- 7,8%,
ЗТП94- 7,2 %, ЗТП49-6,8%, КТП34-9,5%, ЗТП76-7,1%, ЗТП518,4%, КТП462-6,3%, КТП37-8,1%,

ПС 110/10 Гадяч РП-3

ПЛ-10кВ Болгарія

22,28%

425 042

ЗТП - 747-42%, КТП 139-11,32%, КТП 136-14,17%, ЗТП 74125,68%, КТП 608-13,12%, КТП 139-15,77%, КТП648-13,6%,
КТП126-17,54%

ЦРП-10
ПС "Веприк" 110/35/10 кВ
РП-3
ПС "Гадяч" 110/10 кВ
ПСП."Роменка" 110/35/10
кВ
ПСП."Роменка" 110/35/10
кВ
ПС "Гадяч" 110/10 кВ
ЦРП-10
ПС "Веприк" 110/35/10 кВ
ПС "Гадяч" 110/10 кВ

Лінія- Елеватор2" к.20 к13
Лінія Бобрик
Лінія Цегельний з-д
ПЛ-10кВ АБЗ

5,4%
11,5%
6,9%
5,3%

149 488
115 446
105 646
91 933

Лінія Сергіївка

14,6%

86 112

Лінія Комплекс
Лінія"Газпром-1"к.2
Лінія ЗБВ - 2 к.10
Лінія "Новотроїцьк"
фідер"Водозабір"

18,6%

76 816

5,6%
16,8%
7,4%
5,1%

48 481
48 127
32 543
31 969

Назва підстанції (джерела
живлення) ПС 110/35/10/6
кВ

№
з/п

№ ТП/РП

1

ЗТП - 85,
ЗТП - 699,
ЗТП - 99,
КТП - 2

ПС 110/10 Гадяч

ПЛ-10кВ Місто-4

2

ЗТП - 47

ПС 110/10 Гадяч

3

ЗТП - 747,
ЗТП - 741

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Диспетчерська назва ПЛ
(КЛ) - 10(6) кВ

Втрати за 12
місяців
2018р. %

Інформація щодо зменшення кількості 1-фазних електролічильників з
порушеним терміном повірки та виведення із експлуатації індукційних
лічильників з класом точності 2,5

1.

Кількість 1-фазних електролічильників з порушеним терміном повірки

(ПТП)
Дані на початок 2019 р.
1-фазні індукція кл.т. 2,0
1-фазні індукція кл.т. 2,5
1-фазні електроніка

– 3 358 шт.
– 34 556 шт.
– 13 662 шт.

в т.ч. NP 06 (Smart ІMS)

– 6 934 шт.

Всього

– 51 576 шт.

Відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії (Глава VI,
п.4.1) 1-фазні індукційні лічильники з кл.точ.2,5, які були повірені і у яких не закінчився
МПІ дозволяється використовувати у побутових споживачів з дозволеною потужністю до
3,6 кВт.
Таким чином, 1-фазні індукційні лічильники з кл. т. 2,5, у яких закінчився МПІ
підлягають вилученню із експлуатації за рахунок придбаних електронних «системних»
лічильників по ІП та заміною на лічильники, які зняті по ІП з кл. т. не гірше 2,0 та у яких
не закінчився МПІ.
Заходи по зменшенню кількості 1-фазних лічильників з порушеним МПІ у 2019 році:
1. Заміна 1-фазних індукційних лічильників з кл. т. 2,5 на «системні» електронні по
ІП 2019 (розділ 2) – 12 943 шт.
2. Заміна 1-фазних індукційних лічильників з кл. т. 2,5 на «системні» електронні по
ІП 2019 (реконструкція) – 424 шт.
3. Повірка на власному обладнанні в ЦРЕЛ, крім лічильників кл.т.2,5 – 17 900 шт. в
т.ч. NP 06 (Smart SMS) – 2 000 шт. На балансі ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

знаходяться дві повірочні установки: 1-фазна на 48 місць типу УРПС-1Ф та 3-фазна на 20
місць типу MTS-320.
Виходячи з розрахунків, зазначаємо, що 1-фазні лічильники індукційні з кл. точ. 2,0
та електронні з порушеним МПІ, крім лічильників NP 06 (Smart SMS), будуть повірені до
кінця 2019 року.
Крім того 1-фазні лічильники індукційні з кл. т. 2,0 та електронні, у яких
закінчується МПІ у наступних роках, будуть замінені і повірені в ЦРЕЛ протягом
поточного року.
Зменшення кількості 1-фазних лічильників NP 06 (Smart SMS) з порушеним МПІ
1-фазні лічильники NP 06 (Smart SMS) мають МПІ 6 років і робота по їх заміні,
повірці, програмуванню та встановленню пов’язана зі значними затратами ресурсів та
часу. З метою зменшення в експлуатації 1-фазних лічильників типу NP 06 з порушеним
терміном повірки до кінця 2022 року заплановано: у 2019 році провести в ЦРЕЛ їх повірку
в кількості 2000 шт., а в наступні роки по 2000 шт. з урахуванням об’ємів, які додаються у
наступних роках.

2.
Кількість 1-фазних індукційних лічильників з класом точності 2,5
Інформація щодо виведення із експлуатації у побутових споживачів ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 1-фазних індукційних лічильників з кл. т. 2,5 за останні роки
мають наступний вигляд:
31.12.2013р. – 175 416 шт.
31.12.2014р. – 152 898 шт.
31.12.2015р. – 125 945 шт.
31.12.2016р. – 101 292 шт.
31.12.2017р. – 85 343 шт.
31.12.2018р. – 71 130 шт.
Заходами по виведенню з експлуатації 1-фазних індукційних лічильників з класом
точності 2,5 є придбання по ІП багатофункціональних електролічильників з можливістю
дистанційної передачі даних в АСКОЕ підприємства.
При встановленні «Смарт» лічильників на об’єктах, які підлягають «повній»
автоматизації, замінюються всі електролічильники різних типів та класів точності.
Враховуючи те, що зняті лічильники, у яких клас точності не гірше 2,0 та не закінчився
МПІ (близько 20%) будуть направлені у філії, в яких у поточному році не встановлюються
«системні» лічильники, для заміни індукційних лічильників з кл. т. 2,5
Заходи по зменшенню кількості 1-фазних індукційних лічильників з кл. т. 2,5 у 2019
році:
- заміна 1-фазних індукційних лічильників з кл. т. 2,5 на «системні» електронні по
ІП 2019 (розділ 2) – 12 943 шт.
- заміна 1-фазних індукційних лічильників з кл. т. 2,5 на «системні» електронні по
ІП 2019 (реконструкція) – 424 шт.
В результаті цього, на початок 2020 р. залишиться 57 763 шт. 1-фазних
електролічильників з класом точності 2,5.
Враховуючи вищезазначене та з урахуванням аналогічного підходу, у майбутні
періоди, отримаємо наступну динаміку зменшення кількості лічильників з класом
точності 2,5 наведене у таблиці:

Роки

Орієнтовна кількість
лічильників, що
планується закуповувати
по ІП (у т.ч.
реконструкція), шт.

Залишок
лічильників з
класом точності 2,5,
на кінець року, шт.

у т. ч. лічильники з
порушеним
міжповірочним
інтервалом, шт.

2019

13 367

58 309

33 794

2020

16 200

42 552

27 585

2021

20 300

22 513

13 346

2022

25 500

0

0

У результаті цього, планується до кінця 2022 року вивести із експлуатації всі 1фазні електролічильники з класом точності 2,5 та електролічильники з порушеним МПІ.
Детальні розрахунки наведені в таблицях 1-2.

Впровадження АСКОЕ у побутових споживачів
Враховуючи вищенаведене, ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» планує встановити 14
276 електролічильників у побутових споживачів з можливістю дистанційної передачі
даних.
Першочергове встановлення 12 943 шт. 1-фазних та 1 333 3-фазних
багатофункціональних електролічильників заплановано виходячи з таких чинників:
1. енерговузли з найбільшим відсотком втрат електричної енергії;
2. енерговузли з обмеженим доступом до приладів обліку;
3. найбільш енергоємні вузли;
4. енерговузли з низькою якістю електропостачання.
Розрахунок економічного ефекту
При проведеному аналізу обсягів споживання електричної енергії населенням,
після заміни засобу обліку (в подальшому ЗО) на ЗО з функцією дистанційної передачі

даних у побутових споживачів, значно збільшується показник середньомісячного
споживання на 1 електроустановку близько 13%.
Враховуючи те, що середньомісячне споживання по одному однофазному
лічильнику у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» становить 128,54 кВт*год., а після заміни
лічильників, маємо збільшення облікованої енергії у середньому на 10%, що становить
12,9 кВт*год з розрахунку на 1 засіб обліку.
Таким чином, після встановлення електронних лічильників електроенергії з
функцією передачі даних та проведення відповідних заходів, направлених на усунення
позаоблікового споживання електричної енергії та зниження рівня ТВЕ, величина втрат
суттєво знижується.
Додатково врахована електрична енергія за рік по однофазним лічильникам буде
дорівнювати:
12 943 х 12,9 х 12 = 2 003 576,40 кВт*год,
де 12 943 - планована кількість придбання нових лічильників;
Збільшення надходження грошових коштів на рік передбачається в обсязі:
2 003 576,4 х 1,08 = 2 163 862,50 грн. без ПДВ
де 1,08 грн. без ПДВ – середній тариф для населення.
Враховуючи те, що середньомісячне споживання по одному трифазному
лічильнику у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» становить 237 кВт*год., а після заміни
лічильників, маємо збільшення облікованої енергії у середньому на 10%, що становить
23,7 кВт*год з розрахунку на 1 засіб обліку.
Таким чином, після встановлення електронних лічильників електроенергії у
побутових споживачів з функцією передачі даних та проведення відповідних заходів,
направлених на усунення позаоблікового споживання електричної енергії та зниження
рівня ТВЕ, величина втрат суттєво знижується.
Додатково врахована електрична енергія за рік по трифазним лічильникам буде
дорівнювати:
1 333 х 23,7 х 12 = 379 105,20 кВт*год,
де 1 333 - планована кількість придбання нових лічильників;
Збільшення надходження грошових коштів на рік передбачається в обсязі:
379 105,20 х 1,08 = 409 433,62 грн.
де 1,08 грн. без ПДВ – тариф для населення.
Загальне збільшення надходження грошових коштів на рік від провадження
АСКОЕ у побутових споживачів очікується:
2 163 862,50 + 409 433,62 = 2 573 797,68 грн (без ПДВ)
Враховуючи витрати на впровадження у побутових споживачів електронних
лічильників електроенергії знаходимо термін окупності АСКОЕ, який становить:
22 141 453 грн. / 2 573 296,12 грн. ≈ 9 років

Інформація щодо зменшення кількості 1-фазних електролічильників з порушеним терміном повірки
Дані по 1-фазним лічильникам з
порушеним МПІ станом на
початок.2019 року

№
п/п

Дані по 1-фазним лічильникам з
порушеним МПІ станом на кінець
2019 року (без заходів)

Філія
індукція індукція електрон Всього, індукція індукція електрон Всього,
2,0, шт. 2,5, шт. іка, шт.
шт.
2,0, шт. 2,5, шт. іка, шт.
шт.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Заходи по зменшенню
кількості 1-фазних
лічильників з порушеним
МПІ у 2019 році

В.Кохнівська
Гадяцька
Глобинська
Гребінківська
Диканська
Зіньківська
Карлівська
Кобеляцька
Козельщинська
Комсомольська
Котелевська
Красногорівська
Кременчуцька
Лохвицька
Лубенська
Машівська
Миргородська
Н. Санжарська
Оржицька
Пирятинська
Полтавська
Решетилівська
Семенівська
Хорольська
Чорнухинська
Чутівська
Шишацька
Полтава район

120
143
217
36
25
124
51
197
28
192
148
74
239
135
94
7
18
101
9
248
752
21
42
79
25
51
26
156
3358

1767
1968
1969
609
263
939
339
2331
646
1223
488
944
1015
1463
1226
107
976
2157
482
2111
5088
502
1166
1321
843
807
614
1192
34556

285
127
795
5
0
65
54
334
1
301
1
64
2
71
114
0
474
19
4
2
10446
22
8
108
58
32
217
53
13662

2172
2238
2981
650
288
1128
444
2862
675
1716
637
1082
1256
1669
1434
114
1468
2277
495
2361
16286
545
1216
1508
926
890
857
1401
51576

185
250
514
54
53
172
211
306
59
220
190
117
784
404
181
19
29
177
25
320
1123
93
71
225
52
66
34
579
6513

2155
2276
1991
759
456
1087
863
2885
755
1556
567
1003
2311
2252
2073
202
1114
2702
965
2430
7192
608
1381
1867
869
933
671
1984
45907

286
127
810
7
6
73
637
355
5
307
110
221
5
74
830
4
483
34
6
12
11438
363
14
112
132
68
272
251
17042

2626
2653
3315
820
515
1332
1711
3546
819
2083
867
1341
3100
2730
3084
225
1626
2913
996
2762
19753
1064
1466
2204
1053
1067
977
2814
69462

ІП 2019
(розділ
2)

0
1178
0
0
0
0
0
677
0
943
0
0
3188
0
1092
0
1491
0
0
0
4043
0
0
0
0
0
0
331
12943

Заходи по зменш.
кількості 1-ф ліч.з
порушеним МПІ у
2020р.

Заходи по зменш.
кількості 1-ф ліч.з
порушеним МПІ у
2021р.

Індукція
Індукція
Повірка
з
з
ІП 2019
в ЦРЕЛ, кл.точ.2,5 ІП 2020 кл.точ.2,
реконст
крім
на
(розділ 2)
5 на
рукція
кл.т.2,5 початок
початок
року
року

0
26
13
0
0
59
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
0
0
0
0
0
0
185
21
0
424

471
377
1324
61
59
245
848
661
64
527
300
338
789
478
1011
23
512
211
31
332
6906
456
85
337
184
134
306
830
17900

2155
1072
1978
759
456
1028
863
2208
730
613
567
1115
949
2140
981
202
0
2702
870
2430
2200
608
1381
1867
869
748
650
1653
33794

1000
1000
900
0
0
0
0
900
0
800
0
0
3000
1000
1200
0
0
800
0
1000
3000
0
0
800
0
0
0
800
16200

1978
373
1100
876
526
1186
1045
1770
842
16
654
1157
797
1734
479
211
0
2426
1004
1940
0
701
1593
1463
885
863
750
1216
27585

ІП 2021
(розділ 2)

1200
450
700
500
600
700
1200
600
700
560
0
700
2171
1000
500
219
0
1200
1200
1000
0
700
800
1000
500
600
500
1000
20300

Заходи по зменш.
кількості 1-ф ліч.з
порушеним МПІ у
2022р.

Заходи по
зменш. кількості
1-ф ліч.з
порушеним
МПІ у 2023р.

Індукція з
ІП 2022
кл.точ.2,5 на
(розділ 2)
початок року

Індукція з
кл.точ.2,5 на
початок року

836
0
401
422
112
357
100
773
669
0
722
499
0
789
0
60
0
1074
355
1099
0
687
1274
848
455
848
387
579
13346

1300
0
700
800
600
700
1250
1500
800
0
900
1200
0
2500
0
500
0
1700
1400
1400
0
900
1450
1900
700
1100
500
1700
25500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Інформація щодо зменшення кількості 1-фазних електролічильників виведення із експлуатації індукційних лічильників з класом
точності 2,5

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Філія

В.Кохнівська
Гадяцька
Глобинська
Гребінківська
Диканська
Зіньківська
Карлівська
Кобеляцька
Козельщинська
Комсомольська
Котелевська
Красногорівська
Кременчуцька
Лохвицька
Лубенська
Машівська
Миргородська
Н. Санжарська
Оржицька
Пирятинська
Полтавська
Решетилівська
Семенівська
Хорольська
Чорнухинська
Чутівська
Шишацька
Полтава район

Дані по інд. 1ф ліч.з кл.т.2,5
на
початок.2019р.

3337
2617
2062
1114
1155
1396
2429
3637
1427
2294
826
1237
8163
3113
4147
325
945
3631
2606
3159
6600
1554
2164
3673
1004
1863
954
3698
71130

Заходи по зменшенню Заходи по зменшенню Заходи по зменшенню
1-ф інд. лічильників з
1-ф інд. лічильників з
1-ф інд. лічильників з
кл. т. 2,5 у 2019р.
кл. т. 2,5 у 2020р.
кл. т. 2,5 у 2021р.
ІП 2019
(розділ 2)

0
1178
0
0
0
0
0
677
0
943
0
0
3188
0
1092
0
1491
0
0
0
4043
0
0
0
0
0
0
331
12943

ІП 2019
на початок
реконстру
року
кція

0
26
13
0
0
59
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
0
0
0
0
0
0
185
21
0
424

3337
1413
2049
1114
1155
1337
2429
2960
1402
1351
826
1237
4975
3113
3055
325
0
3631
2511
3159
2557
1554
2164
3673
1004
1678
933
3367
58309

Заходи по зменшенню 1-ф інд.
лічильників з кл. т. 2,5 у 2022р.

ІП 2020

на початок
року

ІП 2021

на початок
року

ІП 2022

на кінець
року

1000
1000
900
0
0
0
0
900
0
800
0
0
3000
1000
1200
0
0
800
0
1000
3000
0
0
800
0
0
0
800
16200

2337
413
1149
1114
1155
1337
2429
2060
1402
551
826
1237
1975
2113
1855
325
0
2831
2511
2159
0
1554
2164
2873
1004
1678
933
2567
42552

1200
450
700
500
600
700
1200
600
700
560
0
700
2190
1000
700
0
0
1200
1200
1000
0
700
800
1000
500
600
500
1000
20300

1137
0
449
614
555
637
1229
1460
702
0
826
537
0
1113
1155
325
0
1631
1311
1159
0
854
1364
1873
504
1078
433
1567
22513

1300
0
700
800
600
700
1250
1500
800
0
900
1200
0
1300
1200
500
0
1700
1400
1400
0
900
1450
1900
700
1100
500
1700
25500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.1.4.3 Влаштування виносних обліків електроенергії
За 2007-2017 рр. на баланс ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» прийнято, близько 200 км
мереж 0,4 кВ, як від споживачів (цукрові заводи, від мереж яких живилися побутові
споживачі, з якими у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» укладені договори на постачання
електроенергії) так і безгоспні мережі, що живлять побутових споживачів. У найгіршому
технічному стані знаходяться перекидки до будинків, що часто виконані проводами, переріз
яких є недопустимим по механічній міцності (ПУЕ п.2.4.12 і табл. 2.4.2).
Так як, згідно з наказом Мінпаливенерго № 585 від 20.12.2000 року, всі лінії 0,4 кВ
разом з перекидками до будинків повинні виконуватися самоутримними ізольованими
проводами. Планується виконати заміну 8 495 перекидок (8 095-1ф.; 400-3ф.) самоутримними
ізольованими проводами перерізу з установкою коробів для лічильників. Орієнтовна вартість
заміни становить 4 504,85 тис.грн. без ПДВ:
Вартість
Вартість,
Од.
Найменування обладнання
од., грн.
Кіл-ть
грн. без
вим.
без ПДВ
ПДВ
511,16
1
511,16
Влаштування однофазних вводів
кмп
Провід СІП 2х16 (AsxSn 2Х16)
Провід ВВГнг-1-2*4
Шафа для виносу 1-фазного приладу обліку
електричної енергії на фасад будинку
Однополюсний автоматичний вимикач
Гофрована трубка (D=32)
Кріплення-кліпса до гофротрубки CF32 з
саморізом
Затискач GUR 2 (SO 157.1)

Влаштування трифазних вводів

кмп

Провід СІП 4х16 (AsxSn 4Х16)
Шафа з автоматичним вимикачем для виносу
3-фазного приладу обліку електричної енергії
на фасад будинку
Триполюсний автоматичний вимикач
Гофрована трубка (D=32)
Кріплення-кліпса до гофротрубки CF32 з
саморізом
Затискач GUK 4 (SО 158.1)

м
м

10,54
25,50

22
1,5

231,88
38,25

шт.

67,21

1

67,21

шт.
м

30,62
7,20

1
2

30,62
14,40

шт.

0,93

2

1,86

шт.
м

63,47
917,47
23,45

2
1
22

126,94
917,47
515,90

шт.

140,70

1

140,70

шт.
м

96,15
7,20

1
2

96,15
14,40

шт.

0,93

2

1,86

шт.

74,25

2

148,50

Встановлення приладів обліку побутовим споживачам на фасади будівель в першу
чергу впливає на зменшення втрат електроенергії в електромережах та збільшення корисного
відпуску електричної енергії по групі «населення».
Аналіз порушень ПКЕЕН, які були виявлені у побутових споживачів, показує, що
кількість порушень ПКЕЕН після встановлення приладів обліку на фасади будівель
зменшується на 20%. Так, за 2017 рік один акт про порушення ПКЕЕН при встановлених на
фасадах будівель засобах обліку був зафіксований на 1030 споживачів, а при встановлених
всередині будівлі – на 827 споживачів.
Крім того, при винесенні засобу обліку (в подальшому ЗО) на фасад будівлі значно
збільшується показник середньомісячного споживання на 1 електроустановку, а саме:
 при не винесеному ЗО 1-ф електроустановки – 128,54 кВт·год., а при
винесеному – 141,4 кВт∙год.;

при не винесеному ЗО 3-ф електроустановки – 237 кВт·год., а при винесеному –
260,7 кВт∙год.

Різниця за рік при винесеному на фасад 1-ф ЗО
(141,4-128,54)∙12 місяців = 154,32 кВт∙год, що становить 166,67 грн. на 1
електроустановку при середньому тарифі 1,08 грн. без ПДВ.
Різниця за рік при винесеному на фасад 3-ф ЗО
(260,7-237)∙12 місяців = 284,4 кВт∙год, що становить 307,15 грн. на 1 електроустановку
при середньому тарифі 1,08 грн. без ПДВ.
Очікуваний економічний ефект при винесенні 8 095 шт. 1-ф засобів обліку за рік
складає:
8 095 шт. ∙ 154,32 кВт∙год = 1 249 220,40 кВт∙год, або 1 349 193,65 грн.
При винесенні 400 шт. 3-ф засобів обліку за рік:
400 шт.∙ 284,4 кВт∙год = 113 760 кВт∙год, або 122 860,00 грн.
Таким чином, очікуваний річний економічний ефект від впровадження заходів
інвестиційної програми по винесенню ЗО на фасад складає 1 472 053,65 грн.
Витрати на проведення вказаних заходів інвестиційної програми орієнтовно складають:

для винесення 1 - фазних ЗО на фасади будівель в кількості 8 095 шт. 4 137 867
грн. (без ПДВ);

для винесення 3 - фазних ЗО на фасади будівель в кількості 400 шт. – 366 308
грн. (без ПДВ).
Таким чином, орієнтовний термін окупності даних заходів інвестиційної програми
складає 4 504 175,00 / 1 472 053,65 = 3,2 року.

РОЗДІЛ 3

3.1.2 Телемеханіка ПС
АСДУ
(Автоматизована
система
диспетчерського
управління)
ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» створена на базі SCADA системи фірми АВВ - «MicroSCADA».
Призначення системи:
- оперативний контроль стану схеми електричної мережі;
- контроль електроспоживання й потужності;
- технічний облік електроенергії;
- підвищення надійності передачі електроенергії;
- діагностика стану основного устаткування;
- реєстрація аварійних і поточних подій;
- зниження технічних і комерційних втрат за рахунок підвищення точності, вірогідності
й одночасності одержання інформації;
- мінімізації фінансових втрат за рахунок підвищення оперативності локалізації й
усунення аварійних ситуацій, своєчасної діагностики стану устаткування й, відповідно,
зменшення недовідпуску електроенергії;
- зменшення випадків розкрадання устаткування й мереж за рахунок оперативного
надання персоналу інформації про спрацьовування систем охоронної сигналізації.
Роботи по будівництву та впровадженню АСДУ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
розпочалися з 2001 року. Багаторічна робота (протягом 2001-2017 років) дозволила
підприємству досягти значних успіхів. Станом на початок 2018 року АСДУ впроваджено на
всіх 206 підстанціях 35-150 кВ та 19 РП6-10 кВ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
АСДУ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» побудована на ієрархічному принципі та містить
в своєму складі три рівні:
- нижній рівень – включає до свого складу 225 віддалених терміналів RTU-560,
лічильники NP-03, мікропроцесорний захист, мікропроцесорні перетворювачі, які
безпосередньо забезпечують виконання команд по керуванню енергообладнанням, зняття
необхідної інформації по навантаженню, контрольних вимірів в режимі реального часу;
- середній рівень - сервера АСДУ філій, в кількості 26 одиниць, комунікаційне
обладнання, що забезпечує отримання інформації нижнього рівня та передачу її на верхній
рівень;
- верхній рівень – центральний сервер АСДУ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,
комунікаційне обладнання.
З початку впровадження АСДУ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» для верхнього рівня, з
2001 року використовувалось програмне забезпечення фірми АВВ - MicroSCADA 8.4.3.
Подальше збільшення кількості телемеханізованих підстанцій підприємства, збільшення
об’ємів передачі інформації потребувало оновлення програмного забезпечення та його
розширення. В 2007 році підприємством було оновлено програмне забезпечення до рівня
MicroSCADA Pro 9.1.
Вказане програмне забезпечення на сьогоднішній день використовується на верхньому
рівні ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». У зв’язку з щорічним розвитком системи АСДУ,
збільшенням кількості об’єктів та передачі інформації, розвитку інтерфейсних можливостей та
протоколів обміну обладнання, програмне забезпечення MicroSCADA Pro 9.1. повністю
«використане», тобто задіяні всі 30 тисяч точок вводу/виводу. Розширення ПЗ неможливе у
зв’язку з тим, що фірмою «АВВ» припинено підтримку застарілих версій програмного
забезпечення.
Існуючі недоліки поточного програмного забезпечення накладають обмеження на його
функціональність:

- недостатня кількість точок вводу-виводу, неможливість передавання інформації в повному
обсязі, яку можливо зняти з сучасних мікропроцесорних пристроїв;
- недоступність до корегування звітів, неможливість їх подальшого розвитку в існуючій версії
програмного забезпечення;
- відсутність можливості інтерфейсного з’єднання та видачі інтерактивної інформації на
диспетчерський щит центральної диспетчерської служби ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;
передача інформації на щит дозволить диспетчеру, в режимі реального часу отримувати всю
необхідну інформацію;
- відсутність можливості передачі інформації, в тому числі на рівень Північної ЕС ДП
«Національна енергетична компанія «Укренерго» відповідно до «Кодексу системи передачі».
Кількість точок вводу/виводу, що передбачається тільки для ПЕС, становить 500 штук;
- наявне ПЗ працює на ОС не вище Windows Server 2003 R2, що не дає можливості
використовувати нове серверне обладнання;
- відсутність можливості розвитку та технічної підтримки «АВВ» застарілої версії та інше.
Враховуючи вище наведене та необхідність подальшого впровадження телемеханізації
58 РП 6-10кВ, що дозволить повністю забезпечити функціонування системи АСДУ ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та задовольнить потреби нашого підприємства на багаторічний
період, пропонується придбання оновленої та розширеної версії програмного забезпечення
MicroSCADA Pro.
Найменування

Сума (тис. грн. без ПДВ)

MicroSCADA 9.4 FP2

5 455,99

У 2019 році планується виконати авансування даного програмного забезпечення на
суму 2 282,33 тис. грн. без ПДВ.
За даними бухгалтерії амортизаційні відрахування на програмне забезпечення складає
близько 20%, отже термін окупності даного обладнання становить 5 років.
Після придбання нового існуюче ПЗ буде використано при телемеханізації РП
Комсомольської філії.
Інформація щодо телемеханізації об’єктів 6-154 кВ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Станом на 01.01.2019 року телемеханізація виконана:
- 69 шт. з 69 шт. ПС-110 (150) кВ в повному обсязі;
- 135 шт. з 135 шт. ПС-35 кВ в повному обсязі;
- 19 шт. з 77 шт. ТП/РП 6-10 кВ в повному обсязі. Решта ТП/РП 6-10 кВ
буде телемеханізована комплексно з заміною вимикачів та релейного захисту. На
2020 рік планується телемеханізація 8 ТП/РП 6-10 кВ та на 2021 рік 10 ТП/РП 6-10
кВ.

РОЗДІЛ 4

4.1.1.1 Доцільність придбання ноутбуків
Необхідність придбання ноутбуків викликана підвищенням вимог програмного
забезпечення, що використовується до обчислювальних ресурсів, оновленням існуючого
парку пристроїв та необхідністю забезпечення мобільності користувачів до обчислювальних
ресурсів компанії за допомогою віртуальних каналів віддаленого доступу.
У 2019 році планується придбати 20 ноутбуків:
Од.
вим.

Найменування

Ціна
(тис. грн. без
ПДВ)

Сума (тис. грн.
без ПДВ)

Кіл-ть

Ноутбук
шт.
19,92
20
398,47
Вартість оренди ноутбука складає приблизно 79,7 тис. грн. (http://rentservice.com.ua/arenda-noutbuka-komputera). Таким чином, термін окупності нового ноутбуку
становить 19,92/79,7=3 місяці.
4.1.2.1/4.1.2.2/4.1.3.2 Необхідність закупівлі системи зберігання даних
На поточний час в ПАТ «Полтаваобленего» для збереження даних використовується
зовнішній дисковий масив SUPERMICRO SJ-316HE загальною ємкістю 22 440 Гб на якому
станом на 01.01.2019 знаходяться наступні дані:
Система

Поточний обсяг (Гб)

Річний приріст (Гб)

R/3

1 096

90

Білінгові системи

1 280

120

Файли користувачів

4 955

750

Електронна пошта

1 530

350

Образи віртуальних машин

10 338

650

Загалом

19 199

1 960

Для збереження даних використовується зовнішній дисковий масив, логічна схема
підключення до серверів якого виглядає наступним чином:
Storage array
Storage array
7U

12 U

Fiber Chanell Switch

.....
Server 1

Server 2

Server N

За час використання, внаслідок зростаючого навантаження та збільшення обсягу
даних що зберігаються, масив фактично вичерпав свої можливості:
 дисковий простір завантажено на 86%;
 завантаження продуктивності дискової підсистеми коливається в межах 85-90%.

У результаті цього виникла нагальна необхідність нарощування як дискового
простору так і продуктивності системи збереження даних.
Внаслідок фіксованої конфігурації нарощування потужності та доступного об’єму
пов’язане з великими труднощами та простоєм в роботі сервісів підприємства.
Окрім того, існуюча конфігурація має суттєвий недолік: наявність «єдиної точки
відмови», що з одного боку може призвести до значних термінів простою при відновленні
роботи після аварійного збою (відновлення інформації з резервних копій, що мають значний
обсяг даних), з іншого боку унеможливлює технічне обслуговування обладнання без зупинки
серверного програмного забезпечення.
Враховуючи розвиток інформаційних технологій та зростаючі вимоги до надійності,
масштабованості та продуктивності систем обробки та збереження даних, доцільним є
перегляд самої концепції збереження даних: перехід від систем фіксованої конфігурації до
систем єдиного розподіленого (мережевого) збереження даних.
Перехід на концепцію єдиного мережевого зберігання даних пов’язаний з постійним
збільшенням обсягів сховищ даних і визначається декількома факторами:

в умовах безперервності бізнесу компанії для вироблення рішень потрібно
аналізувати не тільки показники поточного стану діяльності, а й звіти за попередні
періоди;

необхідні консолідація і синхронізація даних, що зберігаються, розосереджених в
розподілених інформаційних системах (ІС) підприємства. Цей фактор дуже важливий в
умовах, так як у компанії є територіально розподілена мережа філій і підрозділів;

системи міжмережевої взаємодії розподілених інформаційних систем підприємства
постійно ускладняються.
Нарешті, і це найголовніше, інформація - це найбільш важливий корпоративний
стратегічний ресурс, втрата або спотворення якого може спричинити, враховуючи, що
енергетичні підприємства відносяться до об’єктів критичної інфраструктури, до
катастрофічних наслідків.
З іншого боку, зростання обсягу інформації, що зберігається на підприємстві ставить
завдання максимально спростити доступ до даних і створити таку СЗД (система зберігання
даних), яка дозволяла б без додаткових витрат забезпечити управління сховищем інформації в
масштабах всього підприємства в режимі підвищеної доступності за схемою «24 години х 7
днів на тиждень х 365 днів в році».
До переваг концепції єдиного мережевого збереження даних можна віднести:
 Підвищена надійність і безпека зберігання інформації. Збої в роботі окремих
серверів з меншою ймовірністю вплинуть на доступність інформації, оскільки
конкретні дані в системі зберігаються з надлишковістю. Системи єдиного зберігання
також дозволяють при виникненні аварій задавати обхідні шляхи доступу до даних і
відновлювати інформацію зі швидкістю, близькою до режиму реального часу. Крім
того, існує можливість логічного поділу пристроїв зберігання по різних зонах. В





результаті пристрої, що знаходяться в різних зонах, не можуть «бачити» один одного,
що також підвищує безпеку і продуктивність систем.
Краща масштабованість при зростанні обсягів даних. Дозволяє масштабувати
систему зберігання шляхом підключення
додаткових дискових масивів або
модернізації існуючих без перерв у використанні даних. Збої в роботі окремих серверів
не впливають на доступність інформації, оскільки дані розподілені з надлишковістю по
мережі збереження даних. Крім того, існує можливість логічного поділу пристроїв
зберігання по різних зонах, в результаті пристрої, що знаходяться в різних зонах не
можуть «бачити» один одного, що також підвищує безпеку і продуктивність систем.
Спрощення резервного копіювання та відновлення даних у разі збоїв або аварій.

Перехід до системи єдиного (централізованого) збереження та обробки даних
потребує переносу даних, що зберігаються на філіях у центральне сховище, що в свою чергу
потребує додаткового дискового простору, як для самих даних так і для образів віртуальних
серверів терміналів (впровадження технології «тонкого клієнту”).
Станом на сьогоднішній день на 90 шт. серверах філій (2000-2013 року виробництва)
знаходиться наступний обсяг інформації:
Система

Поточний обсяг (Гб)

Річний приріст (Гб)

Файли користувачів

11 150

2 453

Електронна пошта

1 800

396

Образи віртуальних машин

2 160

259

Загалом
15 110
3 108
Загалом у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» об’єм даних, на сьогоднішній день,
орієнтовно становить 34 309 Гб з прогнозованим річним приростом близько 5 068 Гб.
Пропонована система єдиного (централізованого) збереження являє собою кластер з 3
«вузлів» об’єднаних високошвидкісною мережею. Кожен вузол у своєму складі містить 2
сервери, до яких під’єднані зовнішні дискові масиви, які виконують функції внутрішньокластерного обміну для синхронізації та реплікації даних, моніторинг доступності та стану
сусідніх вузлів та експортують дисковий простір внутрішніх та зовнішніх дисків для
використання зовнішніми серверами.
Також 2 вузли, що планується встановити в окремих приміщеннях, у своєму складі
містять 2 мережних комутатори для обміну даними як в межах вузла, так і між вузлами (1
вузол планується встановити в серверній, комутатори в наявності).

SERVER

STACK

SITCH-1

SITCH-2

Така конфігурація, окрім підвищення потужності системи та значного збільшення
доступного обсягу для збереження даних, дозволяє створити територіально розподілену
систему, що, в свою чергу, підвищить надійність системи в цілому.
Окрім того, така конфігурація дозволяє проводити технічне обслуговування та
оновлення обладнання без зупинки систем, а також, при необхідності, нарощувати
продуктивність та дисковий простір системи збереження даних в цілому.

У підсумку централізація збереження та обробки даних дозволить:

Підвищити інформаційну безпеку — за рахунок підвищення надійності
збереження даних та централізованого керування доступом;

Впорядкувати створення резервних копій;

Знизити вимоги до обчислювальної потужності комп’ютерів на робочих
місцях та, як наслідок, витрати на ремонт та оновлення комп’ютерів.

Знизити витрати на обслуговування та ремонт серверів за рахунок
виведення з експлуатації застарілих та зношених серверів на філіях.
Діаграма логічного з’єднання вузлів кластеру та серверів.
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У 2019 році планується придбати:
Найменування

Од.
вим.

Ціна
(тис.
грн. без
ПДВ)

Кіл-ть

Сума
(тис.
грн. без
ПДВ)

шт.

216,83

6

1301,01

шт.

72,36

6

434,15

шт.

233,86

4

935,45

Сервер Supermicro SYS-1018R-M:
Процесор: Intel Xeon E5 6x3,6GHz, DDR4-2400MHz,
15MB, 140W - 1 шт.
Памʼять: 32GB DDR4-2400 ECC Registered - 2 шт. по
16GB
Внутрішній диск (DOM): 32GB Supermicro SATA DOM
- 1 шт.
SAS контролер: LSI HBA 3008, SAS 12Gb/s, Software
RAID: 0, 1, 10 - 1 шт.
Мер. адаптер: 2x10Gbit SFP+ Ethernet Server Adapter,
Intel 82559EB - 1 шт.

Дискова полиця Supermicro SJ-445HE:
Диски: 800GB SSD Supermicro Mixed Use Ultra, 525/485
MB/s, 97k/47k Iops; DWPD: 3.6 (2.8TB write per day) - 8
шт., можливість розширення до 45 шт.
2 порта SAS для підключення до серверу/JBOD-у
2 порта SAS для расширення
2 SAS кабелі в комплекті
2 блока живлення

Комутатор Dell Networking N4032F:
24 фіксованих порта 10GbE SFP+ з автовизначенням
швидкості (1/10 Гбіт/с)
До 32 портів 10GbE при при використанні кабелів
кінечної розводки та опціонального модуля QSFP+
Один відсік для модулів розширения з можливістю
горячої заміни

Два блока живлення з резервуванням та можливістю
гарячого переключення (460 Вт)

В результаті модернізації системи загальний обсяг дискового простору зросте на:
- дисковий простір швидкого доступу (бази даних) — 12 400 Гб;
- дисковий простір для образів віртуальних машин (операційні системи) — 6 000 Гб;
- дисковий простір для даних, що не потребують швидкого доступу (файли
користувачів, електронна пошта тощо) — 20 000 Гб.
Враховуючи прогнозований річний приріст інформації на 5 068 Гб, вільного обсягу
вистачить приблизно на 5 років.
Система зберігання даних дозволить зекономити на оплаті послуг хмарних сервісів
(вартість послуг хмарного сховища даних складає орієнтовно 1400 тис.грн./рік). Отже, термін
окупності складає ((216,83+72,36)*6+233,86*4)/1400=1,9 року.

4.1.3.1 Необхідність закупівлі мережевих маршрутизаторів
Корпоративна мережа передачі даних ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» включає в себе
локальні обчислювальні мережі базового підприємства, а також 28 філій, які знаходяться на
території Полтавської області, з’єднані між собою радіорелейними каналами зв’язку.

На підприємстві ЛОМ побудована на базі сучасних керованих комутаторів 2-3 рівня,
що дозволяє використовувати інструменти для керування і моніторингу мережі, за допомогою
технології VLAN відділити технологічну мережу передачі даних від загальнодоступної,
захистити ЛОМ від несанкціонованого втручання за допомогою технології PortSecurity,
налаштовувати приоретизацію трафіку та ін.

P
OU
GR
Fast EtherNet 100 mbps

192.168.0.106
(10.107.2.106)

R
SO
LV
E

DA

TA

192.168.0.102
(10.107.2.102)

192.168.0.2
(10.107.2.2)
ASA
Fast EtherNet 100 mbps

DMZ: 192.168.0.0/24
EtherNet 1 Gbps

10.107.2.0/24
Fast EtherNet 100 mbps

192.168.0.102
(10.107.2.102)

192.168.0.106
(10.107.2.106)

EtherNet 1 Gbps

Fast EtherNet 100 mbps

192.168.0.3
(10.107.2.3)

LINUX
10.107.1.1

Cisco3725
10.107.1.251

Fast EtherNet 100 mbps

EtherNet 1 Gbps

10.107.1.0/24
10.107.20.0/24
Cisco 3750

РРЛ
16 Mbps

РРЛ
16 Mbps

GW-MES
Cisco 2821

ДИТ (2 этаж, за «хлодным» коридором)

Fast EtherNet 100 mbps

FE 100 mbps

FO 1 Gbps

10.107.17.0/24
Cisco 3750

Fast EtherNet 100 mbps
Fast EtherNet 100 mbps
Fast EtherNet 100 mbps

РРЛ
16 Mbps

EtherChanell 2x1Gbps

Юристы, ООЗ

Cisco 3750
(stack)

Fast EtherNet 100 mbps

10.107.11.0/24
Cisco 3750 (stack)
Канцелярия

Cisco 3750
Бухгалтерия (коридор)

FO 1 Gbps
GE 1 Gbps

10.107.16.0/24
SMC 6924 (stack)

EtherChanell 2x1Gbps

GE 1 Gbps

РРЛ
16 Mbps

Cisco 3750
ОПЕП (1-й этаж)

FE 100 mbps

EtherChanell 2x1Gbps

Полтавский ф-л (м. Бирюзова, 47А)

EtherChanell 2x1Gbps
EtherChanell 2x1Gbps

10.107.22.0/24
SMC 6924
Актовый зал (коллцентр (операторы))

10.107.10.0/24
Cisco 3750 (stack)
MikroTik
Ул. Соборности, 40

Админ. здание

FE 100 mbps

10.107.23.0/24
Cisco 3750
Соколова, 15

FE 100 mbps

FE 100 mbps

FE 100 mbps

GE 1 Gbps

10.107.12.0/24
Cisco 3750
10.107.13.0/24
Cisco 3750 (stack)
Cisco 2960
Здание ЦДС
Энергосбыт

Здание РЗА, ДИТ

Після 2012

Всього

Планується до
заміни

Планується до
виведення з
експлуатації

2007-2011

В.Кохнівка
комутатор
Гадяч
комутатор
концентратор
Глобино
комутатор
концентратор
Гребінка
комутатор
концентратор
Диканька
комутатор
Зіньків
комутатор
концентратор
Карлівка
комутатор
концентратор
Кобеляки
комутатор
концентратор
Козельщина
комутатор
Горішні Плавні
комутатор

До 2006

У філіях підприємства ЛОМ досі побудовані на базі фізично і морально застарілих
некерованих комутаторів D-Link, TP-Link, Alied Telesyn, які часто виходять з ладу внаслідок
фізичного зносу, перевантаження, нестабільного живлення та інших причин.
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Котельва
комутатор
Красногорівка
комутатор
Кременчук
комутатор
концентратор
Лохвиця
комутатор
концентратор
Лубни
комутатор
концентратор
Машівка
комутатор
концентратор
Миргород
комутатор
концентратор
Н.Санжари
комутатор
Оржиця
комутатор
концентратор
Пирятин
комутатор
концентратор
Полтава район
комутатор
маршрутизатор
Полтава місто
комутатор
концентратор
Решетилівка
комутатор
концентратор
Семенівка
комутатор
Хорол
комутатор
концентратор
Чорнухи
комутатор
Чутово
комутатор
концентратор
Шишаки
комутатор
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Протягом 2018 р. вийшли з ладу і були відремонтовані або замінені більше 20
комутаторів. Всього протягом останніх 3 років витрати на ремонти і заміни комутаторів склали
більше 200 тис. грн. Також у існуючій топології ЛОМ у філіях часто використовуються
багаторазове каскадування, що не дає можливості здійснювати нормальне керування цими
сегментами мережі, розділити технологічну і загальнодоступну мережу передачі даних, різко
знижує загальний рівень безпеки і надійності всієї мережі.
На 1 поверх

Начальник абонентского отдела
SMC инв№ 31003091/13

DES-1008D инв№ 32000048/1

Зам. нач. Карловского филиала
по передачи

Приемная

900мм

Начальник Карловского филиала

D-LINK (DES-1016A) инв № 32000049/171

Инспектора

Юрист, мастер эн. сбыта
Лестница на 1
этаж

Комната мастеров,
инженеров ПТГ

Коридор

Абоненский отдел

Расчетный отдел

Бухгалтерия

Инженер УОС

Аппаратная

Зам. Нач.
Карловского
филиала по
сбыту

Кабинет технической
службы

Столовая

1U

Серверна

На 1 поверх

Mikrotik RB3011 инв№ 32007640/2
D-LINK (DES-1016D) инв№ 32000049/102

D-LINK (DES-1016D) инв№ 32000049/172

Сервери
Технологічне
обладнання
(SCADA)

ПК

БездисковІ
термінали
Ноутбуки

Поточна
стратегія
розвитку ІТ-інфраструктури
підприємства
передбачає
централізацію обробки і збереження даних. В рамках цієї стратегії запланована модернізація
локальних обчислювальних мереж філій з заміною некерованих мережевих комутаторів на
сучасні керовані мережеві комутатори. Це дозволить повноцінно ізолювати технологічну
мережу передачі даних, отримати можливість керування всіма сегментами мережі, підвищити
рівень безпеки та надійності ЛОМ у філіях.

Загальнодоступна мережа (VLAN2)
Сервери

ПК

БездисковІ
термінали

Технологічна мережа (VLAN1)

Ноутбуки

Технологічне
обладнання
(SCADA)

В сукупності придбання комутаторів та маршрутизаторів дозволить:

Забезпечити повноцінне розділення технологічної та комерційної ЛОМ;

Підвищити надійність і рівень безпеки всієї мережі передачі даних;

Зменшити витрати на обслуговування і адміністрування мережі.
У 2019 році планується придбати:
Найменування
Маршрутизатор D-Link DES-3828
24-портовий:
24 порта 10/100BASE-TX
2 порта 10/100/1000BASE-T
2 комбо-порта 10/100/1000BASET/SFP
Автопогодження швидкості
Консольний порт RS-232

Од. вим.

Ціна
(тис. грн.
без ПДВ)

Кіл-ть

Сума (тис.
грн. без
ПДВ)

шт.

11,37

55

625,44

Встановлення даних маршрутизаторів дозволить зекономити кошти за рахунок
зменшення кількості ремонтів застарілого обладнання. Протягом останніх 3 років витрати на
ремонти і заміни комутаторів склали більше 200 тис. грн., - тобто термін окупності складає
625,44/(200/3)=9,4 роки.

РОЗДІЛ 6

6.1 Автомобіль вантажопасажирський повнопривідний з об'ємом двигуна до 3000 см3 та
ГБО (Great Wall Wingle 6 або аналог)

У зв’язку з моральним та фізичним зносом автомобілів, що призводить до постійного
щорічного збільшення витрат на їх технічне обслуговування та ремонт, проблем у наявності
запасних частин, частих простої у експлуатації, у 2019 році планується вивести з експлуатації
наведені нижче автомобілі, які згідно з актами оцінки технічного стану підлягають списанню:
УАЗ-3909 (д.н.з.№ВІ5124АН) 2006 року випуску в Пирятинській філії;
УАЗ-3909 (д.н.з.№ВІ2079АМ) 2007 року випуску в Котелевській філії;
УАЗ-3909 (д.н.з.№ВІ4195ВА) 2008 року випуску в Шишацькій філії;
УАЗ-3909 (д.н.з.№ВІ4938ВА) 2008 року випуску в Машівській філії.
Вищезгадані автомобілі технічно несправні, відпрацювали свій амортизаційний термін та
потребують заміни.

Пропонується на заміну вказаних автомобілів придбати вантажопасажирський автомобіль
Great Wall Wingle 6 в кількості 6-ти одиниць, які призначені для експлуатації в ОВБ.
Даний автомобіль призначений для перевезення персоналу ОВБ та вантажу (заземлення,
драбини, заходів безпеки, спец. інструменту) при виконанні аварійно-відновлювальних та
інших робіт, що пов’язані з важко доступними місцями (ліс, поле, болото).

Дана модель представляє собою спеціальний вантажопасажирський повнопривідний
автомобіль, який наділений чудовими поза шляховими характеристиками. Комплектується
бензиновими силовими агрегатами та ГБО. Колісна формула 4Х4 дозволяє впевнено почувати
себе на будь-якому бездоріжжі. Повний привід Electric 4WD з пониженою передачею 2Н, 4Н,
4L та блокуванням заднього диференціалу і вражаючий дорожній просвіт, дозволить граючи
долати перешкоди будь-якої складності.
Головний плюс автомобіля – його універсальність: тут одночасно на борту автомобіля можуть
перебувати водій, 4 пасажири, а також 900 кг вантажу в окремому вантажному відсікові
Комфорт, універсальність i всюди прохідність – всі ці риси знайшли своє віддзеркалення у
Great Wall Wingle 6.
При цьому підвищується оперативність роботи бригад, знижується витрата коштів на запасні
частини, які тепер необхідні для технічного обслуговування автомобіля, зводиться до
мінімуму ймовірність простоїв автомобіля при експлуатації.
Технічні характеристики:
Розміри
Тип кузова
Кількість дверей
Кількість місць
Довжина
Ширина
Висота
Колісна база, мм
Дорожній просвіт, мм
Розміри багажного відділення, мм
Паливний бак, л
Споряджена маса, кг
Повна маса, кг
Вантажопідйомність
Шини

Пікап
4
5
5345
1800
1735
3200
200
1545/1460/480
70
1905
2832
900
235/70R16
Двигун

Тип
Кількість циліндрів
Кількість клапанів
Робочий об'єм, куб. см
Максимальна потужність, к.с. (кВт) при об/хв
Максимальний крутний момент, Нм при об/хв
Екологічний клас

Бензиновий Mitsubishi з ГБО 4 покоління
4
16
2378
122(90)/5150
200 при 2500-3000
Євро 5
Підвіска

Передня
Задня
Коробка перемикання передач
Привід

Незалежна, двохважільна, стабілізатор
поперечної стійкості
Залежна (нерозрізний міст), на елептичних
ресорах
Трансмісія
Механічна, 5 передач
повний, підключаємий

Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу
Найменування

УАЗ-3909

Середній річний пробіг бригадного автомобіля, км
Норма витрат палива, л/100км
Вид палива
Вартість палива, грн. без ПДВ
Витрати палива, л
Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ
Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. без ПДВ

19,4
ЗНГ
10,83
5820
63,031

Great Wall Wingle 6
30000
14
ЗНГ
10,83
4200
45,486
17,545

Факт(2016р+2017р)/2:

Очікувані витрати на
протязі року експлуатації

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ

3,159

2,000

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ
Розрахункові затрати на капітальний відновлювальний
ремонт, тис. грн. без ПДВ

11,488

0,000

250,000

0,000

Розрахунок витрат на ТО і ремонт:

Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і
ремонт, тис. грн. без ПДВ
Очікуваний економічний ефект від заміни одного
автомобіля, тис. грн. без ПДВ
Загальний очікуваний економічний ефект від
заміни 4-ох автомобілів, тис. грн. без ПДВ
Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ
Термін окупності, років

262,647
280,192
1 120,77
2 043,64
2 043,64/1 120,77=1,8

6.2 Автомобіль для переобладнання під ЕТЛ з об'ємом двигуна до 3000 см3 (FIAT DUCATO
XL L4H2 або аналог )

У зв’язку з моральним та фізичним зносом автомобіля ГАЗ-66 1988 року випуску та обладнання
електролабораторії, що призводить до постійного щорічного збільшення витрат на їх технічне
обслуговування та ремонт, проблем у наявності запасних частин та частих простоїв через
несправність, у 2019 році планується вивести з експлуатації автомобіль ГАЗ-66 ЕТЛ-35
д.н.з.9523ПОР 1988 року випуску. Даний автомобіль технічно несправний, відпрацював свій
амортизаційний термін, згідно з актами оцінки технічного стану підлягає списанню та потребує
заміни.

Для заміни згаданого вище автомобіля пропонується придбати вантажний фургон FIAT DUCATO
XL L4H2 (або аналог) для подальшого переобладнання його під ЕТЛ-35. FIAT DUCATO XL L4H2
оснащений економічним турбодизельним двигуном Common Rail" MultiJet II об'ємом 2287 см3, з
електронним управлінням безпосереднього вприскування, турбонагнітачем і проміжним
охолоджувачем, що забезпечує середні витрати палива на рівні 7,1л/100км. Система ABS з
функцією електронного розподілу гальмівних зусиль (EBD), подушки безпеки для пасажирів і
водія, центральний замок - це активні і пасивні заходи безпеки, вжиті розробниками. Також додана
комфортність гідропідсилювачем керма з регулюванням потужності, електричним приводом
дзеркал. Незалежна підвіска з типом стійки з пружинами і інтегральними амортизаторами робить
хід м'яким і плавним. Задня підвіска має поздовжні ресори з телескопічними амортизаторами.
Норма токсичності - по класу Euro 5. Механічна шестиступінчаста коробка передач і передній
привід дозволяють FIAT DUCATO впевнено почувати себе на будь-якому дорожньому покритті.
Габаритні розміри вантажного відсіку та вантажопідйомність у 1440кг дає можливість вільно
розташувати все необхідне обладнання для ЕТЗ-35.

Технічні характеристики:
FIAT DUCATO

Вантажний фургон, 3-х місний, середня криша
290.AGB.4

- MODELLO / SERIE:

2.3 16v MultiJet 130 к.с. / 3600 об/хв
Двигун

Максимальний крутний момент
Коробка передач / кількість передач
Привід
Габаритні розміри (довжина / ширина / висота)
Колісна база
Маса автомобіля в спорядженому стані / повна маса автомобіля
Вантажопідйомність / об’єм багажного відділення
Розмір багажного відділення (довжина / ширина / висота)
Максимальна швидкість
Відповідність екологічним вимогам
Розхід палива (середній)*
Об’єм паливного баку
Країна виробник

Турбодизельний, 2287 см3, "Common Rail" MultiJet II з
електронним управлінням безпосереднього
вприскування, турбонагнітачем і проміжним
охолоджувачем
320Nm / 1800 об/хв
МКПП / 6 + R
передній
5413 / 2050 / 2524 мм
3450 мм
1925 кг / 3500 кг
1575 кг / 11,5 м3
3120 / 1870 / 1932 мм
150 км/год
EURO V+
7,0 л
90 л
Італія

Версія

35 L2H2

Техніко-економічне обґрунтування
Найменування
Середній річний пробіг ЕТЛ-35, км
Норма витрат палива, л/100км
Вид палива
Вартість палива, грн. без ПДВ
Витрати палива, л
Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ
Економія витрат на паливо в рік, тис. грн.
без ПДВ

FIAT DUCATO XL
L4H2

ГАЗ-66 9523ПОР
7645
31,1
А-92
23
2378
54,685

7,1
ДП
21,6
543
11,724
42,960

Факт 2016р

Очікувані витрати
протягом року
експлуатації

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ

0,364

2,500

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ

27,293

0,000

Розрахункові затрати на капітальний
відновлювальний ремонт, тис. грн. без ПДВ

166,670

0,000

Розрахунок витрат на ТО і ремонт:

Економія за рахунок зменшення витрат на
ТО і ремонт, тис. грн. без ПДВ

191,827

Очікуваний економічний ефект від заміни
одного автомобіля, тис. грн. без ПДВ

234,787

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ
Термін окупності, років

745,76
745,76/234,787=3,18

6.3 Автопідйомник з висотою підйому 18м на базі вантажного автомобіля з п'ятимісною
кабіною та дизельним двигуном об'ємом до 6000 см3 (АП-18 на базі ГАЗ-C42R33 або аналог)

У зв’язку з моральним та фізичним зносом автомобілів, що призводить до постійного щорічного
збільшення витрат на їх технічне обслуговування та ремонт, проблем у наявності запасних частин,
частих простоїв у експлуатації, у 2019 році планується вивести з експлуатації наведені нижче
автомобілі, які згідно з актами оцінки технічного стану підлягають списанню:
ГАЗ-53 ВС-18 (д.н.з. ВІ3598АК) 1992 року випуску в Лубенської філії;
ГАЗ-3307 АП-17 (д.н.з. ВІ1983ВК) 1998 року випуску в Лохвицькій філії.

Вищезгадані автомобілі технічно несправні, відпрацювали свій амортизаційний термін та
потребують заміни.

У 2019 році для бригад розподільчих мереж, планується придбати в кількості -2 одиниць,
підйомник з висотою підйому стріли 18м на базі вантажного автомобіля з п'ятимісною кабіною та
дизельним двигуном об'ємом до 6000 см3 АП-18 на базі автомобіля ГАЗ-C42R33 (або аналог).
Даний підйомник призначений для підйому на висоту до 18 м одного або двох працівників з
матеріалами та інструментами для проведення ремонтних і будівельно-монтажних робіт. Наявність
ізольованої люльки дозволяє виконувати обслуговування електричних установок напругою до 1000
В без їх відключення. Підйомник може застосовуватись також для рятування людей і цінностей з
верхніх поверхів споруд при стихійних лихах. Даний спецмеханізм буде використовуватись
вахтовими бригадами для оперативного проведення робіт з ремонту та обслуговування мереж в
Полтавській області. При цьому графік вказаних робіт не передбачає вихідних днів.

Технічні характеристики АП-18:
Базовий автомобіль
ГАЗ-С42R33 (ГАЗон NEXT)
Робоча висота підйому, м
18,0
Горизонтальний виліт стріли, м
14,85
Вантажопідіймальність люльки, кг
250
Електроізоляція люльки, В
1000
Кут повороту стріли, град.
360 (не обмежений)
Кут повороту люльки, град.
45 + 45
Електроізоляція люльки, В
1000
Опорний контур, м
4,8 х 3,4
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:
- довжина
8300
- ширина
2500
- висота
3700
Повна маса підйомника, кг
7230
Робочий тиск в гідросистемі підйомника,
16
МПа
Привід
гідравлічний
пульт оператора на поворотній частині та пульт в
Місце керування
люльці
Спосіб керування

електрогідравлічний

http://alfateks.com.ua/pinsk/avtovyshki-pinsk/581-avtogidropodemnik-vs-18t-na-shassi-gazon-next.html
Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу
Найменування
Середній річний пробіг підйомника, км
Середнє напрацювання установки, м.г.
Норма витрат палива, л/100км

ГАЗ-53 д.н.з.
ВІ3598АК

ГАЗ-C42R33
5256
265

25

18

Норма витрат палива, л/1м.г.
Вид палива
Вартість палива, грн. без ПДВ

6
А-92
23

5
ДП
21,6

Витрати палива на транспортування, л

1314

946

Витрати палива на роботу підйомника, л

1590

1325

Загальні витрати палива, л

2904

2271

66,792

49,055

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ
Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. без ПДВ
Розрахунок витрат на ТО і ремонт:
Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ
Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ
Розрахункові затрати на капітальний відновлювальний
ремонт, тис. грн. без ПДВ
Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і
ремонт, тис. грн. без ПДВ
Очікуваний економічний ефект від заміни двох
автомобілів, тис. грн. без ПДВ
Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ
Термін окупності, років

17,737

2,811
20,848

Очікувані витрати
протягом року експлуатації
2,500
0,000

533,330

0,000

Факт(2016р+2017р)/2:

554,489
1 144,452
2 941,40
2 941,40/(572,226*2)=2,57

6.4 Бурильно-кранова машина БКМ-2М на базі трактора ХТЗ 150К-09 з
навісним обладнанням (або аналог)

У зв’язку з моральним та фізичним зносом тракторів та встановленим на них обладнання бурильнокранової машини, що призводить до постійного щорічного збільшення витрат на їх технічне
обслуговування та ремонт, проблем у наявності запасних частин, частих простоїв у експлуатації, у
2019 році планується вивести з експлуатації наведені нижче трактори, які згідно з актами оцінки
технічного стану підлягають списанню:
Т-150К БКГМ (д.н.з.16580ВІ) 1989 року випуску в Чутівській філії;
Т-150К БКГМ (д.н.з.17437ВІ) 2003 року випуску в Лубенській філії.
Вище згадані спецмеханізми технічно несправні, відпрацювали свій амортизаційний термін, згідно з
актами оцінки технічного стану підлягає списанню та потребують заміни.

У

2019
році

планується придбати в кількості -2 одиниць бурильно-кранові машини БКМ-2М, які призначені для
буріння круглих шурфів під опори ліній електропередач у грунтах I-III категорій. При комплектації
посиленими і спеціальними бурами можливо буріння в грунтах IV -V категорій.
Основні переваги бурильно-кранової машини (установки) БКМ-2М :
1. Можливість транспортування причепа-опоровоза до місця проведення робіт. Розвантаження
причепа проводиться крановим пристроєм машини без залучення додаткових механізмів.
2. Можливість буріння свердловин в грунтах різних категорій складності. Шнековий бур дозволяє
пробурити свердловину глибиною до 2,5 м за кілька проходів.
3. Можливість буріння свердловин у важкодоступних місцях — на відкосах, за огорожами доріг і
канавами.
4. Можливість використання бурильно-кранової установки БКМ-2М в якості крана. Крановий
пристрій працює без виносних опор, тобто бурильно-кранова машина може пересуватися з
вантажем на гаковій підвісці. Може використовуватися для переміщення трансформаторів,
високовольтних вимикачів та інших вантажів масою до 2 т.

5.Окремі переваги має бурильно-кранової машини БКМ-2М з гідравлічним приводом обертання
бура, а саме:
– виключається з схеми обертання бура вал привідний, шарніри Гука, огорожу вала привідного;
– можливе застосування реверсивного обертання бура (при зіткненні бура з перепоною він
зупиняється під дією запобіжного пристосування і при включенні реверсивного обертання
підіймається на поверхню). Наявність реверсивного обертання дозволяє виробляти скидання
струшування» грунта з бура та підвищити надійність, травмобезпеку, експлуатаційні
характеристики обладнання.
Технічні характеристики бурильно-кранової машини БКМ-2М з гідравлічним приводом
обертання бура:
1
Конструкція виконана з труб
2
Діаметр шурфа, мм
420
3
Максимальна глибина шурфа, мм
2500
4
Мінімальна частота обертання бура, об/хв.
60
5
Максимальна частота обертання бура, об/хв.
120
6
Привід обертання бура
гідравлічний
7
Вантажопідйомність кранового обладнання, т
2
8
Максимальна висота підйому кранової стріли, м
7
9
Максимальна довжина опор, що встановлюються, м
12
10 Максимальна транспортна швидкість, км/год
30
11 Габаритні розміри в транспортному положенні, мм
12 Довжина
11400
13 Ширина
2400
14 Висота
3200
15 Маса навісного обладнання, кг
2050

Розрахунок економічного ефекту
Найменування
Середнє напрацювання установки, м.г.
Норма витрат палива, л/1м.г.
Вид палива
Вартість палива, грн. без ПДВ
Витрати палива, л
Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ
Економія витрат на паливо в рік, тис. грн.
без ПДВ
Розрахунок витрат на ТО і ремонт:
Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ
Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ
Розрахункові затрати на капітальний
відновлювальний ремонт, тис. грн. без ПДВ
Економія за рахунок зменшення витрат на
ТО і ремонт, тис. грн. без ПДВ
Очікуваний економічний ефект від заміни
одного автомобіля, тис. грн. без ПДВ
Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ
Термін окупності, років

Т-150К БКМ д.н.з.16465ВІ

БКМ-2М на базі
трактора ХТЗ-150К-09

248
15,5
ДП
21,6
3844
83,030

12
ДП
21,6
2976
64,282
18,749

Факт(2016р+2017р)/2:

Очікувані витрати
протягом року
експлуатації

16,461
3,210

2,500
0,000

583,340

0,000
600,511
619,260

3 063,26
3 063,26/619,260=2,8

6.5 Встановлення на транспортних засобах GPS-трекерів
В середньому витрати власників автопарків збільшені на 20-30% через нецільове використання транспорту відповідальними за
нього працівниками (відхилення від маршрутів, нефункціональні простої, використання транспортного засобу не за призначенням,
завищення кілометражу і витрат палива тощо). Запобігти цьому може супутникова система моніторингу.
Світова практика показує, що термін окупності такої системи становить від півроку до року. І цей термін не залежить від початкової
вартості послуги: чим більше стоїть датчиків, тим більше економія автовласника; і чим частіше система відправляє дані і оперативніше на
них реагують «в центрі», тим більше економії.
Серед факторів економії основними є:
 зниження пробігу транспорту в середньому на 20-30%;
 зменшення витрат палива до 25% за рахунок контролю заправок, витрат та зливів палива за умови наявності датчика витрат
палива (запобігання можливості «дописування» кілометражу водієм).
 моніторинг транспорту в режимі реального часу;
 контроль часу стоянок ТЗ в кожній точці маршруту;
 аналіз роботи автопарку, розрахунок добового пробігу ТЗ;
Додаткові переваги від встановлення GPS-моніторингу:
 ефективний метод боротьби з крадіжками авто. Превентивні заходи можна здійснювати за допомоги дистанційного
блокування двигуна;
 контроль за дотриманням водіями правил дорожнього руху та швидкісного режиму в населених пунктах – запорука
зменшення ймовірності ДТП;
 контроль за часом роботи транспорту (мотогодини).

Таким чином, встановлення

GPS-моніторингу дасть можливість привести об’єми споживання палива до встановлених норм,

допоможе виключити нецільове використання транспорту, збільшити інтервал міжсервісних ТО, підвищити самодисципліну водіїв.
У 2019 р. по інвестиційній програмі планується обладнати GPS-трекерами 41 транспортних засобів.
Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу:
Заплановано по ІП 2019
№
з/п

1

2

Назва заходу

Автомобілі з влаштуванням
пристрою спостереження
Teltonika 920
Автомобілі з влаштуванням
пристрою спостереження
Teltonika 125
Всього:

ДП (1 л - 21,04 грн.
Вартість
Усього,
без ПДВ)
одиниці
тис.
Усього,
продукції Кількість грн.
тис.
(тис. грн.
без
Кількість
грн. без
без ПДВ)
ПДВ
ПДВ
1,23

4,46

31

ЗНГ (1 л - 11,25
грн. без ПДВ)
Усього,
тис.
Кількість
грн. без
ПДВ

37,99

10

44,56

41

82,55

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ
Загальний економічний ефект, тис. грн. без ПДВ
Термін окупності, років

Очікувана економія, тис. грн. без ПДВ
А-92 (1 л - 23,13
А-95 (1 л - 22,92
грн. без ПДВ)
грн. без ПДВ)
Усього,
Усього,
тис.
тис.
Кількість
Кількість
грн. без
грн. без
ПДВ
ПДВ

7 311

166,93

4 378

103,06

260

6,27

11 798

143,94

7 311

166,93

4 378

103,06

260

6,27

11 798

143,94

82,55
166,93+103,06+6,27+143,94=420,2
82,55/420,2=0,2

РОЗДІЛ 7

7.01 Висоторіз STIHL HT-133
1. Висоторізи STIHL HT-133 з телескопічною штангою необхідні для оновлення існуючого
парку бензопильного інструменту, який вичерпав свій ресурс та не підлягає ремонту.
Дані висоторізи планується закупити для виконання робіт по розчищенню трас ПЛ 0,410 кВ та попередженню відключень повітряних ліній по причині замикання на парості.
Планується закупівля для бригад розподільчих мереж 5 шт. висоторізів STIHL HT-133
загальною вартістю 93,05 тис. грн. без ПДВ.
2. Висоторіз повинен відповідати наступним вимогам:
- Робочий об’єм – 36,3 см3
- Потужність – 1,4 кВт
- Потужність - 1,9 к.с.
3. Детальні характеристики обраного висоторізу

Потужність: 1,4 кВт / 1,9 к.с.
Робочий об’єм двигуна: 36,3 куб.см.
Загальна довжина з різальною гарнітурою: 270-390 см
Довжина шини: 30 см (14 «)
Крок ланцюга: 3/8» Picco Micro Mini Comfort 3
Ємність бака для палива: 0.37 л
Ємність бака для мастила ланцюга: 0.24 л
Вага: 7,8 кг
Вартість одного висоторізу STIHL HT-133 складає 18,76 тис. грн. без ПДВ.
Альтернативним варіантом висоторізу STIHL НТ-133 є висоторіз Husqvarna 327 Р5
http://homeandgarden.com.ua/catalog/vysotorezy/vysotorez-husqvarna-327r5h
Технічні характеристики Husqvarna 327 Р5:
Потужність: 0,9 кВт / 1,2 к.с.
Робочий об’єм двигуна: 24,5 куб.см.
Загальна довжина з різальною гарнітурою: 275-350 см
Крок ланцюга: 3/8»
Ємність бака для палива: 0.5 л
Ємність бака для мастила ланцюга: 0.22 л
Вага: 5,9 кг
Вартість 19 849 грн. без ПДВ.
Порівняння характеристик показує, що висоторіз Husqvarna 327 Р5 має меншу
потужність, меншу довжину та більшу вартість. Тому був обраний висооторіз STIHL НТ-133.
Розрахунок економічного ефекту від закупки висоторізу STIHL НТ-133

1. На 2018 рік планується виконати розчистку трас ПЛ-0,4кВ – 1 690,46 км;
ПЛ-10 кВ – 959,1 км.
2. Довжина прольоту ПЛ-0,4 кВ – 35 м, ПЛ-10 кВ – 60 м. Розрахункова
кількість прольотів 1690,46/0,035 = 48 298 шт. прольотів, 959,1/0,06 = 15 985 шт.
прольотів. Всього 64 283 прольотів.
3. З розрахунку, що в середньому, в проміжку опор 0,4-10 кВ – 2 дерева, що
підлягають обрізці крони, знаходимо всього кількість дерев, що підлягають обрізці ПЛ
0,4-10 кВ: 64 283*2 = 128 566 шт. дерев.
4. Станом на 01.01.2018 р. бригади розподільчих мереж забезпечені
висоторізами в кількості 112 шт. В середньому одним висоторізом буде виконано
обрізання крон дерев: 128 566/112 = 1 148 шт. дерев.
5. Відповідно до норм часу розцінки на ремонт і ТО ел. мереж 0,4-20 кВ СОУ
40.1-00130044-834:2010 норма часу на обрізання крони дерева з діаметром стовбура до
250 мм (070104) складає 1,06 люд.-год. з розрахунку на двох електромонтерів.
6. Розрахунок кількості люд.-год. на обрізання крон 1 148 шт. дерев за
допомогою висоторіза: 1 148*1,06=1 216,88 люд.-год. на двох електромонтерів.
7. Норма часу на обрізання крони дерева з телевишки (070201) складає 1,2
люд.-год. з розрахунку на двох електромонтерів.
8. Розрахунок кількості люд.-год. на обрізання крон 1 148 шт. дерев за
допомогою ручної пилки з використанням телевишки : 1 148*1,2=1 377,6 люд.-год.
9. Розрахунок заробітної плати на обрізання крон 1148 шт. дерев висоторізом
(середня заробітна плата електромонтера 50,64 грн/год): 1 216,88*50,64=61 622,80 грн.
без ПДВ. Оскільки планується закупити 5 шт висоторізів, то заробітна плата
складатиме: 61 622,80*5=308 114,00 грн. без ПДВ.
10. Розрахунок заробітної плати на обрізання крон 1 148 шт. дерев ручною
пилкою:
1 377,6*50,64=69 761,66 грн. без ПДВ. З розрахунку на 5 пилок буде
складати:
69 761,66*5=348 358,30 грн. без ПДВ.
11. Зниження
втрат
на
заробітну
плату
складає:
348 358,30308 114,00=40 244,30 грн. без ПДВ.
12. Розрахунок витрат на матеріали та обладнання. Для виконання робіт по
обрізанню крон дерев одним висоторізом необхідно в середньому на рік 3 шини, 6
цепів, 12 напильників, вартість яких складає:
a. Шина до висоторіза: 3шт*528,7=1 586,1 грн. без ПДВ.
b. Ланцюг до висоторіза: 6шт*154,17=925,02 грн. без ПДВ.
c. Напильник до висоторіза: 12*21,67=260,04 грн. без ПДВ.
d. Всього витрати на комплектуючі з розрахунку на 5 висоторізів складають:
(1 586,1+925,02+260,04)*5 = 13 855,80 грн. без ПДВ.
Для виконання робіт по спилюванню дерев за допомогою ручних пилок
необхідно в середньому 2 пилки на квартал, тобто 8 пилок на рік, вартість яких
складає:
8*171,45=1 371,6 грн. без ПДВ. З розрахунку на 5 пилок: 5*1 371,6=6 858,00
грн. без ПДВ.
Різниця у витратах на матеріали при використанні висоторізів збільшиться на:
13 855,80-6 858,00 = 6 997,80 грн. без ПДВ.
13. Розрахунок витрат на ПММ при виконанні робіт бензопилою. Відповідно
до дослідно-статистичних норм витрати ПММ на висоторіз НТ-133 складають: витрати
масла М-8 – 0,15 л/год. Паливної суміші 0,43 л/год. (суміш складається 0,422л бензину
0,008 л двотактного масла). Для виконання робіт протягом 608,44 год (1 216,88 год.

розраховано на 2-х електромонтерів працюючих з одним висоторізом 1 216,88/2=608,44
год.) необхідно ПММ в такій кількості:
a. Бензин А-95: 0,422*608,44=256,76 л. вартість складає 256,76*24,48грн.без
ПДВ = 6 285,48грн. без ПДВ.
b. Масло двотактне: 0,008*608,44 = 4,87 л. вартість складає
4,87*108,77=529,71 грн. без ПДВ.
c. Масло М-8: 0,15*608,44=91,27 л. вартість складає 91,27*21,73=1 983,30
грн. без ПДВ.
Всього витрати на ПММ при використанні 5 висоторізів складають (6
285,48+529,71+1 983,30)*5 = 43 992,45 грн. без ПДВ.
14. Розрахунок зменшення витрат ПММ при доставці персоналу до місця
робіт.
При виконанні робіт по на обрізанню крони дерева ручною пилкою, відповідно
до норм, використовується телескопічна вишка 0,3 маш.-год. Витрати ПММ на вишку
ВС-18 – 6,3 л на 1 маш.-год.
На обрізку 1 148 дерев затрати палива: 1 148*0,3*6,3=2169,72 л. газу
Вартість виконання робіт по обрізуванню крон 1148 дерев при вартості газу
11,06 грн. без ПДВ складає 2 169,72*11,06=23 997,10 грн. без ПДВ.
Час виконання робіт (після переїзду, підготовки робочого місця та допуску до
роботи) в день складає 4 години.
Для виконання робіт по обрізанню крон 1 148 дерев ручною пилкою складає:
608,44/4=152 дні.
Для переїзду автовишки до місця робіт протягом 152 днів з розрахунку на
відстань у середньому 25 км в одну сторону буде пройдено (25*2)*152=7600 км.
Розрахунок необхідної кількості газу (витрата газу автовишки складає 0,38125
л/км) 7 600*0,38125=2 897,5 л. газу.
Розрахунок витрат на закупку ПММ 2 897,5*11,06=32 046,35 грн. без ПДВ. З
розрахунку на 5 пилок складає: 5*32 046,35=160 231,75 грн. без ПДВ.
15. Сумарний економічний ефект закупки висоторізів складає: 40 224,30 грн.
без ПДВ. –6 997,80 грн. без ПДВ. + 43 992,45 грн. без ПДВ. + 160 231,75 грн. без
ПДВ.= 237 450,70 грн. без ПДВ.
16. Розрахунок окупності заходу: вартість заходу – 93 050,00 грн. без ПДВ. ÷
сумарний економічний ефект – 237 450,70 грн/рік = 5 місяців (0,4 року).

7.02 Комплект інструменту для монтажу СІП
1. Комплект інструменту для монтажу СІП необхідний персоналу розподільчих мереж
філій для виконання робіт з приєднання, заміни проводу та для аварійновідновлювальних робіт. На даний час філії товариства не забезпечені необхідним
інструментом. Для повноцінної роботи необхідно 56 кмп., тому в 2019 році запланована
закупівля 28 кмп. (кожній філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» по одному комплекту)
загальною вартістю 675,28 тис. грн. без ПДВ.
2. Комплект інструменту для монтажу СІП повинен містити:
- Монтажний ролик – 4 шт.
- Монтажний затискач (жабка) – 1 шт.
- Лебідка з функцією реверсу – 1 шт.
- Роз’єднувальні клини – 1 шт.
- Ізольований гайковий ключ – 2 шт.
- Набір динамометричних ключів – 1 шт.
3. Детальні характеристики обраного комплекту інструменту:
1) Монтажний ролик ST26 (вартість 0,72 тис. грн. без ПДВ):
- Діаметр ролика – 120 мм;
- Макс. діаметр кабелю – 50 мм;
2) Монтажний затискач (жабка) ABC-M-GRIP (вартість 3,89 тис. грн. без ПДВ) –
застосовується для натягування ПЛІ 0,4 кВ:
- Переріз СІП – 25 – 240 мм2;
- Допустиме навантаження – 20 кН.
3) Лебідка з функцією реверсу Р-1500 (вартість 9,32 тис. грн. без ПДВ) – застосовується
для натягування СІП при монтажі:
- Мінімальна довжина тросу – 420 мм;
- Максимальна довжина тросу – 1500 мм;
- Довжина рукоятки – 460 мм;
- Допустиме навантаження – 15 кН.
4) Роз’єднувальний клин ST31 (вартість 0,51 тис. грн. без ПДВ).
5) Ізольований гайковий ключ KJ13 (вартість 0,16 тис. грн. без ПДВ) – для головок 13
мм.
6) Ізольований гайковий ключ KJ17 (вартість 0,18 тис. грн. без ПДВ) – для головок 17
мм.
7) Динамометричний ключ ST30 в комплекті головками ST12, ST13, ST115,CT113
(вартість 6,66 тис. грн. без ПДВ)
4. Альтернативним варіантом комплекту інструменту для монтажу СІП виробництва Sicame
є комплект інструменту для монтажу СІП виробництва Ensto, як і навпаки.
https://promiko.com.ua/novosti/opory-osveshcheniya-armatura-lotki/item/571-instrumenty-enstodlya-montazha-sip-so-sklada-kompanii-miko
Технічні
характеристики
аналогу
комплекту
інструменту:
1) Монтажний ролик KL-4 – застосовується для розкочування СІП на опорах під час
монтажу:
- Діаметр ролика – 120 мм;
- Макс. діаметр кабелю – 50 мм;
- Допустиме навантаження – 8 кН.
2) Монтажний затискач (жабка) ST102:
- Переріз СІП – 25 – 120 мм2.
3) Ручна лебідка ST116:

- Висота підйому (без/з блоком) – 4/2 м;
- Грузопід’ємність (без/з блоком) – 750/1500 кг;
4) Роз’єднувальний клин СІЕ 100 – застосовується для відділення однієї жили від пучка СІП
під час монтажу проколюючих затискачів.
5-6) Ключ СТ164 двосторонній на 13 і 17 мм.
7) Набір динамометричних ключів OIDD3KIT - застосовується для затягування болтів з
нормованим зусиллям.
Розрахунок економічного ефекту закупівлі комплекту інструменту для монтажу СІП
1) Відповідно до нормативного документу Міненерговугілля України «Технічна політика у
сфері побудови та експлуатації розподільних електричних мереж» під час виконання нового
будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж 0,4 кВ необхідно
застосовувати СІП. Тому кожного року в мережах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
збільшується кількість ПЛІ-0,4 кВ виконаних ізольованим проводом. Для можливості
швидкого і якісного виконання робіт з монтажу СІП філії необхідно забезпечити
відповідним інструментом.
2) Проаналізувавши акти виконаних робіт підрядних організацій, було визначено, що
будівництво 1 км ПЛІ-0,4 кВ ізольованим проводом підрядним способом коштує 275 000 ÷
450 000 грн. без ПДВ, в середньому 362 500 грн. без ПДВ.
3) Проаналізувавши кошториси витрат на проведення робіт з будівництва 1 км ПЛІ-0,4 кВ
господарським способом, витрати складають 150 000÷250 000 грн. без ПДВ, в середньому
200 000 грн. без ПДВ.
4) Різниця вартості між виконанням робіт підрядним і господарським способом, в
середньому, складе: 36 2500 – 200 000 = 162 500 грн. без ПДВ.
5) Розрахунок окупності заходу: 675 279/162 500 = 4,16 років.

7.03 Висотомір електронний «EC-II D»
1. Електронний висотомір EC-II - компактний інструмент необхідний для вимірювання
габариту ПЛ-0,4-10 кВ. Висотомір EC-II забезпечує проведення точних вимірів
габаритів ПЛ-0,4-10 кВ, без наближення до струмопровідних частин ПЛ. На
сьогоднішній день на балансі компанії знаходиться 20 шт. висотомірів, для повноцінної
роботи необхідно 28 шт., тому в 2019 році запланована закупівля 2 шт. (для Полтавської
та Миргородської філій) загальною вартістю 17,20 тис. грн. без ПДВ.
2. Електронний висотомір повинен відповідати наступним вимогам:
- Діапазон вимірювання 0 - 999м;
- Кут -55°…+85° ;
- Точність кута ±2°;
3. Детальні характеристики обраного висотоміра
Розміри:
20 х 63 х 44 мм
Вага:
50 г разом з батареєю
Батарея:
1АА
Споживання енергії: 30мВт
Висоти:
0-999 метрів/футів
Діапазон висот:
0,1 м/футів <100 м/футів; 1 м/фути > 100 м/футів
Кут:
-55°... +85°
Точність кута:
±0,2°
Діапазон кута:
0,1
Вартість одного висотоміра електронного EC-II D складає 8,60 тис. грн. без ПДВ.

4. Альтернативним варіантом електронного висотоміра EC-II D є висотомір лазерний L5
Laser, Haglof.
http://www.lesniku.ru/catalog/taksatsionnyy-instrument/vysotomery-s-funktsieydalnomera/15-103-1030
Технічні
характеристики
висотоміра
лазерного
L5
Laser:
Габарити, мм:
93x63x72
Кути, град.:
-55° - 85°
Висота заміру, м:
0-999
Рабоча температура, °С: -20° до +45°C
Напруга живлення, В:
3,7
Вага з батареями, г:
243
Дисплей:
Графічний РК-дисплей 100x60 пікселів
Вартість – 50 000 грн. без ПДВ.
При порівнянні характеристик було визначено, що висотомір лазерний L5 Laser, Haglof
має вищу ціну, тому був обраний електронний висотомір «EC-II D».

Розрахунок економічного ефекту закупівлі висотомірів електронних «EC-II D»
1. Всього на 2019 рік заплановано виконати 8908 замірів габаритів ПЛ-0,4-10 кВ.
2. На одну філію припадає 8908/28=318 замірів.
3. Планується закупити 2 висотоміри, які буде розподілено на 2 філії. 2 філії
виконають 318*2=636 замірів.
4. Відповідно до норм часу розцінки на ремонт і ТО ел. мереж 0,4-20 кВ СОУ 40.100130044-834:2010 норма часу на виконання замірів штангою (033002) складає 1 люд.-год.
на двох електромонтерів. Норма часу на бригадний автомобіль ГАЗ-66 складає 0,5 маш.-год.
5. Норма часу на виконання замірів приладом (033001) складає 0,5 люд.-год. на двох
електромонтерів. Норма часу на бригадний автомобіль ГАЗ-66 складає 0,25 маш.-год.
6. Для виконання 636 вимірів за допомогою штанги необхідно 636 люд.-год.
(636*1=636); 318 маш.-год. (636*0,5).
7. Для виконання 636 вимірів за допомогою приладу необхідно 318 люд.-год.
(636*0,5=318); 159 маш.-год. (636*0,25).
8. Розрахунок заробітної плати для виконання замірів (середня заробітна плата
електромонтера 50,64 грн/год, заробітна плата двох електромонтерів складає
50,64*2=101,28 грн/год.):
a)
За допомогою штанги 636*101,28=64 414,08 грн. без ПДВ.
b)
За допомогою приладу 318*101,28=32 207,04 грн. без ПДВ.
9. Розрахунок зниження втрат на заробітну плату проведення замірів за допомогою
штанги та приладу становить: 64 414,08-32 207,04=32 207,04 грн. без ПДВ.
10. Розрахунок витрати палива для виконання замірів:
З розрахунку середньої швидкості ГАЗ-66 40 км/год. (витрати палива – 31,1 л/100км)
а)За допомогою штанги (318*40)*0,311=3 955,92 л.
б)За допомогою приладу (159*40)*0,311=1 977,96 л.
11. Розрахунок зниження втрат на ПММ.
Вартість газу станом на 05.06.2018 складає 11,06 грн/л без ПДВ.
А) За допомогою штанги 3955,92*11,06=43 752,48 грн. без ПДВ.
Б) За допомогою приладу 1977,96*11,06=21 876,24 грн. без ПДВ.
Зниження втрат на ПММ складає 43 752,48- 21 876,24 =21 876,24 грн. без ПДВ.
12.
Сумарний економічний ефект закупки висотомірів складає:
32 207,04 +
21 876,24 = 54 083,28 грн. без ПДВ
13.
Розрахунок окупності заходу: вартість заходу 17 197 грн.÷сумарний
економічний ефект 54 083,28 грн. = 4 місяці (0,32 року).

7.04 Електричний навантажувач Baoli KBE30-J
До території цеху з ремонту електротехнічного устаткування (РЕУ) належать два
відкритих майданчика, на яких зберігаються силові трансформатори. Періодично виникає
необхідність переміщення силових трансформаторів між майданчиками і цехом. На даний час
замовляється необхідний транспорт з бази, що тягне за собою наступні проблеми:
- ускладнюється організація та координація таких робіт, їх неможливо провести
оперативно;
- для одноразового переміщення трансформаторів автокран і вантажна машина повинні
проїхати загалом 20 кілометрів, що веде до невиправданих витрат палива та людино/годин;
- для проведення робіт необхідні мінімум чотири людини: водій вантажівки, машиніст
крану, стропальник та старший майстер. Виконання таких робіт краном та вантажним
автомобілем неефективне.
З метою підвищення ефективності праці та зменшення витрат палива та часу, в цех з
РЕУ необхідно придбати виделковий навантажувач. Він дозволить оперативно проводити
переміщення силових трансформаторів в найкоротші терміни, без зайвих витрат.
Враховуючи вищезазначене в 2019 році планується закупити для Цеху з ремонту
електротехнічного устаткування один електричний навантажувач Baoli KBE30-J з загальною
вартістю 633,35 тис. грн. без ПДВ.
Технічні вимоги Цеху РЕУ до предмета закупівлі:
Тип обладнання
Вантажопідйомність
Тип двигуна
Двигун підйомника
Напруга батареї акумуляторів
Ємність батареї акумуляторів

Виделковий навантажувач
не менше 3 т.
електричний двигун
електричний двигун
не менше 60 В
не менше 400 Агод

Технічні характеристики:
Всі технічні характеристики взяті з технічної документації, яка знаходиться на сайті
виробника - http://en.baoli-mh.com/
Технічні характеристики
Виробник
Модель
Основний двигун
Механізм підйомника
Двигун підйомника
Напруга батареї
Ємність батареї
Максимальна вантажопідйомність
Маса без навантаження
Кліренс
Габарити В*Ш*Д

Baoli
KBE30-J
Електричний, змінного
струму 13 кВт.
Гідравлічний
Електричний, змінного
струму,
22 кВт
80 В
500 Агод
3т
4780 кг
120 мм
2164*1265*2775

Технічні вимоги
Електричний двигун
Електричний двигун
Не менше 60В
Не менше 400 Агод
Не менше 3 т
-

Порівняльний аналіз з альтернативними варіантами:
Всі технічні характеристики взяті з технічної документації, яка знаходиться на сайтах
виробників: http://en.baoli-mh.com/
http://bt-forklifts.com/
http://teuforklift.com/
Виробник
Модель
Ціна
Основний двигун
Механізм підйомника
Двигун підйомника
Напруга батареї
Ємність батареї
Максимальна
вантажопідйомність
Маса без
навантаження
Кліренс
Габарити В*Ш*Д

Baoli
KB E30-J
633,35 тис. грн. без
ПДВ
Електричний,
змінного струму
13 кВт
Гідравлічний
Електричний,
змінного струму,
22 кВт
80 В
500 Агод

TEU
FB 30
680,34 тис. грн. без
ПДВ
Електричний,
змінного струму,
16,6 кВт
Гідравлічний
Електричний,
постійного струму,
10 кВт
72 В
480 Агод

ВТ
C4E300NV
702,78 тис. грн. без
ПДВ
Електричний,
змінного струму,
14 кВт
Гідравлічний
Електричний,
змінного струму,
14 кВт
80 В
630-735 Агод

3т

3т

3т

4780 кг

4 660 кг

5 310 кг

120 мм
2164*1265*2775

120 мм
2075*1225*2510

116 мм
2225*1540*2307

Як бачимо, різні навантажувачі одного класу не сильно відрізняються за
характеристиками. Тому вибір найбільш популярного та з найменшою вартістю навантажувача
Baoli KB E30-J гарантує доступність сервісного обслуговування та запасних частин.
Розрахунок економічної ефективності та терміну окупності.
В переважній більшості випадків роботи з переміщення трансформаторів тривають не
більше двох годин, тому розрахуємо приблизні витрати паливних матеріалів та людино-годин
на одне переміщення обладнання, тривалістю в дві години:

Дорога від бази до цеху, і
назад
Роботи по переміщенню
обладнання
Всього за дві години роботи
Всього за одну годину
роботи

Витрати ПММ та люд-год
Кран + Вантажівка
20 км * 2 авто = 40км = 16л
2 люд * 1год = 2 люд-год
4 люд * 2 год = 8 люд-год
робота по переміщ. = 4 л.
20 л. + 10 люд-год

Витрати ел.енергії та люд-год
Навантажувач

10 л. + 5 люд-год

22 кВт*год + 5 люд-год

2 люд * 1год = 2 люд-год
4 люд * 2 год = 8 люд-год
22 кВт * 2 год = 44 кВт*год
10 люд-год + 44 кВт*год

Автокран та вантажівка витрачають в середньому 40 літрів палива на 100 км. За 40 км
шляху вони витратять 40*40/100=16 літрів палива. Крім того, на роботу механізмів крану, та на
переміщення вантажівки за дві години роботи витратиться приблизно 4 літри палива. Тобто
загальна витрата палива на ці роботи складе: 20 літрів:
На сьогодні середня ринкова вартість палива 25 грн/літр без ПДВ. А середня зарплата
електромонтера 50,64 грн/год без ПДВ. Отже, розрахуємо та порівняємо загальні фінансові
витрати на одну годину такої роботи:

Фінансові витрати
Кран + Вантажівка
10л * 25 грн = 250 грн/год

Фінансові витрати
Навантажувач
Фінансові витрати на
22кВт*год * 1,48 грн/кВт =
паливо
32,56 грн/год
Фінансові витрати на
5люд-год * 50,64 грн = 253,20
5люд-год * 32,56 грн/год =
люд-год
грн/год
162,80 грн/год
Всього витрат
503,20 грн/год
195,36 грн/год
Тобто проведення таких робіт навантажувачем буде ефективніше на (503,2 / 195,36) *
100 = 258%.
Розрахуємо економічну ефективність та термін окупності, врахувавши, що потреба в
таких роботах складає близько 12 годин на місяць (12год * 12міс = 144 год/рік).
Економічна ефективність за годину: 503,20 грн/год – 195,36 грн/год = 307,84 грн/год
Економічна ефективність за рік: 307,84 грн/год * 144 год/рік = 44 328,96 грн/рік.
Термін окупності: 633 350,00 грн / 44 328,96 грн/рік = 14,8 років.

7.05 Вимірювач імітансу НМ8118
7.06 Генератор сигналів GFG 3015
7.07 Блок живлення SIGLEN SPD 3303X
Служба (філія) для якої планується закупівля – служба релейного захисту і автоматики.
Функція служби замовника – служба РЗА виконує монтаж, наладку та поточне
обслуговування обладнання релейного захисту та автоматики на об’єктах ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Яким чином функція виконується службою на даний час – перевірки виконуються
наявними в СРЗА приладами застарілого зразка, якими неможливо виміряти багато параметрів
напівпровідникових компонентів (конденсаторів, резисторів, індуктивностей), які
використовуються в сучасних мікропроцесорних та мікроелектронних пристроях РЗА.
Опис проблеми, яку може вирішити закупівля:
- відмова від ремонту деяких типів обладнання РЗА сторонніми організаціями і
проведення діагностики та ремонту силами служби РЗА;
- точний підбір технічних характеристик комплектуючих для ремонту мікропроцесорних
пристроїв
РЗА
виробництва
ЕНЕРГОМАШВІН,
РЕЛСІС,
MiCOM,
PREMKO,
ТАВРИДАЕЛЕКТРИК і інших;
- визначення придатності для запобігання виходу їх з ладу.
Загрози для Товариста у разі нездійснення закупівлі:
- вихід із ладу пристроїв РЗА та неможливість їх ремонту, необхідність в закупівлі нових
чи ремонту сторонніми організаціями;
- відмова або надлишкове спрацювання пристроїв РЗА.
Враховуючи вищезазначене в 2019 році планується закупити для служби релейного
захисту і автоматики один Вимірювач імітансу НМ 8118, два Генератори сигналів GFG 3015 та
один Блок живлення SIGLENT SPD 3303X з загальною вартістю 149,24 тис. грн. без ПДВ.
Основні технічні вимоги до пристрою Вимірювач імітансу
№
з/п

Функції й характеристики

1

Вимірювальні функції

2

Вимірювач імітанса, діапазон частоти тест-сигналу

3

Діапазон рівня тестового сигналу

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Діапазон виміру імпеданса Z (повного комплексного
опору)
Діапазон виміру ємності
Діапазон виміру індуктивності
Вимір тангенсу кута втрат, добротності, фазного кута
Діапазон значень внутрішньої напруги постійного
зміщення
Діапазон значень внутрішнього струму постійного
зміщення
Інтерфейс USB/RS-232
GPIB
Габаритні розміри
Маса

Потрібне значення
параметрів
L,C,R,Z,X,Y,G,B,D,M,N
та ін.
20 Гц - 200 кГц (69
значень)
від 50 мВ до 1,5 В з
кроком 10 мВ
від 0,2 мОм до 100 МОм
від 0,01 пФ до 100 мФ
від 10 нГн до 100 кГн
так
від 0 до 5 В (крок 10 мВ)
від 0 до 200 мА (крок 1
мА)
так
опція
285 × 75 × 365 мм
4 кг

Технічні характеристики
Вимірювач імітансу НМ 8118 для вимірювання технічних характеристик конденсаторів,
резисторів та індуктивностей відповідає всім технічним вимогам служби СРЗА.
Порівняльний аналіз з альтернативними варіантами
№
з/п

Функції й характеристики
Вимірювач імітансу

1

Вимірювальні функції

2

Вимірювач імітансу, діапазон частот тестсигналу

3

Діапазон рівня тестового сигналу

10
11
12
13

Діапазон вимірювання імпеданса Z (повного
комплексного опору)
Діапазон вимірювання ємності
Діапазон вимірювання індуктивності
Вимірювання тангенса кута втрат,
добротності, фазового кута
Діапазон значень внутрішньої напруги
постійного зміщення
Діапазон значень внутрішнього струму
постійного зміщення
Інтерфейс USB/RS-232
GPIB
Габаритні розміри
Маса

14

Вартість устаткування

15

Вимоги до постачальника
Повноваження постачальника здійснити
поставку обладнання та збереження
заводської гарантії має бути підтверджено
заводом-виробником

4
5
6
7
8
9

Потрібне значення параметрів
НМ8118
L,C,R,Z,X,Y,G,B,D,M,N
та ін.
20 Гц - 200 кГц (69
значень)
від 50 мВ до 1,5 В з
кроком 10 мВ

RLC-900
L,C,R,DCR,ESR,R
p,Q,D
100 Гц…100 кГц
(5 діапазонів)

від 0,2 мОм до 100 МОм

-

від 0,01 пФ до 100 мФ
від 10 нГн до 100 кГн

0,79 пФ…15,9 мФ

так

так

від 0 до 5 В (крок 10
мВ)
від 0 до 200 мА (крок 1
мА)
Так
опція
285 × 75 × 365 мм
4 кг
70,78 тис. грн. без ПДВ

-

60,57 тис. грн. без
ПДВ
-

Обов’язкова вимога

В зв’язку з невідповідністю технічних характеристик вимірювача імітансу RLC-900,
планується до закупівлі вимірювач НМ8118.
Основні технічні вимоги до пристрою Генератор сигналів
№
Потрібне значення
Функції й характеристики
з/п
параметрів
1

Частотний діапазон

2

Макс. роздільна здатність

3

Вихід:

4

Одночасна індикація рівня і частоти

5

Регулювання зміщення

6

Внутр/зовн. АМ-ЧМ, лін./лог. свіпірування,
синхрозапуск, стробування

7

Внутр./зовн. частотомір:

10 мГц … 15 МГц (8 діапазонів)
Синус, меандр, трикутник, пила,
імпульс
10 мГц
похибка ±0,02%
0,01 … 10,00 В на 50 Ом
(од.виміру: СКЗ, пик-пик, дБм)
Так
(±5 В) и коеф. заповення (20 …
80%)
Так
до 150 МГц, ±20 ppm, макс.
роздільна здатність 100 нГц,
чутливість от 35 мВ ср.кв.

8
9
10
11

Зовнішнє керування частотою
Вихід сигналу синхронізації
Інтерфейс RS-232C
Вимоги до постачальника
Повноваження постачальника здійснити поставку
обладнання та збереження заводської гарантії має бути
підтверджено заводом-виробником

(100:1; 0 … 10 В)
Так
Так
Обов’язкова вимога

Порівняльний аналіз з альтернативними варіантами
№
з/п

Функції й характеристики
Генератор сигналів

1

Частотний діапазон

2

Макс. роздільна здатність

3

Вихід:

4

Одночасна індикація рівня і частоти

5

Регулювання зміщення

6

Внутр./зовн. АМ-ЧМ, лін./лог. свіпування,
синхрозапуск, стробування

7

Внутр./зовн. частотомір:

8
9
10

Зовнішнє керування частотою
Вихід сигналу синхронізації
Інтерфейс RS-232C

11

Вартість устаткування

Потрібне значення параметрів
GFG 3015
10 мГц … 15 МГц (8
діапазонів)
Синус, меандр,
трикутник, пила,
імпульс
10 мГц
похибка ±0,02%
0,01 … 10,00 В на 50 Ом
(од. виміру: СКЗ, пикпик, дБм)
Так
(±5 В) и коеф.
заповнення (20 … 80%)

SDG 1025
1 мкГц … 5 МГц
Синус, меандр,
імпульс
2 мВ пикпик…10В пик-пик
(50 Ом)
-

Так

-

до 150 МГц, ±20 ppm,
макс. роздільна
здатність 100 нГц,
чутливість від 35 мВ
ср.кв.
(100:1; 0 … 10 В)
Так
Так
33,26 тис. грн. без ПДВ

-

USB
14,23 тис. грн. без
ПДВ

В зв’язку з невідповідністю технічних характеристик SDG 1025, планується до закупівлі
генератор сигналів GFG 3015.
Основні технічні вимоги до пристрою Блок живлення
№
з/п
1

Функції й характеристики
Параметри ТС, що вимірюються:
- Ктс при Рном;
- Ктс при Рфакт;
- фаза та полярність ТС;
- опір вторинної обмотки ТС;
- опір вторинного навантаження ТС;
- похибка Ктс (при І = 1% - 200% Ін);
- кутова похибка (при І = 1% - 200% Ін);
- побудова таблиць похибок;
- автоматична побудова ВАХ;
- визначення точки перегину ВАХ;
- коефіцієнт безпеки ТС (FS);
- найбільша кратність струму (ALF);
- постійної часу вторинної обмотки (Ts);

Потрібне значення
параметрів
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так

2

3

4

5

6

№
з/п
1
2

3

- коефіцієнт остаточної намагніченості (Kr);
- індуктивності насиченого та ненасиченого ТС;
Діапазон параметрів ТС, що вимірюються:
- коефіцієнт трансформації;
- точка перегину ВАХ;
- Кл. вимірювальних ТС;
- Кл. захисних ТС;
- похибка вимірювання Ктс;
- похибка вимірювання фази;
- похибка вимір. опору вторинної обмотки.
Технічні характеристики пристрою:
- допустимий діапазон напруги живлення;
- вихідна напруга пристрою, не вище;
- інтерфейс для карти пам’яті;
- інтерфейс для підключення до ПК;
- маса, не більше;
- габаритні розміри, не більше.
Комплектація пристрою
- карта пам’яті та пристрій читан. Compact Flash
- комплект коаксіальних кабелів 2x3м, 1x10м
- ноутбук для керування
- комплект «крокодилів»
- транспортна валіза
Метрологічні вимоги
Пристрій має бути включений до Державного реєстру ЗВТ
України
Вимоги щодо безпеки
Відповідність установки стандартам безпеки IEC 61010-1 або
EN 61010-1 має бути підтверджено сертифікатом незалежної
випробувальної лабораторії
Вимоги до постачальника
Повноваження постачальника здійснити поставку обладнання
та збереження заводської гарантії має бути підтверджено
заводом – виробником

так
так
до 99000:1 та 99000:5
1 мВ - 3 кВ
кл. 0,3 / 0,5 та нижче
5Р, 10Р, РХ, PR
0,05%
1 хвилина
0,05%
85-265 В
120 В
Compact Flash
USB
8 кг
360 x 285 x 145 мм
1
1
1
1
1
Обов’язкова вимога

Обов’язкова вимога

Обов’язкова вимога

Порівняльний аналіз з альтернативними варіантами
Потрібне
Значення
Функції й характеристики
значення
параметрів
параметрів
переможцем
Модель
SPD3303X
SPD3303X-E
регульовані
Кількість каналів
регульовані

Діапазон напруги

CH1/CH2,
фіксований CH3
CH1:
напруга:
від 0 - 32В;
струм: від 0 до 3,2А
CH2:
напруга:
від 0 - 32В;
струм: від 0 до 3,2А
CH3:
напруга:
2,5/3,3/5,0B;

CH1/CH2,
фіксований
CH3
CH1:
напруга:
від 0 - 32В;
струм: від 0 до
3,2А
CH2:
напруга:
від 0 - 32В;
струм: від 0 до
3,2А
CH3:

5

Мін. роздільна здатність за напругою та
струму
Точність налаштування

6

Точність відображення

7

Стабілізація напруги

8

Стабілізація струму

9

Паралельне ввімкнення

10

Послідовне ввімкнення

11

CH3: фіксований канал

12

Дисплей

13

Розрядність дисплея

4

струм: до 3,2А

напруга:
2,5/3,3/5,0B;
струм: до 3,2А

1 мВ, 1 мА

10 мВ, 10 мА

напруга:
±(0,03%+10мВ)
струм:
±(0,3%+10мА)
напруга:
±(0,03%+10мВ)
струм:
±(0,3%+10мА)
вплив живлення:
< 0,01% + 3мВ
вплив
навантаження:
< 0,01% + 3мВ
пульсації і шум:
< 1 мВ ср.кв.
(5Гц -1мГц)
час відновлення:
50 мкс (зміна
навантаження на
50%, мінімум 0,5А)
вплив живлення:
< 0,2% + 3мА
вплив
навантаження:
< 0,2% + 3мА
пульсації і шум:
< 3 мА ср.кв.
вплив живлення:
< 0,01% + 3мВ
вплив
навантаження:
< 0,01% + 3мВ
вплив живлення:
< 0,01% + 5мВ
вплив
навантаження:
< 300мВ
напруга:
(2,5/3,3/5,0В) ±8%
вплив живлення:
< 0,01% + 3мВ
вплив
навантаження:
< 0,01% + 3мВ
пульсації і шум:
< 1 мВ ср.кв.
(5Гц-1 мГц)
TFT-LCD 4,3»;
розрядність:
480 х 272
п’ятирозрядний
дисплей за
напругою;

напруга:
±(0,5%+2е.м.р.)
струм:
±(0,5%+2е.м.р.)
напруга:
±(0,5%+2е.м.р.)
струм:
±(0,5%+2е.м.р.)
вплив живлення:
< 0,01% + 3мВ
вплив навантаження:
< 0,01% + 3мВ
пульсації і шум:
< 1 мВ ср.кв.
(5Гц -1мГц)
час відновлення:
50 мкс (зміна
навантаження на
50%, мінімум 0,5А)
вплив живлення:
< 0,2% + 3мА
вплив навантаження:
< 0,2% + 3мА
пульсації і шум:
< 3 мА ср.кв.
вплив живлення:
< 0,01% + 3мВ
вплив навантаження:
< 0,01% + 3мВ
вплив живлення:
< 0,01% + 5мВ
вплив навантаження:
< 300мВ
напруга:
(2,5/3,3/5,0В) ±8%
вплив живлення:
< 0,01% + 3мВ
вплив
навантаження:
< 0,01% + 3мВ
пульсації і шум:
< 1 мВ ср.кв. (5Гц1 мГц)
TFT-LCD 4,3»;
розрядність:
480 х 272
чотирирозрядний
дисплей за
напругою;

14
15

Функція блокування
Пам’ять

16
17

Вихідна потужність
Живлення

18
19

Стандартні інтерфейси
Ізоляція

20

Умови робочі

21

Умови зберігання

22

Габарити

23

Маса

чотирирозрядний
дисплей за струмом
Так
5 попередніх
установок
220 Вт
АС
100В/120В/220В/230
В ±10%; 50/60 Гц
LAN, USB Device
більше 20 МОм
(корпусконектор); більше
30 МОм (корпусмережа), тестова
напруга 500В АС
температура: від
0°С до 40°С;
відносна вологість:
до 70%
температура: від 10°С до 70°С;
відносна вологість:
до 70%
225 (ширина) x 143
(висота) x 278
(глибина) мм
8,0 кг
11,94 тис. грн. без
ПДВ

Вартість устаткування

трирозрядний
дисплей за струмом
Так
5 попередніх
установок
220 Вт
АС
100В/120В/220В/230
В ±10%; 50/60 Гц
LAN, USB Device
більше 20 МОм
(корпусконектор); більше 30
МОм (корпусмережа), тестова
напруга 500В АС
температура: від
0°С до 40°С;
відносна вологість:
до 70%
температура: від 10°С до 70°С;
відносна вологість:
до 70%
225 (ширина) x 143
(висота) x 278
(глибина) мм
8,0 кг
20,10 тис. грн. без
ПДВ

Економічний ефект та термін окупності
Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок уникнення витрат на оплату
послуг сторонніх підрядних організацій щодо перевірки пристроїв. В розрахунку всі вартісні
показники наведені без ПДВ.
Показник

Одиниця
виміру

Кількість пристроїв
Періодичність перевірки
Середньорічний обсяг перевірки
пристроїв сторонньою організацією
Норма
часу
на
проведення
профілактичного відновлення (СОУН ЕЕ 05.838:2006 том 9)
Вартість
послуги
сторонньої
організації
Середньорічні витрати на оплату
вартості
послуг
сторонньої
організації
Вартість необхідного обладнання
Термін окупності інвестиції

шт
років
шт

Розрахунок

180/6

Значення
180
6
30

люд-год

24

грн./год

46,74

грн.

30*24*46,74

грн.
років

70 780,22+66 521,00+11 940,00
149 241,20/33 652,8

33 652,8

115 980,73
4,4

7.8 Вимірювач ЗП ЕР183М з комплектом приладдя КП 183
Опис потреби в обладнанні даного типу.
Вимірювання опору заземлення та перехідного опору між обладнанням та заземлюючим
пристроєм впливає на нормальну роботу електроустановки та на безпеку споживачів. Ці виміри
проводяться відповідно до затверджених графіків. У ГВВ Н.Сажарської, Гадяцької, Оржицької,
Кобеляцької, Великокохнівської, Комсомольської, Семенівської філій використовується прилад
М-416. Данні прилади не мають захисту від зовнішніх електромагнітних завад, морально та
фізично застаріли, не відповідають вимогам по нижній межі вимірювання при приймально –
здавальних випробуваннях. Також, відповідно до актів про обстеження ці прилади потребують
заміни. Тому заплановано придбання нових приладів по одному на кожну з перерахованих
філій.
Технічні вимоги до обладнання.
Для вимірювання опору заземлення та перехідного опору між обладнанням та
заземлюючим пристроєм необхідні прилади з наступними технічними вимогами:
Технічні вимоги до обладнання:
- клас точності: не нижче – 3
- діапазони вимірювання опорів заземлення – від 0,05 до 1000 Ом
- роздільна здатність, Ом, не менше – 0,01
- компактні габаритні розміри, мм , не більше – 300 х 200 х 100
- вага, кг, не більше – 1,5
- контроль за допомогою світлової і звукової сигналізації допустимих значень опорів
потенційних і струмових електродів, напруги перешкоди
- можливість відстроювання приладу від впливу зовнішніх перешкод на результат
виміру
- вбудована акумуляторна батарея
- можливість зарядки від мережі змінного струму 220 В або від бортової мережі
автомобіля
- на час поставки вимірювальний прилад повинен мати копії декларації про
відповідність цих засобів вимірювальної техніки вимогам Технічного регламенту № 94 від
13.01.2016 р. та/або Технічному регламенту № 163 від 24.02.2016 р.
- термін дії повірки приладу на момент поставки – не менше 12 місяців.
- наявність комплекту приладдя для проведення вимірювання опору заземлення (штирі
та комплект з’єднувальних дротів).
Детальні технічні характеристики обраного обладнання.
Прилад ЕР183М використовується для вимірювання опору захисного заземлення та
питомого опору ґрунту. Він має такі переваги перед аналогами:
можливість вибору оптимальної частоти з метою зменшення впливу зовнішніх
перешкод на результат виміру;
контроль за допомогою світлової і звукової сигналізації допустимих значень
опорів потенційних і струмових електродів, напруги перешкоди;
вбудована акумуляторна батарея;
можливість зарядки від мережі
змінного струму 220 В або від бортової мережі
автомобіля;
автовимкнення живлення;

-

зручний конструктив з ременем для перенесення, чохол.

Вимірювач опору захисного заземлення ЕР183М
0,05 - 19,99
0 - 199,9
0 - 1999
20/2/ 0,2

Діапазони вимірів :
- опори заземлення, Ом
Номінальний струм, мА
Похибка
для Ru, Ri < 100 Ом, Us=0 B:
для Ru, Ri < Rmax, Us< 3 B:
Роздільна здатність, Ом
Середньоквадратичне значення напруги змінного (форма –
меандр) вимірювального струму
Частота вимірювального струму
Допустиме значення сторонньої напруги (перешкоди Us) на
потенційних затисках
Клас точності для умов Ru, Ri < 100 Ом, Us=0
Клас точності для умов Ru, Ri < R max, Us < 3B
Час встановлення результату виміру

± [1+0,25(Rk/ Rx-1)]
± [3+(Rk/ Rx-1)]
0,01/0,1/1
не більше 36В
112Гц, 120Гц, 128Гц, 136Гц
3 Ст
1/0,25
3/1
не перевищує 5с
Акумуляторна батарея
4,8В / 1,2А
мінус 10 плюс 40
240 х 130 х 95
1

Живлення приладу
Діапазон робочих температур, ° С
Габаритні розміри, мм
Вага, кг, не більше
Комплект приладдя КП 183
Сфера застосування
Діапазон робочих температур, ° С
Габаритні розміри, мм
Маса, кг, не більше
Комплектність:

При монтажі і обслуговуванні електроустановок і
електричних мереж для перевірки опору заземлюючих
пристроїв і опору грунту.
мінус 20 плюс 40 при відносній вологості не вище 80%
600 х 200 х 60
8
 4 цинковані штирі (0,45м)
 комплект дротів і пристосувань
 зручна сумка - чохол

Порівняльні характеристики з аналогічним обладнанням
Назва обладнання

Наявність
комплекта
приладдя
КП 183

Вимірювач опору
захисного заземлення
ЕР183М з
комплектом приладдя
КП 183

+

Діапазон
Похибка
Захист від
Живле
вимірюва
вимірювання, зовнішньог
ння
ння, Ом
%
о впливу

Вартість,
тис. грн.
без ПДВ

0,051999

акумул
ятор

1

+

9,26

9 шт.
елемен
тів
LR20
3 шт.

4

-

4,90

5

-

3,33

Вимірювач опору
заземлення Ф4103-М1

-

0,315000

Вимірювач опору

-

0,1-1000

заземлення

М-416

елемен
тів
LR20

Висновок: Серед представлених приладів кращий клас точності в необхідному діапазоні
вимірювань має ЕР183М - ± 1%, тоді як у М416 - ± 5%, Ф4103-М1 - ± 4%. Прилад ЕР183М має
вбудовану акумуляторну батарею для живлення приладу, тоді як М416 і Ф4103-М1 працюють
від батарейок, які необхідно періодично замінювати. Також ЕР183М має ряд переваг перед
М416 і Ф4103-М1, а саме:
-можливість вибору оптимальної частоти з метою зменшення впливу зовнішніх
перешкод на результат вимірювання;
-контроль за допомогою світлової та звукової сигналізації допустимих значень опорів
потенційних і струмових електродів, напруги перешкоди;
-вбудована акумуляторна батарея;
-можливість зарядки акумуляторної батареї від мережі змінного струму 220 В або від
бортової мережі автомобіля;
- автоматичне вимкнення живлення;
- наявність комплекту приладдя для проведення вимірювання опору заземлення (штирі
та комплект з’єднувальних дротів).
Серед даного обладнання обираємо прилад ЕР183М з комплектом приладдя КП 183 для
проведення вимірювання заземлення, так як він більш функціональний і має найменшу похибку
при вимірах.
Враховуючи вищезазначене в 2019 році планується закупити для груп випробувань та
вимірювань філій сім вимірювачів опору ЗП ЕР183М з комплектом приладдя з загальною
вартістю 61,05 тис. грн. без ПДВ.
Розрахунок економічного ефекту та окупності інвестицій
Мінімальний економічний ефект від інвестицій досягається за рахунок уникнення
додаткових витрат, які можуть виникнути при поломці приладу М416, зокрема витрат на
доставку аналогічного приладу із сусідньої філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Ремонт
приладу проводиться протягом місяця. План з вимірювання ПЛ-0,4 кВ (в середньому) на 2018р.
по філіях складає 1450 вимірювань. Всі вартісні показники в розрахунку наведені без ПДВ.
Одиниця
Показник
Розрахунок
Значення
виміру
Кількість вимірювань на рік
шт
10 150
Кількість вимірювань ПЛ-0,4 кВ на час
шт
10 150/12
≈846
ремонту приладу (на місяць)
Кількість вимірювань, які можна провести за
шт
15
один раз шт.
Середньорічна очікувана кількість виїздів
шт
846/15
≈56
Середня відстань до сусідньої філії
км
50
Загальна очікувана відстань перевезень
км
56*45*2
5 040
приладу М416
Витрати бензину А-92 УАЗ-3909
л/100км
19,5
Середньорічні очікувані витрати бензину А-92
л
19,5*5 040/100
≈982,8
Ціна бензину А-92
грн./л
26,00
Середньорічні очікувані витрати на бензин Агрн.
982,8*26
25 552,8
92
Термін окупності інвестиції
років
61 052/(25 552,8)
2,4

7.9 Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 PowerMaster
Опис потреби служби (підрозділу) в предметі закупівлі
Закупівля здійснюється в рамках побудови Системи моніторингу якості електроенергії
на території ліцензованої діяльності ПАТ ПОЕ, відповідно до вимог «Кодексу системи
розподілу» На сьогоднішній день на балансі компанії знаходиться 0 шт. аналізаторів якості.
Згідно з Постановою №310 НКРЕКП, необхідна кількість для повноцінної роботи - 9 до 2021.
Визначення кількості вимірювань щороку:
1% від загальної кількості точок приєднання споживачів СН: 3271*0,01=33;
0,5 % на шинах НН підстанцій СН/НН : 9871*0,005=49
Визначення кількості тижнів на вимірювання:
(52 тижні - 4 тижні відпустки - 8 тижнів несприятливих погодних умов (t менше - 10 C)
)*0,8 (транспортування та підключення) = 32 тижні
Визначення кількості необхідних вимірювачів для забезпечення вимірювань протягом
тижня щороку:
(49+33)/32= 2,28 вимірювача
Технічні вимоги служби (підрозділу) до предмета закупівлі
Вимірювання параметрів якості електроенергії з використанням характеристики
процесу вимірювання класу A, відповідно до ДСТУ IEC 61000-4-30:2010. Встановлення,
конфігурація реєстрації параметрів якості та формування звіту по ДСТУ EN
50160:2014.Можливість безпосереднього вимірювання відповідного параметру. Дискретність у
часі вимірів, достовірність даних та їх збереження; передачу даних в систему моніторингу
якості електроенергії ПАТ ПОЕ
Технічні характеристики
• вимір напруги (TRMS, пікові значення, пік-фактор) на 4 входах напруги;
• вимір сили струму (TRMS, пікові значення, пік-фактор) на 4 струмових входах;
• вимір активної, реактивної, повної потужності, потужності гармонік, коефіцієнта
потужності;
• вимір активної, реактивної, що генерується, споживаної енергії;
• вимір коефіцієнтів несиметрії струму і напруги за нульовою та зворотньою
послідовностями;
• вимір дози флікера (характеристика світлового мерехтіння);
• вимір коефіцієнтів гармонійних складових (до 50) і сумарних коефіцієнтів гармонік
кривих;
• вимір інтергармонік;
• реєстрація подій напруги;
• реєстрація пускового струму;
• реєстрація форми сигналу;
• реєстрація перехідних процесів;
• реєстрація по призначеним для користувача уставкам.
Комплект гнучких кліщів 30/300/3000 А.
Вага 0,65 кг.

Порівняльний аналіз з альтернативними варіантами
Альтернативним варіантом є аналізатор якості електроенергії MAVOWATT 230.
Порівняння альтернатив наведено в таблиці.
Показник
Комплектація

Metrel MI 2892
PowerMaster
набір гнучких струмових
кліщів

MAVOWATT 230
ні
окремо

Свідоцтво про калібрування
Укрметртестстандарту

так

ні

Зручність користування

повна русифікація
інтерфейсу, документації та
ПЗ

ні

Вартість, тис. грн. без ПДВ

98,43

180,80

Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 PowerMaster має переваги по вартості,
базовій комплектації та зручності використання.
Інформація щодо альтернативних варіантів наведена з використанням ресурсів мережі
Інтернет та презентацій на виставках.
Враховуючи вищезазначене в 2019 році планується закупити для метрологічної служби
два аналізатори якості електроенергії Metrel MI 2892 PowerMaster загальною вартістю 196,85
тис. грн. без ПДВ.
Економічний ефект та термін окупності
Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок уникнення витрат на оплату
вартості послуг сторонньої організації по вимірюванню показників якості електроенергії, які
компанія вимушена нести у зв’язку з відсутністю приладів. В розрахунку всі вартісні показники
наведені без ПДВ.
Показник
Середньорічний обсяг вимірювань
в точках приєднання споживачів середньої
напруги на підстанціях СН/НН на одній із шин
низької напруги
Вартість оренди аналізатора на тиждень
в ТОВ «Ел енд Джи Мітерінг»
Середньорічні витрати на оплату вартості
послуг сторонньої організації
Термін окупності інвестиції

Одиниця
виміру

Розрахунок

Значення
33

шт

49
тис. грн.
тис. грн.
років

7,1
(49+33)*7,1

582,20

196,85/(582,2)

0,47

7.10 Універсальний комплект для обробки струмоведучих шин
Опис потреби служби СП в предметі закупівлі:
Універсальний комплект для обробки струмоведучих шин потрібен для виробничого
персоналу служби підстанцій.
На даний час при усуненні дефектів та аварійних ситуацій деталі, які неможливо
виготовити в польових умовах безпосередньо на ПС, бригада виконує всі необхідні заміри та
повертається на Базу в майстерню, де наявне стаціонарне станочне обладнання. При цьому,
втрачається час на повернення на Базу, виготовлення необхідних частин, повернення на ПС. За
необхідності підгонки запасних частин або виготовлення складних деталей, вигин
струмоведучих шин в декількох площинах, можливе додаткове повернення на Базу. При цьому
втрачається час, паливо для бригадних авто, а також кошти на недовідпущену електроенергію.
На сьогоднішній день на балансі компанії відсутні універсальні комплекти для обробки
струмоведучих шин, для повноцінної роботи необхідно 5 шт. для кожної групи підстанцій,
тому в 2019 році запланована закупівля 1 шт. для Полтавської групи підстанцій.
Технологічні вимоги служби СП до предмета закупівлі:
В універсальний комплект для обробки струмоведучих шин, входять:
гідравлічна насосна станція в комплекті з шинним перфоратором (з пунсоном та
круглими матрицями М6, М8 та овальними матрицями 8,5/12,0 (М8)), шинорізом, шиногибом
(з пуансонами радіусами згину 5мм та 10мм), опресувачем гідравлічним електромонтажним (з
матрицями МШ-16,5-А, МШ-27-А, МШ-31,2-А, А-40,5).
Технічні характеристики:
- Гідравлічна насосна станція (0,9 л/хв; объем 9л; РВТ L=2м; РВТ 1од );
- Шинний перфоратор (максимальний тиск 36тс., товщина металу – 12мм, максимальна
відстань від центу отвору до краю – 110мм, вага – 30кг.);
- Пунсон та кругла матриця М6 та М8 до шинного перфоратора;
- Комплект овальних матриць 8,5/12,0 (М8) до шинного перфоратора;
- Шиноріз для електротехнічних шин « на площину « (максимальний тиск 15тс.,
товщина металу – 10мм, максимальна ширина по краям – 150мм, вага – 18кг.);
- Шиногиб для електротехнічних шин « на площину « (максимальний тиск 15тс.,
максимальний кут згину – 90 градусів, максимальна товщина металу – 10мм, максимальна
ширина по краям – 150мм, вага – 14кг.);;
- Пуансон до шиногиба з радіусами згину 5 мм та 10 мм;
- Опресувач гідравлічний електромонтажний Краб (максимальний тиск 36тс., робочий
хід поршня - 25мм, механізм повернення поршня – пружинний, вага – 15кг.);
- Матриці МШ-16,5-А, МШ-27-А, МШ-31,2-А, А-40,5 до пресу Краб - 50 тон.
Порівняльний аналіз з альтернативними варіантами:
На ринку представлена аналогічна продукція виробництва фірми SHTOK.
Проаналізувавши досвід експлуатації даної марки обладнання фірми SHTOK, стало відомо, що
в гарантійний термін дана продукція потрапляє на ремонт 2-3 рази. Подальше використання
вищевказаного комплекту буде економічно недоцільне за рахунок меншої надійності та втрат
на повернення до виконання ремонтних робіт способом заміру та повернення до стаціонарних
верстатів на Базу.

Розрахунок економічного ефекту
Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок:
1) зменшення часу на виконання ремонтних робіт внаслідок впровадження універсального
комплекту;
2) економії коштів на ремонт та обслуговування обладнання, яке підлягає заміні.
Основною метою придбання Універсального комплекту для обробки струмоведучих шин є
зниження трудомісткості виробництва (проведення ремонтів ПС), пов’язане з вдосконаленням
технічного рівня (впровадження нового спеціалізованого обладнання), а також поліпшення
організації виробництва і праці. Резерви поліпшення використання фонду робочого часу
формуються у зменшенні втрат робочого часу.
1. Для розрахунку беремо двотрансформаторну підстанцію 110/35/10кВ «Н.Санжари»,
відповідно до плану комплексного ремонту на 2019 рік.
Для проведення робіт на вищевказаній ПС по ремонту струмоведучих шин залучається
ремонтний персонал СП з середнім кваліфікаційним розрядом 5. Для виконання робіт, пов’язаних з
висвердлюванням отворів, порізці, згинанні струмоведучих шин витрачається 43,2 люд. год., що в
переведенні на заробітну плату виконавців становить (виходячи з ):
43,2люд.год.*58,88 грн./год.=2,543 тис.грн.
При використанні Універсального комплекту час виконання аналогічних операцій,
трудомісткість, а звідси і витрати по заробітній платі виконавцям зменшується в 2 рази, тобто:
2,543 тис. грн. / 2 = 1,272 тис.грн.
Також, у 2019 році планується проводитися капітальні ремонти на 12 ПС 110-150кВ та 23
ПС 35кВ (на ремонтні роботи для яких витрачається 36,7 люд.-год.) з виконанням аналогічних
операцій по висвердлюванню отворів, порізці, згинанні струмоведучих шин. Трудомісткість для
них буде становити:
(12 ПС 110кВ * 43,2люд.год. + 23 ПС 35кВ * 36,7)* 58,88 грн./год. = 80,224 тис.грн.
За умови використання Універсального комплекту для обробки струмоведучих шин
зменшиться витрата на оплату праці виконавцям:
80,224 тис. грн. / 2 = 40,112 тис.грн.
2. На даний час для ремонту струмоведучих шин використовуються електричні дрилі та
кутові шліфувальні машини. Середній час використання вище переліченого інструменту становить
120 годин. За цей час в умовах інтенсивного використання, інструмент виходить з ладу та потребує
капітального ремонту.
Вартість капітального ремонту кутової шліфувальної машини становить – 2,721 тис. грн.;
Вартість капітального ремонту електродрилі становить – 2,616 тис. грн.;
Загалом сума втрат на ремонти обладнання становить:
2,721 + 2,616 = 5,337 грн.
Загальний ефект та термін окупності інвестиції.
Показник
Економія часу та коштів на оплату праці при виконанні
ремонтних
робіт
за
рахунок
впровадження
універсального комплекту
Економія коштів на ремонт та обслуговування
обладнання, яке підлягає заміні
Загальний ефект
Термін окупності обладнання

Одиниця
виміру

Розрахунок

тис. грн.

п.1

40,112

тис. грн.

п.2

5,337

тис. грн.
років

40,112+5,337
146,58/45,449

45,449
3,23

Значення

7.11. Далекомір лазерний BOSCH GLM 250 VF Professional
1.

2.

3.

Далекомір лазерний BOSCH GLM 250 VF необхідний персоналу розподільчих
мереж філій для точного визначення довжин повітряних ліній 0,4-10 кВ (прольотів
ПЛ) при проведенні інвентаризації, проектуванні, будівництві, списанні повітряних
ліній 0,4-10 кВ. На сьогоднішній день на балансі компанії знаходиться 64 шт.
далекомірів, для повноцінної роботи необхідно 74 шт. В 2019 році запланована
закупівля 10 шт.(для Полтавської, Миргородської, Н.Санжарської, В.Кохнівської,
Гадяцької, Глобинської, Зіньківської, Кобеляцької, Лохвицької та Лубенської філій),
загальною вартістю 97,35 тис. грн. без ПДВ.
Далекомір лазерний повинен відповідати наступним вимогам:
Діапазон вимірювання не менше 120 м;
Захист від пилу та вологи ІР54;
Час вимірів < 0,5 сек;
Клас лазера – 2.
Детальні характеристики обраного далекоміра

Одиниці виміру м/см/мм
Лазерний діод 635 нм, <1 мВт
Покоління лазера 2
Діапазон вимірювання 0,05 - 250 м
Точність вимірювання ± 1,0 мм
Захист від пилу та вологи IP 54
Час вимірів < 0,5 сек
Елемент живлення 4*1,5 V-LR03 (AAA)
Автоматичне відключення 4 хв.
Розмір приладу 120 х 66 х 37 мм
Вага далекоміра 0,24 кг
4. Альтернативним варіантом лазерного далекоміра BOSCH GLM 250 VF
лазерна рулетка LEICA Disto X310.
http://www.dalnomer.com.ua/lazernyy-dalnomer-leica-disto-x310.html
Технічні характеристики LEICA Disto X310:
Лазерний діод 635 нм, <1 мВт

Professional є

Клас лазеру 2
Точність вимірювання: ±1мм
Діапазон вимірювання: від 0,05 до 80м
Датчик кута нахилу: так, 360°
Точність датчика кута нахилу 0,3°
Одиниці виміру: 0.000 м, 0.0000 м, 0.00 м
Можливість встановлення на штатив: Так
Тип елементів живлення: 2 Батарейки типу ААА 1,5 В
Габаритні розміри: 122х55х31мм
Вартість 7155 грн
Не виконується одна з основних вимог діапазон вимірювання.
5. Розрахунок економічного ефекту закупки далекомірів лазерних BOSCH GLM
250 VF Professional:
1.
В розподільчих мережах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» вимірювання
довжин ПЛ-0,4-10 кВ для достовірності звітної інформації та складання фактичних
нормованих завдань проводяться в таких випадках: при проведенні розчистки трас від
зелених насаджень; при підготовці пакету документів на консервацію; при підготовці
пакету документів на списання; при виконанні робіт із заміни проводу.
2.
За 2017 рік проведено розчистку трас ПЛ-0,4-10 кВ від зелених насаджень
в кількості 3590,19 км.
3.
В середньому приймаємо, що швидкість руху електромонтера при
проведенні вимірювання довжини лінії кроківкою складає 2 км/год, а лазерною лінійкою
BOSCH GLM 250 VF Professional 4 км/год.
4.
Для проведення вимірювання довжин ПЛ-0,4 -10 кВ під час розчистки трас
від зелених насаджень необхідно витратити часу: для вимірювання довжини кроківкою:
3590,19 км / 2 км/год = 1795,095 год, а лазерною лінійкою 3590,19 км / 4 км/год =
897,5475 год.
5.
Середня заробітна плата електромонтера складає 32,57 грн/год. Затрати на
вимірювання довжин ПЛ-0,4-10 кВ кроківкою складуть 1795,095*32,57=58466,24 грн, а
лазерною лінійкою 897,5475*32,57= 29233,12 грн.
6.
Економічний ефект закупівлі далекомірів при вимірюванні довжин ПЛ-0,410 кВ під час проведення розчистки трас від зелених насаджень складе 58466,2429233,12=29233,12 грн.
7.
За 2017 рік проведено консервацію ПЛ-0,4-10 кВ 25,7 км.
8.
Для проведення вимірювання довжин ПЛ-0,4 -10 кВ при підготовці пакету
документів на консервацію необхідно витратити часу: для вимірювання довжини
кроківкою: 25,7 км / 2 км/год = 12,85 год, а лазерною лінійкою 25,7 км / 4 км/год = 6,425
год.
9.
Середня заробітна плата електромонтера складає 50,64 грн/год. Затрати на
вимірювання довжин ПЛ-0,4-10 кВ кроківкою складуть 12,85*50,64=650,72 грн, а
лазерною лінійкою 6,425*50,64= 325,36 грн.
10. Економічний ефект закупки далекомірів при вимірюванні довжин ПЛ-0,410 кВ під час підготовки пакету документів на консервацію складе 650,72-325,36=325,36
грн.
11. За 2017 рік проведено списання ПЛ-0,4-10 кВ 70,665 км.
12. Для проведення вимірювання довжин ПЛ-0,4 -10 кВ при підготовці пакету
документів на списання необхідно витратити часу: для вимірювання довжини

кроківкою: 70,665 км / 2 км/год = 35,33 год, а лазерною лінійкою 70,665 км / 4 км/год =
17,666 год.
13. Середня заробітна плата електромонтера складає 50,64 грн/год. Затрати на
вимірювання довжин ПЛ-0,4-10 кВ кроківкою складуть 35,33*50,64=1789,11 грн, а
лазерною лінійкою 17,666*50,64= 894,6 грн.
14. Економічний ефект закупівлі далекомірів при вимірюванні довжин ПЛ0,4-10 кВ під час підготовки пакету документів на списання складе 1789,11-894,6=894,51
грн.
15. За 2017 рік проведено заміну проводу на ПЛ-0,4-10 кВ в кількості 214,02
км.
16. Для проведення вимірювання довжин ПЛ-0,4 -10 кВ при заміні проводу
необхідно витратити часу: для вимірювання довжини кроківкою: 214,02 км / 2 км/год =
107,01 год, а лазерною лінійкою 214,02 км / 4 км/год = 53,5 год.
17. Середня заробітна плата електромонтера складає 50,64 грн/год. Затрати на
вимірювання довжин ПЛ-0,4-10 кВ кроківкою складуть 107,01*50,64=5418,98 грн, а
лазерною лінійкою 53,5*50,64= 2709,24 грн.
18. Економічний ефект закупки далекомірів для вимірювання довжин ПЛ-0,410 кВ при виконанні робіт по заміні проводу складе 5418,98-2709,24=2709,74 грн.
19. Сумарний економічний ефект закупівлі далекомірів складає: 29233,12 грн
+ 325,36 грн + 894,51 грн + 2709,74 грн = 33162,73 грн.
20. Вартість заходу складає 9 735,00 грн. * 10 = 97 350,00 грн. (оскільки
інвестиційною програмою планується закупити 10 далекомірів).
Розрахунок окупності заходу складає: 97 350,00 грн. /33 162,73 грн. = 2,9 року

7.12 Реєстратори струму та напруги «Аудит-експерт РП-1»
Реєстратор струму та напруги «Аудит-експерт РП-1» є одним з основних приладів, за
допомогою яких можливо зафіксувати зміни параметрів мереж за певний період часу.
Прилад має широкий спектр використання в енергетиці, але підрозділами зі збуту
електричної енергії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» він використовується для контролю за
споживанням електричної енергії споживачами незалежно від засобів обліку, що є одним з
дієвих методів у боротьбі з технологічними втратами електричної енергії.
Реєстратор струму та напруги «Аудит-експерт РП-1» як інструмент у боротьбі з
технологічними втратами електричної енергії використовується наступним чином.
За результатами аналізу звітних даних споживання електричної енергії чи аналізу
поточного споживання електричної енергії, з’являються певні групи споживачів, на об’єктах
яких спостерігається підозрілий характер роботи струмоприймачів. Це може бути безпідставне
зниження або сплеск споживання тощо. Причин для зміни характеру роботи струмоприймачів
може бути безліч, але одними з таких причин можуть бути дії споживачів електричної енергії,
спрямовані на зниження показів лічильника електричної енергії або ж на користування
електричною енергією, яка не буде облікована.
Використання реєстраторів струму та напруги «Аудит-експерт РП-1» дає змогу
визначити реальне споживання електричної енергії, шляхом встановлення їх на ввідний кабель
споживача. Виникнення розбіжностей визначених величин із звітними даними дає підставу для
детального обстеження схеми обліку споживача та дооблікових кіл. За результатами таких
обстежень, як правило, виявляються різного роду порушення споживачами вимог нормативних
документів навмисних чи ненавмисних та складаються відповідні Акти порушень і
висовуються обґрунтовані вимоги на усунення виявлених порушень. Саме усунення таких
порушень і приведення схем обліку та дооблікових кіл до вимог нормативних документів є
одним з напрямків боротьби з ТВЕ.
На сьогоднішній день підрозділи енергоінспекції ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» мають
в наявності 84 кмп. даних приладів. Для повноцінної роботи всіх інспекторів необхідно 125
кмп., тому в 2019 році, планується придбати 10 кмп. реєстраторів струму та напруги.
Враховуючи вищезазначене в 2019 році планується закупити для енергоінспекції десять
комплектів реєстратору струму та напруги «Аудит-експерт РП-1» з загальною вартістю 129,22
тис. грн. без ПДВ.
Розрахунок економічного ефекту
Використання реєстратору струму та напруги «Аудит-експерт РП-1», не є інструментом
отримання прибутку, а є лише допоміжним заходом для цього. Але таким інструментом є
виявлення порушень за результатами технічних перевірок, які в свою чергу є наслідком
використання приладу «Аудит-експерт РП-1». Неможна також і сказати, що виявлення
порушення це є окремий захід. Виявлення порушень це комплекс заходів, таких як аналіз,
технічна перевірка тощо, одним з яких є і фіксація параметрів мережі реєстратором струму та
напруги «Аудит-експерт РП-1», а метою застосування цих заходів є саме виявлення і усунення
виявленого порушення та приведення схеми обліку і дооблікових кіл до вимог нормативних
документів.
Розглянемо на прикладі однієї з філій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» статистику
виявлених, і відповідно усунених порушень, як інструмента отримання прибутку.

За 2016 рік персоналом філії було виявлено 10 порушень ПКЕЕ. Попереднім і відповідно
сприяючим виявленню заходом було використання реєстратору струму та напруги «Аудитексперт РП-1».
По даним порушенням сплачено рахунків на суму 50 000 грн. Виходячи з того, що на
балансі філії знаходиться 3 комплекти реєстраторів, то середня сума прибутку із розрахунку на
1 комплект складає 16 666 грн.
Дане значення не є константою, і його розмір залежить від інтенсивності виявлення
порушень. Так інтенсивність у свою чергу залежить від багатьох інших факторів, зокрема
відстані до об’єктів, де є потреба використання приладу, забезпечення транспортом та ПММ,
відсоток споживачів району, які схильні до порушень ПКЕЕ тощо. Також не кожне
використання «Аудит-експерт РП-1» веде до виявлення порушення. Так використання приладу
може підтвердити споживання на об’єктах, які були «під підозрою», що також є результатом і
підставою для видалення такого об’єкта з числа «підозрюваних».
Коливання величини прибутку знаходиться у досить широких межах і вона може
складати як 1 000 грн, так і 50 000 грн, залежно від факторів, які враховуються при розрахунках
згідно з Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої
внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ. Тому однозначно вивести хоча б приблизну або
середню величину неможливо. За даних умов цю величину можна визначити, як статистичну і
прийняти за змінну у подальших розрахунках. Відповідно зі збільшенням значення цієї
величини, зростає економічний ефект.
Прогнозовано за допомогою одного комплекту реєстратору струму та напруги «Аудитексперт РП-1» можна провести заходи, які допоможуть ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
отримувати прибутки 13 888 грн. без ПДВ на рік у разі виявлення порушень ПКЕЕ і сплати
споживачами відповідних рахунків.
Вартість одного комплекту реєстратору струму та напруги «Аудит-експерт РП-1»
складає 12 922 грн. (без ПДВ). За таких умов окупність даних приладів складатиме в
середньому 11 місяців.

7.13 Взірцевий лічильник «МТ30» з класом точності 0,2
На даний час, в умовах стійкого зростання тарифів на електроенергію, збільшується
кількість випадків впливу на лічильники електроенергії з метою зміни їх показів, зокрема,
шляхом застосування механічного впливу, а також впливу магнітних та електромагнітних
полів. Вказаний вид порушення правил користування електричною енергією (далі – ПКЕЕ)
виявити під час контрольного огляду досить складно, оскільки сліди впливу на лічильник в
даному випадку зазвичай відсутні. Наслідком такого впливу може бути вихід похибки
лічильника за встановлені межі, що можна визначити лише під час технічної перевірки із
застосуванням переносного робочого еталону (зразкового лічильника електроенергії),
призначеного для визначення похибки лічильника електроенергії та схеми обліку в цілому.
Для проведення якісної технічної перевірки переносний робочий еталон повинен мати
наступні функціональні можливості:
- визначення загальної похибки вимірювального комплексу, що складається із
лічильника електричної енергії та трансформаторів струму;
- визначення похибки одно- і трифазних засобів вимірювання електричної потужності та
енергії в місцях їх експлуатації без розриву електричного кола за існуючого під час
вимірювання навантаження;
- визначення параметрів електричної мережі (напруга, струм, кути між напругою та
струмом, частота, коефіцієнт потужності, гармоніки);
- вимірювання струму за допомогою електровимірювальних кліщів класу 0.2;
- вимірювання активної, реактивної та повної потужності;
- 4-х квадрантне вимірювання;
- визначення робочого навантаження на вимірювальних трансформаторах струму та
трансформаторах напруги;
- вимірювання коефіцієнту трансформації шляхом одночасного вимірювання первинних
та вторинних струмів в метрологічних системах, підключених до ТС.
На сьогодні, вищезазначені характеристики має трифазний зразковий лічильник
(переносний робочий еталон) типу МТ 30.
Ефектом від застосування переносного робочого еталону може бути очікуване
зменшення втрат електричної енергії, пов’язаних із несанкціонованим втручанням в роботу
засобів обліку, що загалом може сприяти збільшенню корисного відпуску електроенергії та
величини отриманого товариством прибутку від її реалізації.
Враховуючи вищезазначене в 2019 році планується закупити для енергоінспекції один
взірцевий лічильник «МТ30» з класом точності 0,2 з загальною вартістю 184,00 тис. грн. без
ПДВ.
Розрахунок економічного ефекту
Як інструмент потенційного зменшення втрат електроенергії трифазний зразковий
лічильник типу МТ-30 використовується для виявлення наступного виду порушення ПКЕЕ:
будь-якого впливу на роботу лічильника електроенергії з метою зміни його показів, наслідком
якого є вихід похибки лічильника за встановлені межі. Відповідно, проводиться подальша
фіксація даного виду порушення, оформлення його відповідним актом, а також отримання
коштів за визначений відповідним чином обсяг електричної енергії, недорахованої внаслідок
порушення ПКЕЕ.

За 2018 р. працівниками енергозбутових підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
було складено 480 актів порушення в непобутових споживачів. Згідно Актів порушення
нарахування складає 6 425 116 грн, на сьогоднішній день оплачена сума за ними 4 278 580 грн.
Враховуючи вищенаведене, за результатами систематичного використання зразкового
лічильника типу МТ-30 можна очікувати складання мінімум двох актів про порушення на
місяць. Відповідно, беручи до уваги орієнтовну вартість МТ-30 близько 184,00 тис. грн. без
ПДВ, термін його окупності становитиме близько 1 місяця.

Висновок
У результаті впровадження заходів, передбачених інвестиційною програмою
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2019 рік, підприємство досягне:
1.

Поліпшення технічного стану електричних мереж, що дасть змогу
підвищити
надійність
електропостачання
споживачів,
якість
електроенергії, керованість електромережами за рахунок здійснення
наступних заходів:
1.1 Технічного переоснащення ЛЕП 6-10 кВ (встановлення реклоузерів) 13
шт.;
1.2 Реконструкції та технічного переоснащення 21,55 км ПЛ 0,4-10 кВ з
використанням самоутримуючих ізольованих проводів;
1.3 Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ «Карлівка»;
1.4 Технічне переоснащення трансформаторної підстанції «Хорол» 110/10
кВ (частково);
1.5 Технічне переоснащення ВРП-35 кВ трансформаторної підстанції
150/35/6 кВ «Крюків» в м. Кременчуці Полтавської області (заміна
вимикачів 35 кВ);
1.6 Реконструкція ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ «Супрунівка» в м. Полтава
(частково);
1.7 Технічне переоснащення трансформаторних підстанцій 35/6-10 кВ
(заміна 133-х масляних вимикачів на вакуумні);
1.8 Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Іванове Селище» в с. Ів. Селище
Глобинського району Полтавської області;
1.9 Технічне переоснащення трансформаторної підстанції ПС 35/10 кВ
«Тимошівка» в с. Тимошівка Глобинського району Полтавської області;
1.10 Технічне переоснащення на ПС 35/10 кВ «Михайлики» (заміна
вимикачів 10 кВ) в с. Михайлики Шишацького району Полтавської
області;
1.11 Технічне переоснащення 2-х підстанцій 35/10 кВ (встановлення
пристроїв КРП).

2.

Покращення стану приладів обліку у населення (планується замінити 12
943 шт. 1-фазних та 1 333 шт. 3-фазних лічильників).

3.

Заплановані заходи по впровадженню та розвитку інформаційних
технологій дозволять підвищити оперативність та якість обслуговування
споживачів електроенергії, а також зменшити ризик втрати важливої
інформації.

Оновлення транспортного парку за рахунок заміни транспортних засобів,
які відпрацювали свій експлуатаційний термін.
Очікувана при цьому зміна загального технічного стану та стану обліку
електроенергії приведена в таблицях:
- «Узагальнений технічний стан об’єктів електричних мереж»;
- «Характеристика електричних мереж»;
- «Інформація щодо наявності систем обліку електричної енергії»;
- «Стан обліку».
4.

