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Вступ 

 
Акціонерне товариство «Полтаваобленерго» є правонаступником Державної 

акціонерної енергопостачальної компанії «Полтаваобленерго», заснованої у формі 

відкритого акціонерного товариства за рішенням зборів акціонерів 30 листопада 1998 

року. АТ «Полтаваобленерго» зареєстровано у грудні 1998 року. У складі 

АТ «Полтаваобленерго» функціонує 28 філій. 

АТ «Полтаваобленерго» - обласна енергопостачальна компанія, що забезпечує 

передачу та постачання електричної енергії напругою 150 кВ і нижче споживачам у містах 

Полтава, Кременчук, Горішні Плавні, Лубни, Миргород, а також у 25 районах Полтавської 

області та частині населених пунктів Кіровоградської. Щороку мережами АТ 

«Полтаваобленерго» передається більше 5 млрд. кВт∙год. електроенергії і за цим 

показником компанія входить до десятки найбільш потужних енергопостачальних 

підприємств держави. 

На балансі компанії знаходяться: 

- лінії електропередачі 35-150 кВ – 4 405,89 км (по трасі); 

- лінії електропередачі 0,4-10 кВ – 34 170,31 км  (по трасі); 

- трансформаторні підстанції 110-150 кВ – 69 шт.; 

- трансформаторні підстанції 35 кВ – 138 шт.; 

- трансформаторні підстанції 6-10/0,4 кВ – 9870 шт.; 

- розподільчі пункти 6-10 кВ – 79 шт. 

Джерелом зовнішнього електропостачання мереж АТ «Полтаваобленерго» є 

підстанції 330 кВ (Полтава-330, Кременчук-330, Миргород-330) та Кременчуцька ТЕЦ. 

Аналіз динаміки максимальних навантажень та споживання електроенергії по 

Полтавській області показує, що після тривалого зниження встановлюється тенденція до 

росту електричних навантажень. Винятком є 2009 рік, у якому спостерігається незначне 

зниження навантаження, що викликане у першу чергу зниженням об’ємів виробництва 

або призупиненням діяльності багатьох підприємств області. У 2010 році відновлюється 

зростання електричних навантажень. 

До 1991 року мав місце щорічний приріст електроспоживання і електричного 

навантаження, а починаючи з 1991 р. названі показники постійно знижувались до 2000 

року. Споживання електричної енергії в 2007 році зменшилось в порівнянні з 1991 роком 

на 36%. Це свідчить про те, що зі зміною потреби в електроенергії змінились і проблеми 

функціонування та розвитку мереж. Якщо раніше розвиток мереж здійснювався в 

основному екстенсивним шляхом – збільшення кількості мереж, їх пропускної здатності 

(переважно за рахунок нового будівництва додаткових об’єктів), то на сьогодні необхідно 

переходити від нового будівництва до технічного переобладнання і модернізації існуючих 

електричних мереж. Крім того, при значній розвиненості мереж та тенденції до 

збільшення їх навантаження актуальною стає проблема пошуку шляхів ефективного 

функціонування (зменшення втрат, підвищення надійності). 

Електричні мережі в основному були збудовані до 1990 року і на сьогодні вони 

замортизовані на 68,9%. Фізичне та моральне старіння електричних мереж сталося 

масовим у 1990 роках, так як через відсутність коштів не проводилася реконструкція 

електричних мереж, не виконувалися необхідні регламентні капітальні  ремонти.  

Технічний стан електромереж почав поліпшуватися з 2003 року, коли у тарифі були 

передбачені кошти на інвестиційну програму реконструкції і модернізації електромереж, 

але для приведення мереж у належний стан цих коштів було недостатньо. За прогнозним 

станом на 01.01.2020 року підлягають реконструкції та заміні: 

- лінії електропередачі 35-150 кВ – 350,56 км (8,0%); 

- лінії електропередачі 0,4-10 кВ – 1 652,40 км (4,8%); 

- трансформаторні підстанції 35-150 кВ – 70 шт. (33,8%); 

- трансформаторні підстанції 6-10/0,4 кВ – 306 шт. (3,1%). 

Експлуатація амортизованого обладнання – це суттєве зменшення надійності 

мереж, що вимагає збільшення витрат на їх ремонт.  



У 2003 – 2007 роках у тарифі передбачалися кошти на інвестиційну програму 

реконструкції і модернізації електромереж в розмірі ~ 50 млн. грн. щорічно, у 2008-2015 

роках ця сума збільшилась від 85 до 180 млн. грн., але враховуючи інфляційні процеси, 

для приведення електричних мереж в належний стан цих коштів недостатньо.  

У 2006 році для виходу енергопостачальної  компанії з кризи була розроблена 

Львівською філією інституту «Укренергомережпроект» схема розвитку, технічного 

переобладнання та оптимізації електричних мереж 35-150 кВ, для реалізації якої у 2007 

році була розроблена і затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 727-р 

від 11.09.2007 року «Програма розвитку електричних мереж напругою 35-150 кВ та 

визначення обсягів реконструкції мереж напругою 0,4-10 кВ на 2007-2011 роки». 

Виконання даної програми значно би поліпшило технічний стан електромереж. 

Передбачалося, що для фінансування даної програми будуть залучені кредитні кошти. 

Але, на жаль, так як не було  вирішено питання з кредитними коштами та механізмом їх 

погашення, програма  за чотири роки виконана  не повністю. 

Подальше покращення технічного стану електромереж передбачено Планом 

розвитку системи розподілу АТ «Полтаваобленерго» на 2020-2024 роки та всі заходи, не 

пов’язані з приєднання нових електроустановок споживачів до електричних мереж 

Товариства, а будуть проведені для покращення якості та надійності електропостачання 

існуючих споживачів. Також дані заходи пройшли відкрите обговорення на місцях 

відповідно до постанови НКРЕКП від 04.09.2018 № 955 (зі змінами), за результатами 

якого було складено відповідний протокол від 09.08.2019 року № 2. Основні акценти 

інвестиційної програми 2020 зроблені на збільшення обсягів по розділу І „Будівництво, 

модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання” для забезпечення 

надійності передачі та постачання електроенергії. 

 

 

Інформація (фактичні та заплановані рівні показників) щодо якості 

електропостачання (комерційна якість послуг, надійність (безперервність) та 

якість електроенергії) та заходів, направлених на її підвищення 

 

Комерційна якість послуг 

Якість відносин між АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та споживачами, що 

передбачає дотримання Товариством вимог, установлених чинним законодавством, 

характеризується показниками комерційної якості послуг. 

В другому півріччі 2018 році та І-ІІІ кварталу 2019 року Товариством були надані 

наступні обсяги супутніх послуг споживачам електричної енергії: 

 

№ Причини звернення 

ІІІ-ІV 

квартали 

2018 року 

І-ІІІ 

квартали 

2019 року 

1 Приєднання до мереж системи розподілу 1 702 2 240 

2 Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів 2 164 3 895 

 

Надійність електропостачання 

Протягом 2016-2018 років спостерігається незначна позитивна динаміка у 

характеристиці надійності електропостачання споживачів АТ «ПОЛТАВОБЛЕНЕРГО».  

 

Показники якості (технологічні порушення в 

мережах ліцензіата та навмисні перерви без 

попередження споживачів), хв. 

2016 2017 2018 
2019 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 

SAIDI для міської території 473 420 430 393 



SAIDI для сільської території 1285 1099 1110 1026 

 

В 2019 році очікується надійність на рівні вище показників 2018 року за рахунок: 

 встановлення реклоузерів на проблемних повітряних лініях 10 кВ в 

рамках інвестиційних програм 2018 і 2019 років – 26 шт на 9 ЛЕП; 

 розчищення трас ПЛ 0,38-10 кВ; 

 випробування ізоляції підвищеною напругою та проведення 

тепловізійного контролю з подальшою заміною пошкоджених ізоляторів; 

 ремонт (заміна) лінійних роз’єднувачів, перетяжка проводів. 

 

Перелік ЛЕП 10 кВ, які мають найбільший показник SAIDI та заходи, направлені на 

його зниження 

№ 

п/п 
Філія Найменування ПЛ 

Довжина 

ПЛ (км) 

Частка 

SAIDI в 

показнику 

компанії 

(хвилин) 

Кількість 

точок 

продажу 

електричної 

енергії 

станом на 

01.01.19 

(шт) 

Заходи, які 

необхідно виконати 

для зменшення 

SAIDI 

1 Миргородська 

ПЛ-10 кВ Л-2 Зуївці 

ПС Комишня 110/10 

кВ 

43,80 25,79 1 786 

Встановлення 1 

реклоузера (проект 

ІП 2020) 

2 Миргородська 

ПЛ-10 кВ 

Шарківщина ПС 

Ромодан 110/10кВ 

37,70 18,54 392 

Встановлення 1 

реклоузера (проект 

ІП 2020) 

3 Гадяцька 
ПЛ-10 кВ Місто-3 ПС 

Гадяч 110/10 кВ 
15,78 15,69 3 112 

Встановлення 3 

реклоузерів (проект 

ІП 2020) 

4 Лубенська 
ПЛ-10 кВ ЗБВ ПС 

Лубни КС 110/10 кВ 
33,73 13,36 1 237 

Встановлення 3 

реклоузерів (2021 

рік) 

5 Миргородська 

ПЛ-10кВ Л-2 

Клюшниківка ПС 

Дібрівка35/10 

40,52 13,05 596 

Встановлення 3 

реклоузерів (2022 

рік) 

6 Лохвицька 

ПЛ-10 кВ Корсунівка 

ПС Вирішальна 

110/10 кВ 

40,69 12,30 939 

Встановлення 4 

реклоузерів (2021 

рік) 

7 Лубенська 
ПЛ-10 кВ Висачки ПС 

Снітин 35/10 кВ 
36,91 11,75 875 

Капітальний 

ремонт 

8 Миргородська 
ПЛ-10 кВ Л-2 Савенці 

ПС Савенці 35/10 кВ 
20,30 10,55 683 

Встановлення 2 

реклоузерів (проект 

ІП 2020) 

9 Козельщинська 
ПЛ-10кВ Л-1 

"Підгорівка" 
16,25 10,45 1 698 

Капітальний 

ремонт 

10 Миргородська 

ПЛ-10 кВ Л-1 

Остапівка ПС 

Комишня 110/10 

46,43 9,70 680 

Встановлення 3 

реклоузерів (2022 

рік) 

11 Красногорівська 

ПЛ-10 кВ 

Білоцерківка ПС 

Красногорівка 

110/35/10кВ 

12,19 9,56 563 
Капітальний 

ремонт 

12 
Полтавська 

районна 

ПЛ-10 кВ Копили ПС 

Дубенки 110/10 кВ 
11,64 9,47 3 151 

Капітальний 

ремонт 

13 Глобинська 

ПЛ-10 кВ Сільський 

ПС Глобине 150/35/10 

кВ 

40,74 9,46 1 718 

Встановлення 6 

реклоузерів (2021 

рік) 



№ 

п/п 
Філія Найменування ПЛ 

Довжина 

ПЛ (км) 

Частка 

SAIDI в 

показнику 

компанії 

(хвилин) 

Кількість 

точок 

продажу 

електричної 

енергії 

станом на 

01.01.19 

(шт) 

Заходи, які 

необхідно виконати 

для зменшення 

SAIDI 

14 Лохвицька 

ПЛ-10 кВ Л-1 Ісківці 

ПС Лохвиця 110/10 

кВ 

43,02 9,46 1 417 

Встановлення 3 

реклоузерів (2022 

рік) 

15 Глобинська 
ПЛ-10 кВ Недогарки 

ПС Градизьк 35/10 кВ 
8,63 7,82 1 464 

Капітальний 

ремонт 

16 Зіньківська ПЛ-10 кВ Васьки  26,65 7,62 1 409 

Встановлення 2 

реклоузерів (2021 

рік) 

17 Миргородська 
ПЛ-10 кВ Місто ЗТП-

33  ЦРП-10кВ 
9,20 7,44 2 951 

Капітальний 

ремонт 

18 Гребінківська 

ПЛ-10 кВ Слобода 

ПС Гребінка 

110/35/10 кВ 

36,68 7,30 1 564 

Встановлення 3 

реклоузерів (2021 

рік) 

19 Решетилівська  

ПЛ-10 кВ 

Мякеньківка ПС 

Решетилівка 35/10 кВ 

15,84 7,06 291 
Капітальний 

ремонт 

20 Глобинська 

ПЛ-10 кВ 

Кордубанове ПС 

Глобине 150/35/10 кВ 

21,94 7,04 1 050 
Капітальний 

ремонт 

21 Карлівська 
ВЛ-10 КВ ф-Город 

ПС Карлівка 
7,47 6,89 2 665 

Капітальний 

ремонт 

22 Новосанжарська 

ПЛ-10 кВ Решетняки 

ПС Мала Перещепина 

110/35/10 кВ 

23,70 6,83 1 024 

Встановлення 5 

реклоузерів (2023 

рік) 

23 Кобеляцька 
ПЛ-10 кВ Жуки ПС 

Білики 110/10 кВ 
18,56 6,74 1 197 

Капітальний 

ремонт 

24 
Полтавська 

районна 

ПЛ-10 кВ Соснівка 

ПС Промвузол 110/10 

кВ 

23,76 6,66 1 161 

Встановлення 5 

реклоузерів (проект 

ІП 2020) 

25 Козельщинська 
ПЛ-10кВ Л-1 

"Бутенки" 
36,90 6,60 811 

Встановлення 2 

реклоузерів (2023 

рік) 

26 Кобеляцька 
ПЛ-10 кВ Білики ПС 

Іванівка 35/10 кВ 
35,48 6,40 732 

Встановлення 2 

реклоузерів (2024 

рік) 

27 Миргородська 

ПЛ-10 кВ Хомутець 

ПС Миргород 

330/110/35 

35,20 6,36 1 847 

Встановлення 3 

реклоузерів (проект 

ІП 2020) 

28 Красногорівська 

ПЛ-10 кВ Корнієнки 

ПС Радивонівка 35/10 

кВ 

42,94 6,35 792 

Встановлення 2 

реклоузерів (2023 

рік) 

29 Шишацька 

ПЛ-10 кВ Федунка 

ПС Сагайдак 110/10 

кВ 

26,47 6,17 645 
Капітальний 

ремонт 

30 Глобинська 
ПЛ-10 кВ Градизьк 

ПС Градизьк 35/10 кВ 
8,47 6,16 1 252 

Капітальний 

ремонт 

31 Кобеляцька 

ПЛ-10 кВ Маяк ПС 

Придніпрянська 35/10 

кВ 

23,14 6,14 964 

Встановлення 3 

реклоузерів (2023 

рік) 

32 Красногорівська 
ПЛ-10 кВ Матяшівка 

ПС Гоголеве 35/10 кВ 
22,06 5,97 712 

Встановлення 2 

реклоузерів (2024 



№ 

п/п 
Філія Найменування ПЛ 

Довжина 

ПЛ (км) 

Частка 

SAIDI в 

показнику 

компанії 

(хвилин) 

Кількість 

точок 

продажу 

електричної 

енергії 

станом на 

01.01.19 

(шт) 

Заходи, які 

необхідно виконати 

для зменшення 

SAIDI 

рік) 

33 
Велико-

Кохнівська 

ПС 35/6кВ 

Білецьківка ПЛ-6кВ 

х-р Советское 

26,12 5,69 1 453 

Встановлення 2 

реклоузерів (2022 

рік) 

34 Зіньківська ПЛ-10 кВ Бобрівник 22,35 5,64 935 

Встановлення 3 

реклоузерів (2023 

рік) 

35 Зіньківська ПЛ-10 кВ Місто 11,34 5,53 2 372 
Капітальний 

ремонт 

36 Кобеляцька 

ПЛ-10 кВ 

Сільгосплінія-2 ПС 

Кобеляки 110/35/10 

кВ 

15,20 5,52 349 
Капітальний 

ремонт 

37 Гадяцька 
ПЛ-10 кВ Вельбівка 

РП-3 
41,06 5,50 1 204 

Встановлення 4 

реклоузерів (2022 

рік) 

38 Гребінківська 

ПЛ-10кВ Лутайка ПС 

Короваї 

35/10кВ,конс.ПЛ-10 

кВ Лутайка ПС 

Короваї 35/10 кВ 

37,41 5,45 896 

Встановлення 3 

реклоузерів (2021 

рік) 

39 Зіньківська ПЛ-10 кВ Високе  46,97 5,39 520 

Встановлення 3 

реклоузерів (2023 

рік) 

40 Гребінківська 
ПЛ-10 кВ Ремзавод 

ПС Короваї 35/10 кВ 
20,23 5,37 793 

Встановлення 2 

реклоузерів (2023 

рік) 

41 Полтавська 
ПЛ-10 кВ Марки ПС 

Промвузол 110/10 кВ 
9,96 5,23 1 160 

Капітальний 

ремонт 

42 Лохвицька 

ПЛ-6 кВ Погарщина 

ПС Заводська 110/6 

кВ 

38,43 5,19 715 

Встановлення 3 

реклоузерів (2024 

рік) 

43 Гадяцька 

ПЛ-10 кВ Книшівка 

ПС Веприк 110/35/10 

кВ 

30,34 5,18 826 

Встановлення 4 

реклоузерів (2024 

рік) 

44 Лохвицька 

ПЛ-10 кВ Л-6 

Кирпич.завод ПС 

Лохвиця 110/10 кВ 

30,87 5,16 2 774 

Встановлення 3 

реклоузерів (2022 

рік) 

45 Глобинська 

ПЛ-10 кВ Федорівка 

ПС Манжелія 35/10 

кВ 

55,14 5,09 502 

Встановлення 2 

реклоузерів (2024 

рік) 

46 Глобинська 

ПЛ-10 кВ В.Долина 

ПС В.Кринки 35/10 

кВ 

16,84 5,05 755 
Капітальний 

ремонт 

47 Красногорівська 

ПЛ-10 кВ Ш.Долина 

ПС В.Багачка 35/10 

кВ 

29,23 5,02 410 

Встановлення 3 

реклоузерів (2023 

рік) 

 

 



Інформація щодо розміщення пристроїв фіксації/аналізу показників якості 

електроенергії та планів щодо їх встановлення 

Відповідно до пункту 6.1.3 глави 6.1 розділу VI Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №310 оператор системи розподілу 

здійснює вимірювання параметрів якості електричної енергії, що надходить у систему 

розподілу та на її виході в точках приєднання Користувачів.  

На даний час АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» здійснює переважно підготовчі заходи 

для забезпечення вимірювань якості електричної енергії за характеристиками згідно 

ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних 

мережах загального призначення» та Кодексу систем розподілу. 

Для забезпечення повного обсягу вимірювань згідно розрахунків Товариства 

необхідно придбати 9 одиниць вимірювального обладнання (аналізатор якості 

електроенергії  Metrel MI 2892 PowerMaster). За кошти інвестиційної програми 2019 року 

придбано 2 одиниці, закупівля інших планується в 2020-2021 роках. 

Розрахунок необхідної кількості аналізаторів якості 

№ 

п/п 
Вимоги 

Кількість 

ПС/точок, 

шт. 

Кількість 

шин, шт. 

Періодичність 

вимірів 

Кількість 

вимірювань 

на рік 

Примітка 

1 
На шинах СН кожної  

підстанції ВН/СН 
69 179 1 раз на рік 179   

2 
На шинах СН кожної  

підстанції СН/СН 
138 270 * 1 раз на 4 роки 68 

* - наявні ТС, 

ТН-35 кВ 

3 
На шинах НН підстанції 

СН/НН  (ТП  по 0,4 кВ) 
10 000 10 000 0,5% щороку 50   

4 
Точки приєднання  

споживачів СН (35-10-6 кВ) 
3271 - 1% щороку 33 

Точок 6/10 кВ - 

3210 шт, 35 кВ - 

61 шт. 

 

ВСЬОГО 
  

 330 
 

 

Орієнтовний період виконання вимірювань протягом календарного року (з 

урахуванням часу на несприятливих погодних умов, на демонтаж/монтаж пристроїв та 

інше) – 36 тижнів. 

Розрахункова мінімальна кількість пристроїв = 330 вимірювань /36 = 9 шт. 

В 2019 році заплановані та виконуються наступні вимірювання: 

 

№ 

з/п 
Місце встановлення 

Рівень 

напруги на 

шинах,  кВ 

1 ПС Гребінка 110/35/10кВ ( ПЛ-35кВ «Шрамківка») 35 

2 
ПС Гребінка 110/35/10кВ (ком. №1 КЛ-10кВ «Залізнична 

рекуперація») 
10 

3 РП-4 Ком. №4 РП-10кВ КЛ-10кВ «ТП-92» 10 

4 ПС Полтава-місто 110/6кВ (ком. №12 КЛ-6кВ.»НОД-4-2») 6 

5 ПС Полтава-місто 110/6кВ  (ком. №17 КЛ-6кВ «НОД-4-1») 6 

6 ПС Бутенки 35/10кВ (ком. №5 КЛ-10кВ «НОД-4») 10 

7 ПС Хорол 110/10кВ (ком. №3 КЛ-10кВ «Залізниця») 10 

8 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-243 Зіньківської філії 0,4 

9 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-232 Миргородської філії 0,4 

10 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1725 Глобинської філії 0,4 

11 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-447 Полтавської районної філії 0,4 



№ 

з/п 
Місце встановлення 

Рівень 

напруги на 

шинах,  кВ 

12 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-6106 Глобинської філії 0,4 

13 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1414 Глобинської філії 0,4 

14 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-466 Полтавської міської філії 0,4 

15 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-8312 Глобинської філії 0,4 

16 ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-296 Семенівської філії 0,4 

17 ПС Полтава-місто 110/6кВ  (ком. №6  КЛ-6кВ «Водопровод 3») 6 

18 ПС Полтава-місто 110/6кВ  (ком. №8  КЛ-6кВ «Перекачка») 6 

19 ПС Сагайдак 110/10кВ  (ком. №1а КЛ-10кВ «Л-5 «Залізниця») 10 

20 Шишацька ГЕС 10 

21 ПС Власівка 150/35/6кВ (фідер с. «Власівка»)  6 

22 ПС КНХБ 35/6кВ (ком. №14 ф.КПЛ-6кВ «Залізниця») 6 

23 ПС Супрунівка 110/10кВ (ком. №19 КЛ-10кВ «НОД-4») 10 

24 ПС Крюков 150/35/6 кВ (ком.7 КВСЗ К-1) 35 

 

При розробці прогнозованого графіку на 2019 рік для визначення місць розміщення 

бралися до уваги наступні фактори: 

1. Розміщення аналізаторів якості електроенергії передбачається на 

підстанціях АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в точках комерційного обліку 

електричної енергії що надходить у систему розподілу та на її виході в точках 

приєднання Користувачів. Також передбачено розміщення аналізаторів якості 

електроенергії в місцях з імовірними проблемами з якістю електричної енергії. 

2. Вимірювання параметрів якості електричної енергії на межі 

балансової належності між системою передачі та системою розподілу не 

передбачається, оскільки межі балансової належності знаходяться на підстанціях 

оператора системи передачі і відповідно до пункту 2.8 Кодексу системи передачі 

«ОСП забезпечує вимірювання показників якості електричної енергії на шинах 

підстанцій, від яких заживлені Користувачі, на регулярній основі та в точках 

приєднання споживачів на регулярній/вибірковій основі». 

3. Період часу, протягом якого здійснюється вимірювання якості 

електричної енергії, в одній точці вимірювання становить не менше одного 

тижня (п.6.3.4 Кодексу системи розподілу). 

 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на шинах середньої 

напруги підстанцій ВН/СН АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 2020 р. наведений нижче.  

№ 

п/п 
Назва ПС 

Секція 

шин СН 

2020 

сі
ч
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ь
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ю
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й
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ь
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іт
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н

ь
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ь
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р
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и
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гр
у

д
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1 
ПС-150/35/6 кВ 

“Власівка” 

І СШ 6 

кВ 
                        

2 
ПС-150/35/10 кВ 

“Занасип” 

І СШ 10 

кВ 
                        

3 
ПС-150/35/10 кВ 

“Крюков” 

І СШ 35 

кВ 
  

                      

ІІ СШ 35 

кВ 
  

                      



№ 

п/п 
Назва ПС 

Секція 

шин СН 

2020 

сі
ч
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ь
 

л
ю
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й
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4 
ПС-110/10 кВ 

“Юсківці” 

І СШ 10 

кВ 
                        

5 
ПС-110/10 кВ 

“Вирішальна” 

І СШ 10 

кВ 
                        

6 
ПС-110/35/10 кВ 

“Божкове” 

І СШ 10 

кВ 
  

           

7 
ПС-110/6 кВ 

“Затурино” 

І СШ 6 

кВ 
                      

  

8 
ПС-110/10 кВ 

“Лубни-місто” 

І СШ 10 

кВ 
  

                      

ІІ СШ 10 

кВ 
  

                      

9 
ПС-110/10 кВ 

“Лубни КС” 

І СШ 10 

кВ 
  

                      

ІІ СШ 10 

кВ 
  

                      

10 
ПС-110/10 кВ 

“Ромодан” 

І СШ 10 

кВ 
  

                      

11 
ПС-110/35/10 кВ 

“Гребінка” 

І СШ 10 

кВ 
  

                      

ІІ СШ 10 

кВ 
  

                      

12 
ПС-150/35/10 кВ 

“Глобино” 

І СШ 10 

кВ 
                        

ІІІ СШ 

10 кВ 
                        

 
Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на шинах середньої 

напруги підстанцій СН/СН АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2020р 

№ 

п/п 
Назва ПС 

Секція    

шин               

СН 

2020 р. 

сі
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ю
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1 
ПС-35/10 кВ 

"Дашківка" 
І СШ 35 кВ 

                        

2 
ПС-35/10 кВ 

“Котельва”  

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 кВ 
                        

3 
ПС-35/10 кВ 

“Руденківка” 

І СШ 10 кВ 
                        

ІІ СШ 10 кВ 
                        

4 
ПС-35/10 кВ 

“Придніпрянська”  
І СШ 10 кВ 

                        

 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії для забезпечення 

вимірювання щороку – не менше ніж на 1% точок приєднання споживачів середньої 

напруги. 
№ 

п/п 

Назва району  

електричних мереж 

Найменування 

підстанцій 



2020 р. 

1  Великокохнівська  КТП-440 

2  Гадяцька  РП-10 

3  Глобинська  КТП-1428 

4  Гребінківська  ЗТП-297 

5  Диканська  ЗТП-39 

6  Зіньківська  
ПС «Лавринці» 

35/6 кВ 

7  Карлівська  КТП-184 

8  Кобеляцька  ЗТП-321 

9  Красногорівська  
ПС «Оріль-

лідер» 35/10 кВ 

10  Кременчуцька  ТП-48, ТП-49 

11  Лубенська  ЗТП-121, ТП-1 

12  Машівська  ЗТП-117 

13  Миргородська  ТП-57 

14  Новосанжарська  Кунцівська ГЕС 

15  Полтавська місто РП-7, ТП-25 

16  Полтавська район  ЗТП-97, ТП-148 

17  Решетилівська  КС-5 

 

Інформація щодо результатів розроблених в попередні періоди ТЕО (в тому 

числі з підвищення енергоефективності роботи розподільчих 

мереж/компенсації реактивної потужності) та заплановані заходи щодо 

подальшої їх реалізації 

 

Будівництво ПС 110/20 кВ «Миргородська» та ПЛ-110 кВ 

ТЕО передбачається поетапне переведення мереж м. Миргорода на напругу 20 кВ з 

послідовним будівництвом по мірі появи дефіциту потужності двох джерел живлення 

енергоострову – ПС 110/20 кВ.  

Першим центром живлення мережі 20 кВ розглядається ПС 110/20 кВ 

«Миргородська». Робочий проект нового будівництва ПС 110/20 кВ «Миргородська» 

виконано другим етапом проектних робіт. 

Майданчик для розміщення підстанції обрано в північній частині міста по вулиці 

Київській, за межами курортної зони міста. Підстанція запроектована закритого типу, 

двохтрансформаторна, потужністю 2х10 МВА. Розподільчий пристрій 110 кВ буде 

організований за схемою «Місток з вимикачами в колах трансформаторів і ремонтною 

перемичкою з боку ліній» і виконаний комплектним модулем з елегазовою ізоляцією. 

Приєднання підстанції до мережі 110 кВ передбачається за схемою «захід – вихід» ПЛ 110 

кВ «Миргород – Лубни КС». Згідно ТЕО цей варіант виявися кращим за режимними 

показниками ніж варіант приєднання двома відпайками від різних ПЛ 110 кВ. 

Розподільчий пристрій 20 кВ буде організований за схемою «одна, секціонована 

вимикачем система шин». Комутаційні апарати з вакуумною ізоляцією. Заземлення 

нейтралі трансформаторів 110/20 кВ передбачається за допомогою резистора. ПС 110/20 



кВ «Миргородська» буде інтегрованою в автоматизовану систему диспетчерського 

управління (АСДУ) компанії. 

Реалізація проекту розрахована на 4 роки.  

В 2020 році планується розпочати реалізацію проекту і виконати організацію 

будівельного майданчика, планувальні та будівельні роботи. 

В 2021 році планується виконати будівельні роботи, роботи з влаштування джерела 

водопостачання, систем протипожежного водопостачання, огородження, освітлення 

території, прокладання кабельних каналів. Також в цьому році планується замовити 

силові трансформатори, первинне комутаційне обладнання, обладнання РЗА. Одночасно в 

2021 році буде реалізовуватися проект з будівництва нової ділянки ПЛ 110 кВ для 

організації заходу-виходу ПЛ 110 кВ «Миргород – Лубни КС» на новозбудовану 

підстанцію. 

В 2022-2023 роках планується придбання та монтаж обладнання ПС. 

 

Будівництво КЛ 20 кВ 

Вищезгаданим ТЕО передбачається поетапне переведення мереж м. Миргорода на 

напругу 20 кВ з поступовим формуванням кільцевої опорної мережі 20 кВ у складі 6-ти 

розподільчих пунктів. Живлення цієї мережі планується від двох ПС 110/20 кВ через 

кабельні лінії.  

Будівництво опорної мережі буде здійснюватися поетапно, шляхом переведення на 

напругу 20 кВ різних районів міста. 

Першим етапом планується охопити найбільш проблемний північно-західний район 

м. Миргорода. В цьому районі відсутні власні джерела розподілу електроенергії на 

середній напрузі. У зв’язку з цим існуючі мережі 10 кВ є протяжними і ненадійними, що 

призводить до частих відключень споживачів. 

На цьому етапі планується будівництво нового розподільчого пункту №9 напругою 

20 кВ, живлення якого буде здійснено двоколовою КЛ напругою 20 кВ від ПС 110/20 кВ 

«Миргородська». 

Траса прокладання КЛ обрана виходячи з розміщення джерела живлення та РП-9. 

Кабельна лінія буде проходити від ПС по вулиці Київській, потім поверне на вулицю 

Миргородських дивізій і далі по вулиці Гоголя до РП-9. 

Проектована довжина КЛ складає два кабелі по 3,5 км кожний. Навантаження 

кабелів складатиме 13,87 МВт з перспективою зростання, оскільки поряд з районом 

знаходяться заклади курортної зони. Для будівництва КЛ буде використаний кабель з 

ізоляцією з зшитого поліетилену. 

Кабелі будуть приєднані в комірках на різних секціях шин 20 кВ ПС 110/20 кВ 

«Миргородська» і, у свою чергу, будуть живити різні секції шин 20 кВ РП-9. В 

післяаварійних режимах ПС або РП кожен кабель розрахований на забезпечення повного 

навантаження району. 

 

Будівництво РП №9 напругою 20 кВ 

Майданчик для розміщення РП обраний та узгоджений з міською радою в районі 

Миргородської ЦРЛ по вулиці Гоголя. 

Розподільчий пункт запроектований з використанням БКТП (бетонна комплектна 

ТП). Будівельна частина враховує заходи для запобігання підтоплення РП паводковими 

водами. Електрична частина складається з двох секцій шин 20 кВ, до яких будуть 

приєднані: 

- 4 ввідні комірки;  



- 6 лінійних комірок; 

- 2 комірки ТН; 

- 1 комірка секційного вимикача; 

- 1 комірка секційного роз’єднувача. 

Також до шин 20 кВ будуть приєднані 2 силових трансформатори. Камери 

трансформаторів передбачені під типорозміри трансформаторів потужністю 1000 кВА. 

Але на першому етапі планується розміщення в цих камерах трансформаторів власних 

потреб потужністю 40 кВА кожний. В подальшому буде можливість приєднувати 

додаткову потужність до 2 МВА. При цьому встановлення АВР-0,38 кВ дозволить 

забезпечувати споживачам за необхідності як ІІІ, так і ІІ категорію надійності. 

Також проектом передбачається телемеханізація РП, а саме: 

- встановлення RTU-560, плат ТМ та кабельно-провідникової продукції; 

- організація каналу передавання даних на диспетчерський пункт Миргородської 

філії. 

Проектом також передбачається охоронна та протипожежна сигналізації РП з 

подачею сигналу на диспетчерський пункт Миргородської філії, трифазні 

багатофункціональні вимірювачі-перетворювачі з функцією вимірювання електроенергії 

та багатофункціональний облік електроенергії. 

РП-9 планується як джерело живлення середньої напруги для району, який на даний 

час налічує 30 власних потужністю 8,8 МВА і 10 абонентських ТП-10/0,38 кВ потужністю 

4,95 МВА. Мережа району складається з 78,86 км ПЛ 0,38 кВ (60 ПЛ) і 8,2 км КЛ 0,38 кВ. 

Мережа 10 кВ представлена такими ЛЕП як «Хомутець» (9,7 км в межах міста, 43,3 км 

всього), «Місто – ЗТП-33» (9,2 км), «Деркачі» (1,6 км в межах міста, 6.5 км всього). В 

районі забезпечується живлення 4325 споживачів загальною потужністю 13,87 МВт, з них 

побутових – 4130 потужністю 10,7 МВт. 

Реалізація проекту передбачається в 2023 році.  

 

Переведення мереж на напругу 20 кВ 

Першим етапом, разом з будівництвом РП-9, планується виконати переведення 

мереж на напругу 20 кВ в районі «Стадня». В цьому районі електроенергію отримують 

696 споживачів з договірною потужністю 2,4 МВт, з них побутові – 610 споживачів з 

потужністю 1,78 МВт. 

Переведення мереж району на напругу 20 кВ передбачає наступне: 

- будівництво ПЛЗ 20 кВ в трасі існуючої ПЛ 10 кВ довжиною 4,59 км; 

- заміна КЛ і кабельних вставок 10 кВ на КЛ 20 кВ загальною довжиною 0,91 км; 

- збільшення кількості ТП з 6 до 23, з яких 21 буде стовповою малої потужності (до 

63 кВА); 

- збільшення кількості ПЛ 0,38 КВ з 13 до 57, що зменшить їх середню довжину з 1,3 

км до 296 м; 

- встановлення багатофункціональних приладів обліку електроенергії з функціями 

дистанційної передачі даних на контролери в ТП; 

- організація PLC-каналів зв’язку ТП з РП-9 з можливістю передачі даних на 

диспетчерський пункт Миргородської філії. 

 

 

 

 



План-графік реалізації заходів з підвищення енергоефективності роботи 

електричних мереж та зниження втрат в розподільчих мережах 10 кВ м. Миргород. 

Об'єкти 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ПС 110/20 кВ 

"Миргородська" з ПЛ 110 

кВ 

Х Х Х Х          

ПС 110/20 кВ "Південна" 

з ПЛ 110 кВ 
       Х Х Х Х   

Район 1 (РП-9)    Х  Х Х       

Район 2 (РП-11)         Х Х Х   

Район 3 (РП-2)        Х Х Х    

Район 4 (РП-12)          Х Х Х  

Район 5 (ЦРП)          Х Х   

Район 6 (РП-10)           Х Х Х 

 

Доцільно на період 2020-2023 роки запланувати будівництво джерела живлення ПС 

110/20 кВ Миргородська, живлячих ліній 110 кВ, РП 20 кВ, КЛ 20 кВ від ПС 

Миргородська до РП 20 кВ та однієї розподільчої лінії від РП 20 кВ.  

 

Компенсація реактивної потужності 

З метою виконання рішень третього засідання Національної ради реформ від 7 

червня 2016 року та окремого доручення Міністра енергетики та вугільної промисловості 

України від 28 липня 2016 року (№96/1-22-183) щодо питань, пов’язаних з підвищенням 

енергоефективності, зокрема проектів, спрямованих на зменшення втрат на передачу та 

розподіл електричної енергії, Міністерством енергетики та вугільної промисловості 

України було розроблено проект плану введення регульованих пристроїв компенсації 

реактивної потужності в електричних мережах ліцензіатів з метою зниження 

технологічних витрат електричної енергії в розподільчих мережах. 

Відповідно до цього плану в мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було 

визначено 6 ПС 35/10 кВ, щодо яких необхідно опрацювати питання встановлення на 

напрузі 35 кВ регульованих пристроїв компенсації реактивної потужності, загальною 

потужністю 7,3 Мвар. 

За результатами висновків Товариством було замовлено виконання проектно-

кошторисної документації та включено в інвестиційну програму 2019 року виконання 

заходів по встановленню нерегульованих пристроїв компенсації реактивної потужності на 

ПС 35/10 кВ «Шишаки» (0,4-0,5 Мвар) і ПС 35/10 кВ «Худолієвка» (0,4 Мвар). В 

інвестиційній програмі 2020 року планується встановлення пристрою компенсації 

реактивної потужності на ПС 35/10 кВ «Радивонівка» (0,4 Мвар). 

Аналіз нормальних та післяаварійних режимів мереж в районах ПС 35/10 кВ 

«Білоцерківці», «Римарівка» та «Омельник», проведений проектною організацією під час 

розроблення Плану розвитку системи розподілу на 2020-2024 роки, не виявив 

наднормативних значень напруг на шинах зазначених підстанцій. Тому на даний час 

недоцільно встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на вказаних 

підстанціях. 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація щодо кількості відключень ПЛ 0,4-10 кВ 

№ 

з/п 

Найменування заходів 

інвестиційної програми 

2018 рік 2019 рік 

кількість 

відключен

ь, шт. 

недовідп

уск, 

МВт*год 

тривалість 

відключен

ь, год. 

кількість 

відключен

ь, шт. 

недовідпус

к, МВт*год 

тривалість 

відключен

ь, год. 

1 

Технічне переоснащення 

електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від ТП 213 в смт. В. 

Багачка Полтавської області 

0 0 0 0 0 0 

2 

Технічне переоснащення 

електричних мереж 0,38 кВ 

від ТП-252 в с. Бобрик 

Гадяцького району 

Полтавської області 

0 0 0 1 0,073 0,1 

3 

Технічне переоснащення 

електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від ТП-116 в м. 

Кременчук Полтавської 

області 

0 0 0 0 0 0 

4 

Технічне переоснащення 

електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від ЗТП-7 в смт. Диканька 

Полтавської області  

0 0 0 1 0,0107 1,119 

5 

Технічне переоснащення 

електричних мереж 0,38 і 

10кВ від ТП-37 в смт. 

Котельва Полтавскої області 

0 0 0 1 0,078 4,39 

6 

Технічне переоснащення 

електричних мереж 0,38кВ і 

10кВ від ТП-298 в с. Ваці 

Полтавського району 

Полтавської області 

1 0,015 0,817 1 0,061 1,833 

7 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від ТП-

252 в с. Гаркушенці 

Миргородського району 

Полтавської області 

0 0 0 0 0 0 

8 

Технічне переоснащення 

електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від ТП-161 в с. Леляки 

Пирятинського району 

Полтавської області 

1 0,058 1,55 0 0 0 

9 

Технічне переоснащення 

ПЛ-0,4кВ від КТП-7303 в с. 

Бориси Глобинського району 

Полтавської області 

0 0 0 0 0 0 

10 

Технічне переоснащення 

ПЛ-0,4кВ від КТП-355 в смт. 

Чутове Полтавської області 
2 0,023 5,321 1 0,002 0,633 

11 

Технічне переоснащення 

ПЛ-0,4 кВ від КТП-479 в с. 

Юсківці Лохвицького району 

Полтавської області 

0 0 0 1 0,0603 0,45 

12 

Технічне переоснащення 

ПЛ-0,4кВ від КТП-65 в с. 

Оржиця Гребінківського 

району Полтавської області 

2 0,061 1,6 3 0,349 6,467 

 

 

 

 

 

 



Плани в частині улаштування «інтелектуального» обліку електричної енергії 

У 2020 році заплановано закупити 15 041 шт. «інтелектуальних» лічильників для 

заміни застарілих приладів обліку споживачів. Нові лічильники планується 

встановлюватися у багатоквартирних будинках у місцях з обмеженим доступом 

(квартири, перегородки), які отримують електроживлення з фідерів 6(10) кВ з найбільшим 

рівнем фактичних втрат:  

Полтавська філія МЕМ ЗТП-232,  ТП-172, ТП-153, ТП-86, ЗТП-234, ЗТП-85, ТП-

229, ТП-273, ТП-228; 

Кременчуцька філія ТП-10, КТП-11, ТП-38, ТП-72, ТП-129, ТП-188, ТП-119, ТП-

153, ТП-185, ТП-186, ТП-157. 

 

Фактичні та прогнозні витрати електроенергії в системі розподілу та заходи, 

направлені на їх зниження 

Фактичні втрати електричної енергії в 2018 р. склали 412 млн.кВтг, при цьому 

корисний відпуск споживачам склав 5179  млн.кВтг, в т.ч. 5060 млн.кВтг – обсяги 

розподілу ОСР. В 2019 р. втрати електричної енергії прогнозуються в об’ємі 455 млн.кВтг, 

при обсягах розподілу - 5039 млн.кВтг. 

До початку дії  Закону України «Про ринок електричної енергії» всі споживачі, 

дата звіту яких була не останній день календарного місяця, були поступово переведені на 

розрахунки зі звітною датою в останній день місяця. У зв’язку з чим, обсяги корисного 

відпуску були збільшені  на 55 млн.кВтг. У результаті цих дій відбулося зменшення 

фактичних втрат електричної енергії на цю ж величину у 2018 році, які б склали 467 

млн.кВтг. 

Заходи, направлені на зниження фактичних втрат електроенергії в системі 

розподілу: 

- проведення планових та позапланових контрольних оглядів; 

- проведення планових та позапланових технічних перевірок; 

- проведення рейдових заходів; 

- встановлення індикаторів магнітного поля на лічильниках електричної енергії, які 

розташовані відкрито; 

- встановлення технічних обліків на відгалуженнях 0,4 кВ в ТП. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 

 

 
 



Технічне переоснащення кабельної лінії 6 кВ  

від ПС 110/6 кВ «Полтава-місто» до ТП-32 в м. Полтаві 
 

Кабельна лінія напругою 6 кВ «ПС Полтава-місто» – ТП-32, введена  в експлуатацію 

в 1973 році та забезпечує електропостачання 1960 побутових та 89 юридичних споживачів   

міста Полтави. 

Кабельна лінія прокладена з використанням: 

- «ПС Полтава-місто – ТП-32» загальною довжиною 2,74км, (марка існуючого 

кабелю ААБ 3х150, завантаження кабелю в нормальному режимі 71%, в 

післяаварійному режимі 102%); 

На даний час кабельна лінія має відповідно 32 шт. з’єднувальних муфт. 

Станом на 01.01.2019 термін експлуатації кабельної лінії «ПС Полтава-місто – ТП-

32» становить 46 років (2019-1973=46). 

Згідно п.2.7.3.а) документу [1] кабельна лінія електропередачі з кабелю з 

алюмінієвою оболонкою, яка має термін служби більше 25 років, підлягає повній заміні. 

В результаті корозії оболонки кабельної лінії вона не витримувала підвищеної 

напруги при профілактичних випробуваннях, виконаних в 2006, 2007 роках. 

Крім того в періоди між профілактичними випробуваннями кабельна лінія 

пошкоджувалась в результаті електричного пробою та старіння ізоляції. Так, за 2009-

2019рр. сталося 4 пошкодження. Пошкодження спричиняють значні витрати на ремонт 

цих кабельних ліній та недовідпуск електричної енергії споживачам. 

Також постійний зріст навантажень призводить до ускладнення переведення 

навантаження з одного живлячого кабелю на інший в разі його пошкодження. 

Прокладання нової КЛ-6 кВ призведе до зниження матеріальних і трудових витрат 

на проведення ремонтних робіт на КЛ-6 кВ та забезпечить надійне електропостачання всіх 

споживачів міста Полтава. 

Кількість встановлених з’єднувальних муфт в розрахунку на 1 км кабельної лінії 

становить: 

32/2,74=11,68 шт. Згідно п.2.6.3. г) документу [1] кабельна лінія електропередачі, яка 

на ділянці довжиною 1 км має більше 10 з’єднувальних муфт та вставок, підлягає 

реконструкції. 

Протягом останніх років спостерігається зростання навантаження: 

 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Струм навантаження А 

Темп росту 

170 170 

      0% 

178 

  104,7% 

180 

101,12% 

184 

102,22% 

188 

102,17% 

 

Таким чином,  кабельна лінія має 100% фізичний знос у зв’язку з тривалою 

експлуатацією, яка перевищує нормативний термін, та не відповідає потребам 

зростаючого навантаження. 

У зв’язку з розвитком технологій виготовлення силових кабелів з використанням 

ізоляції із зшитого поліетилену, які мають переваги в монтажу, експлуатації та ремонті 

кабельних ліній, зазначена кабельна лінія має також 100% моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками кабельні лінії 6 кВ «ПС Полтава-місто – ТП-32»  

підлягає повній заміні із застосуванням кабелю з ізоляцією із зшитого поліетилену . 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення кабельної лінії 6 кВ від ПС 

110/6 кВ "Полтава -місто" до ТП-32 в м. Полтаві» зазначене в «Плані розвитку системи 

розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки» (табл. 34, пп. 4.21.5). 

Проектом передбачається: 

- Монтаж КЛ-6 кВ (АпвЭгаПу-10 3(1х300(г)/50) загальною довжиною 2,38 км 

(після тех.переоснащення завантаження кабелю складе в нормальному режимі 

53%, в післяаварійному режимі 79%); 

- Облаштування вводу кабельної лінії до розподільчих пристроїв; 

- Демонтаж існуючого трансформатора струму нульової послідовності та 
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встановлення нового ТСНП в існуючій комірці; 

- Встановлення нового трансформатора струму нульової послідовності. 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення кабельної лінії 6 

кВ від ПС 110/6 кВ "Полтава-місто" до ТП-32 в м. Полтаві» згідно з експертизою та 

наказом про затвердження ПКД складає – 7 034,56 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у 

повному обсязі підрядним способом можлива  за – 5 866,47 тис. грн (без ПДВ). Виконання 

робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми 2020 року. 

 

Розрахунок економічного ефекту. 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1) зменшенням втрат електричної енергії в кабелях живлення; 

2) уникнення прямих втрат, пов’язаних з недовідпуском електричної енергії при 

пошкодженні існуючої лінії живлення; 

3) уникнення витрат на ремонти при пошкодженнях існуючих кабелів; 

 

1. Враховуючи зростаючу динаміку навантаження за 2014-2018 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на кабельну лінію. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2021 (перший ріку після року інвестиційної 

програми) по 2035 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами 

MS Excel (додаток 1). В якості аргументу функції використано порядковий номер року 

(n=1 для 2013 року - першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2019-2033 роках визначені в 

додатку 1. 

 

2. Визначаємо втрати електричної енергії: 

 
32 103  LrIW  

де: 

І – струм навантаження, А; 

r – питомий активний опір кабелю, Ом/км; 

L – довжина кабелю, км; 

τ – час максимальних втрат, годин, який розраховується за формулою: 
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де Т – час використання максимального навантаження = 5000 годин 

 

Розрахунок щорічних втрат електричної енергії в кабельній ліній для існуючого та 

проектованого кабелів виконано в додатку 1 на період прогнозу. 

Середньорічні втрати електричної енергії становлять 117,693 МВт*год. 

Закупівельний тариф на ІІ класі напруги становить 1669,98 грн./МВт. 

Тоді середньорічна вартість втрат електричної енергії становитиме: 

 

117,693 1669,98 196,54âò ðW     тис. грн. (без ПДВ). 

 

3. Визначаємо втрати, пов’язані з недовідпуском електричної енергії у разі 

пошкодження та ремонту кабелю. 

Середня тривалість ремонту даної кабельної лінії становить 50 годин. 

Протягом 2009-2019 років (11 років) відбулося 4 пошкодження кабельної лінії.  Тому 

середньорічна кількість ремонтів становить: 
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Тоді середньорічна тривалість ремонтів кабельної лінії становить: 

 
1 50 0,363 18,15ð³ê

ðåì ðåì ÐåìT T N      годин 

 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючих 

кабелів виконано в додатку 1 на період прогнозу. Для проектованого кабелю приймається, 

що протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 149,541тис.кВт*год. 

Роздрібний тариф на ІІ класі напруги становить 2312,44 грн./МВт. 

Тоді середньорічна вартість втрат у зв’язку з недовідпуском електричної енергії, якої 

можна уникнути при заміні кабелів, становитиме: 

 

149,541 2312,44 345,804í âW     тис. грн. (без ПДВ). 

 

4. Визначаємо вартість ремонтів існуючої кабельної лінії. 

Середня вартість одного ремонту становить 9,267 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючої кабельної лінії становитиме: 

 

9,267 0,363 3,364ðåìW     тис. грн. (без ПДВ) 

 

5. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

 

196,54 345,804 3,364 545,708E      тис. грн. 

 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

 років 

 
Використані джерела: 

1. Методические указания по учёту и анализу технического состояния электрических сетей 

напряжением 0,4-20 кВ и воздушных линий  электропередачи 35-110 кВ//К.: Минэнерго УССР, 

1990. 

2. Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 КВ. СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009. 

3. СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-96:2014 «Методичні рекомендації з аналізу технологічних витрат 

електричної енергії та вибору заходів щодо їх зниження». – К.: 2014. –с.64. 

4. Кабели среднего и высокого напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена (ЗАО «Завод 

Южкабель»). 

 
Технічне переоснащення КЛ 6 кВ 

 від ПС 110/6кВ «ТМЗ» до РП-11 в м. Полтаві 

 
            РП-11 підключена одним живлячим кабелем з ПС-110/6кВ «Полтава-місто». 

Кабельна лінія була прокладена в 1953 році та має значний фізичний і моральний знос. 

            В результаті корозії алюмінієвої оболонки, кабельна лінія не витримує підвищеної 

напруги при профілактичних випробуваннях. В період між профвипробуваннями КЛ-6 кВ 

від ПС-110/6кВ «Полтава-місто» до РП-11 пошкоджується в результаті електричного 

пробою та має велику кількість муфт, а саме 52 шт. Тому існуюча кабельна лінія є 

ненадійним джерелом енергопостачання. Марка існуючого кабелю – СБ 3х95 

(завантаження кабелю в нормальному режимі 48%, в післяаварійному режимі 110%). 
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           Від РП-11 живляться соціально значимі споживачі – аграрна академія, педагогічний 

університет,  міська Рада, а також частина побутових споживачів міста. 

Будівництво кабельної лінії 6кВ від ПС-110/6кВ «ТМЗ» до РП-11 обумовлене 

необхідністю забезпечення надійного подвійного живлення РП-11.  

           Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення КЛ 6 кВ від ПС 110/6 кВ 

"ТМЗ" до РП-11 в м. Полтаві» зазначене в Плані розвитку системи розподілу АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки (табл. 34, пп. 4.21.5). 

Проектом передбачається: 

- Монтаж КЛ 6 кВ (АпвЭгаПу-10 3(1х240(г)/35)) загальною довжиною 1,759 км 

(після тех.переоснащення завантаження кабелю складе в нормальному режимі 

38%, в післяаварійному режимі 88%); 

- Облаштування вводу кабельної лінії до розподільчих пристроїв; 

- Реконструкція комірки типу КВП-6-13 №9 відхідної кабельної лінії 6 кВ 

розподільчої установки 6 кВ на ПС 110/6 кВ «ТМЗ»; 

- Реконструкція комірки № 12 в РУ-6 кВ в РП №11. 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення КЛ 6 кВ від ПС 

110/6 кВ "ТМЗ" до РП-11 в м. Полтаві» згідно з експертизою та наказом про затвердження 

ПКД складає – 5 546,42 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у повному обсязі підрядним 

способом можлива  за – 4 443,80  тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2020 року. 

 

Розрахунок економічного ефекту 

Економічний ефект досягається за рахунок: 

1) уникнення прямих втрат, пов’язаних з недовідпуском електричної енергії при 

пошкодженні існуючої лінії живлення, 

2) зменшенням втрат електричної енергії в кабелях живлення; 

3) накопиченням амортизаційних відрахувань під час експлуатації нової кабельної 

лінії для можливості здійснення подальших інвестицій без залучення кредитних коштів. 

На сьогоднішній день живлення РП-11 забезпечується: 

ПС-110/6кВ «Полтава-місто», фідер 11 (кабель СБ 3х95мм² 4,12км); 

Згідно з проектною документацією навантаження об’єкту складає 3000кВт, звідки 

струм навантаження становить: 

83,305
9,03,63

3000

cos3
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Згідно з ПУЕ (1986) допустимий тривалий струм: 

- для кабелю СБ-6 3х95мм² – 295А (табл.1.3.13) < 305,83А 

Таким чином існуючий кабель працює в режимі перевантаження. 

У разі пошкодження існуючого кабелю недовідпуск електричної енергії складе 

3000кВт на 1 годину.  

При середній кількості ремонтного часу на рік 60 годин, недовідпуск електричної 

енергії за рік становитиме: 

/1000 3000 60 2,31244 /1000 416,592í â í â ðî çW P T P        тис. грн. 

де Тнв – річний ремонтний час, годин, 

Рроз – роздрібний тариф на ІІ класі напруги, грн./кВт. 

Часті пошкодження спричиняють значні витрати на ремонт кабельної лінії та 

недовідпуск споживачам електричної енергії. 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

Т = 4 443,80 / 416,592 = 10,69 років  

Прокладання нової КЛ-6 кВ приведе до зниження матеріальних і трудових витрат на 

проведення ремонтних робіт на КЛ-6 кВ та забезпечить надійне електропостачання всіх 

споживачів міста Полтава. 
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Використані джерела: 

 

1. Методические указания по учёту и анализу технического состояния электрических 

сетей напряжением 0,4-20 кВ и воздушных линий  электропередачи 35-110 кВ//К.: 

Минэнерго УССР, 1990. 

2. Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 КВ. СОУ-Н ЕЕ 

20.304:2009. 

3. СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-96:2014 «Методичні рекомендації з аналізу технологічних 

витрат електричної енергії та вибору заходів щодо їх зниження». – К.: 2014. –с.64. 

4. Кабели среднего и высокого напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена (ЗАО 

«Завод Южкабель»). 

 

Технічне переоснащення кабельних ліній 10 кВ  

від ПС 150/35/10 кВ «Занасип» до РП-3 к.1, к.2 в м. Кременчук Полтавської 

області 
 

Кабельні лінії напругою 10 кВ «ПС Занасип» – РП-3 к.1» та «ПС Занасип» – РП-3 

к.2», введені в експлуатацію в 1984 році кожна та забезпечують електропостачання 9833 

побутових та 621 юридичних споживачів громадсько-побутового та промислового 

призначення нагірної частини міста Кременчука з загальним навантаженням 5704 кВт. 

Кабельні лінії прокладені з використанням: 

- к.1 загальною довжиною 2,85км та має марку ААБл 3х150мм2 (завантаження 

кабелю в нормальному режимі 72%, в післяаварійному режимі 145%); 

- к.2 загальною довжиною 2,85км та має марку ААБл 3х150мм2 (завантаження 

кабелю в нормальному режимі 72%, в післяаварійному режимі 145%). 

На даний час кабельні лінії мають відповідно 22 шт. з’єднувальних муфт на к.1 та 51 

шт. з’єднувальних муфт на к.2. 

Станом на 01.01.2019 строк експлуатації кабельних ліній становить 35 років (2019-

1984=35) для обох кабелів «ПС Занасип – РП-3» к.1, к.2. 

Згідно п.2.7.3.а) документу [1] кабельна лінія електропередачі з кабелю з 

алюмінієвою оболонкою, яка має термін служби більше 25 років, підлягає повній заміні. 

Вказані лінії відпрацювали майже подвійний термін експлуатації. 

В результаті корозії оболонки кабельних ліній вони не витримували підвищеної 

напруги при профілактичних випробуваннях, виконаних в 2004, 2007, 2010 , 2013, 2016 

роках для обох КЛ-10 кВ «ПС «Занасип» -РП-3 к.1» й КЛ-10 кВ «ПС «Занасип»-РП-3 к.2». 

Так, в 2013 році під час профілактичного випробування відбувся пробій оболонки кабелю 

10 кВ «Занасип-РП-3 к.1» за яким опір між фазами А та С та землею був 0 МОм. Після 

ремонту та виконання випробування опір став 400 МОм у відповідності з [2]. 

В періоди між профілактичними випробуваннями кабельні лінії пошкоджуються в 

результаті електричного пробою та старіння ізоляції. Так, за 2010-2016рр. сталося 4 

пошкодження на КЛ-10 кВ «ПС Занасип-РП-3 к.1» та 3 пошкодження на КЛ-10 кВ «ПС 

Занасип-РП-3 к.2». Часті пошкодження спричиняють значні витрати на ремонт цих 

кабельних ліній та недовідпуск споживачам електричної енергії. 

Кабельні лінії мають 18 переходів під залізничними коліями загальною довжиною 

110м. У разі виникнення пошкодження кабельної лінії на цих ділянках виконання 

ремонтних робіт потребує виконання проколу під залізничними коліями з застосуванням 

спеціального обладнання, що значно збільшує витрати на ремонт. Крім того виконання 

таких робіт потребує узгодження з Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ 

«Укрзалізниця», що збільшує тривалість ремонтних періодів. 

Також постійний зріст навантажень приводить до неможливості переведення 

навантаження з одного живлячого кабелю до РП-3 на інший в разі його пошкодження. 

Прокладання нових КЛ-10 кВ поза залізничними коліями приведе до зниження 

матеріальних і трудових витрат на проведення ремонтних робіт на КЛ-10 кВ, забезпечить 

надійне електропостачання всіх споживачів нагірної частини міста. 



Кількість встановлених з’єднувальних муфт в розрахунку на 1км кабельної лінії 

становить: 

Для к.1 - 22/2,85=7,72шт., для к.2 – 51/2,85=17,89 шт. Згідно п.2.6.3.г) документу [1] 

кабельна лінія електропередачі, яка на ділянці довжиною 1км має більше 10 

з’єднувальних муфт та вставок, підлягає реконструкції. Згідно «Методических указаний 

по учету и анализу технического состояния электрических сетей…» Киев-1990 г. Кабельні 

лінії з алюмінієвою оболонкою після експлуатації в 25 років підлягають повній заміні. 

 

Протягом останніх років спостерігається зростання навантаження: 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Струм навантаження на к.1, 

А 

172 175 180 198 199 200 

Струм навантаження на к.2, 

А 

118 122 134 156 157 158 

Темп росту для к.1 101,18% 101,74% 102,86% 110% 100,5% 100,5% 

Темп росту для к.2 101,72% 103,39% 109,84% 116,41% 100,6% 100,6% 

 

Таким чином, обидві кабельні лінії мають 100% фізичний знос у зв’язку з тривалою 

експлуатацією, яка перевищує нормативний термін, та не відповідають потребам 

зростаючого навантаження. 

У зв’язку з розвитком технологій виготовлення силових кабелів з використанням 

ізоляції із зшитого поліетилену, які мають відносні переваги в монтажу, експлуатації та 

ремонті кабельних ліній, зазначені кабельні лінії мають також 100% моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками кабельні лінії 10 кВ «ПС Занасип – РП-3 к.1» та «ПС 

Занасип – РП-3 к.2» підлягають повній заміні із застосуванням кабелю з ізоляцією із 

зшитого поліетилену та зміною траси прокладання з метою уникнення перетинань з 

залізничними коліями. 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення кабельних ліній 10 кВ від ПС 

150/35/10 кВ «Занасип» до РП-3, к.1, к.2 в м. Кременчук» зазначене в Плані розвитку 

системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки (табл. 34,              

пп. 4.13.5). 

Проектом передбачається: 

- технічне переоснащення двох взаєморезервованих КЛ-10 кВ (прокладання 

кабелю АПвЭгаПу-15 3(1х400(г)/50)) (після тех.переоснащення завантаження 

кабелю складе в нормальному режимі 44%, в післяаварійному режимі 88%); 

- облаштування вводу кабельної лінії до розподільчих пристроїв; 

- встановлення трансформаторів струму нульової послідовності в існуючій 

комірці № 16 та № 23 ПС 150/35/10 кВ "Занасип"; 

- встановлення трансформаторів струму в існуючій комірці № 16 та № 23 ПС 

150/35/10 кВ "Занасип", в існуючій комірці №5, №6 та секційній в РП-3. 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення кабельних ліній 

10 кВ від ПС 150/35/10 кВ "Занасип" до РП-3, к.1, к.2 в м. Кременчук» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД  складає – 28 052,40 тис. грн (без ПДВ). 

Реалізація у повному обсязі підрядним способом можлива  за – 24 664,77  тис. грн (без 

ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної 

програми 2020 року. 

 

Розрахунок економічного ефекту. 

 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1) зменшенням втрат електричної енергії в кабелях живлення; 

2) уникнення прямих втрат, пов’язаних з недовідпуском електричної енергії при 

пошкодженні існуючої лінії живлення; 

3) уникнення витрат на ремонти при пошкодженнях існуючих кабелів; 
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1. Враховуючи зростаючу динаміку навантаження за 2013-2018 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на кабельну лінію. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2021 (перший ріку після року інвестиційної 

програми) по 2035 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами 

MS Excel (додаток 1). В якості аргументу функції використано порядковий номер року 

(n=1 для 2013 року - першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2021-2035 роках визначені в 

додатку 1. 

2. Визначаємо втрати електричної енергії: 
32 103  LrIW  

де: 

І – струм навантаження, А; 

r – питомий активний опір кабелю, Ом/км; 

L – довжина кабелю, км; 

τ – час максимальних втрат, годин, який розраховується за формулою: 
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де Т – час використання максимального навантаження = 5000 годин 

 

Розрахунок щорічних втрат електричної енергії в кабельній ліній для існуючих та 

проектованого кабелів виконано в додатку 1 на період прогнозу. 

Середньорічні втрати електричної енергії становлять 167,568 МВт*год. 

Закупівельний тариф на ІІ класі напруги становить 1669,98 грн./МВт. 

Тоді середньорічна вартість втрат електричної енергії становитиме: 

1669,98 279,83167,5 8 56âò ðW     тис. грн. (без ПДВ). 

3. Визначаємо втрати, пов’язані з недовідпуском електричної енергії у разі 

пошкодження та ремонту кабелю. 

Середня тривалість ремонту даної кабельної лінії становить 182,395 годин з 

урахуванням ускладнень при виконанні ремонту через залізничні колії. 

Протягом 2010-2016 років (7 років) відбулося 7 пошкоджень кабельних ліній, в тому 

числі 4 шт. на к.1, 3 шт. на к.2.  Тому середньорічна кількість ремонтів становить: 
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Тоді середньорічна тривалість ремонтів кабельної лінії становить: 

395,1821395,1821  Ремрем

рік

рем NTT  годин 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючих 

кабелів виконано в додатку 1 на період прогнозу. Для проектованого кабелю приймається, 

що протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 1163,773 МВт*год. 

Роздрібний тариф на ІІ класі напруги становить 2312,44 грн./МВт. 

Тоді середньорічна вартість втрат у зв’язку з недовідпуском електричної енергії, якої 

можна уникнути при заміні кабелів, становитиме: 

1163,773 2312,44 2691,15í âW     тис. грн. (без ПДВ). 

4. Визначаємо вартість ремонтів існуючої кабельної лінії. 

Середня вартість одного ремонту становить 51,187 тис. грн. (без ПДВ) з 

урахуванням ускладнень при виконанні ремонту через залізничні колії. 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючої кабельної лінії становитиме: 

187,511187,51 ремW  тис. грн. (без ПДВ). 

5. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

 



279,835 2691,15 51,187 3022,172E      тис. грн. 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

 

Т = 24 664,77 / 3 022,172 = 8,16 років  

Використані джерела: 

 

1. Методические указания по учёту и анализу технического состояния электрических сетей 

напряжением 0,4-20 кВ и воздушных линий  электропередачи 35-110 кВ//К.: Минэнерго УССР, 

1990. 

2. Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 КВ. СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009. 

3. СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-96:2014 «Методичні рекомендації з аналізу технологічних витрат 

електричної енергії та вибору заходів щодо їх зниження». – К.: 2014. –с.64. 

4. Кабели среднего и высокого напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена (ЗАО «Завод 

Южкабель»). 

 

 

 

 

Технічне переоснащення ЛЕП 6-10 кВ (встановлення реклоузерів) 
 

Із загальної кількості ПЛ 6-10 кВ 24%(258) експлуатуються без відключень, ще 49,6% 

(524) мають показник SAIDI від 0 до 1 хвилини на рік, що свідчить про високий або 

достатній рівень надійності цих мереж. Інші ПЛ (26% від загальної кількості) мають 

більші значення тривалості довгих перерв SAIDI (технологічних порушень та 

запланованих без попередження споживача). Так, для сільської місцевості за останні три 

роки цей показник в цілому складає 1036 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 742 706 шт.  

Одним із заходів щодо покращення надійності та якості електропостачання 

споживачів є встановлення в розподільчих мережах 6-10 кВ АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» реклоузерів. 

Для забезпечення якісного та надійного електропостачання споживачів, зменшення 

перерв у електропостачанні було вибрано 6 ліній 6-10 кВ, які мають велику частку SAIDI 

компанії, деякі з них протяжністю більше 40 км (див. таблицю) з кількістю точок обліку – 

9794 (побутових - 9056, юридичних - 738). 

 

Перелік ПЛ-6-10 кВ  по АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

на яких заплановано встановлення реклоузерів у 2020 р. 

№ 

п/п 
Філія ПС 

Найменування 

повітряної лінії 

Клас 

напр

уги, 
кВ 

Кількість 

реклоузерів, 
од 

Довжин

а, км 

К-сть 
спожи

вачів 

Частка 

SAIDI по 
компанії, 

% 

(2018 рік) 

Час 

відключе
ння лінії, 

хв. 

(2018 рік) 

К-сть 

авар. 

І 
навми

сних 

відкл
ючен

ь 

(2018 

рік) 

Недовідпу

ск ел/ен, 

кВт/год 
(2018 рік) 

Вс

ьо

го 

з 
АВР 

1 Гадяцька 
ПС Гадяч 

110/10 кВ 
Місто-3 10 3 1 15,77 3311 0,850 2973 16 1724,91 

2 Миргородська 
ПС Ромодан 

110/10 кВ 

Л-11 

"Шарковщина" 
10 1 

 
37,70 1213 0,691 5758 29 14879,99 

3 Миргородська 
ПС Миргород 

330 

Л-1 

"Хомутець" 
10 3 1 44,20 2318 0,243 1165 6 5883,22 

4 Миргородська 
ПС Комишня 

110/10 кВ 
Л-2 "Зуївці" 10 1 

 
43,80 1780 0,973 5659 22 1250,01 

5 Миргородська 
ПС Савенці 

35/10 кВ 
"Савенці" 10 2 

 
20,30 679 0,352 5369 18 431,39 
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Полтавська 

районних 

електромереж 

ПС Промвузол 
110/10 кВ 

"Соснівка" 10 5 1 23,76 693 0,471 6572 19 860,83 

   
Всього 

 
15 3 185,53 9 794 3,58 27 496 110 25 030 

 

На даних ПЛ-6-10 кВ заплановано встановлення 15 реклоузерів для секціонування, 

ділення та локалізації місць пошкоджень при аварійних ситуаціях та коротких замиканнях 

на проводах ЛЕП в залежності від конфігурації лінії.  

За 2018 рік загальна частка SAIDI по компанії на вищевказаних ПЛ-6-10 кВ становить 

3,58%. Сумарний час відключення даних ПЛ-6-10 кВ склав 27 496 хвилин, середнє 

значення відключення однієї точки обліку по даних 6 ПЛ складає – 4 582,7 хв. 

Недовідпуск електричної енергії споживачам склав 25 030 кВт.год.  

Реклоузер THO-RC 27, 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 повітряно-кабельних) 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 пошкоджують 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 онлайн 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 центральних процесорах 560ІSLI02  встановлених в  RTU-560 (в експлуатації з 

2004-2008 року) на підстанціях Гадяч-110/10, Комишня 110/10, Савинці 35/10, Промвузол 

110/10, Ромодан 110/10 відсутня можливість підключення та автоматичного управління 

реклоузерами на ПЛ -10 кВ. На даний час ці модулі вичерпали свій ресурс, фізично і 

морально застаріли. Сучасні версії програмного забезпечення на дані модулі встановити 

неможливо через закінчення терміну підтримки з боку виробника. Відсутність портів 

Ethernet  не дозволяє підтримувати протоколи телемеханіки на основі TCP/IP. Обмежена 

кількість комунікаційних портів не дозволяє використовувати інтелектуальні пристрої 

релейного захисту, що працюють по різним протоколам і встановлюються під час 

реконструкцій ПС даних філіалів. 

 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/02_Реклоузери%2015%20шт/Акт.pdf
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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) 125 кВ 

Номінальний короткочасний струм, що витримується 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 0,72 кВ 

Номінальний короткочасний струм термічної стійкості 30 кА 
Номінальний рівень ізоляції 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 0,72 кВ 

Номінальний короткочасний струм термічної стійкості 

 

 

стійкості 

30 кА 

Номінальний рівень ізоляції 3 кВ 

Номінальний динамічний струм 75 кА 

Діапазон виміру 0-2000 A 

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  61869- 

2:2012, IEC 61869-8 

Параметри ємнісного дільника напруги: 
Ємність  (20) pf 

Точність : ±2 %, 

Температура навколишнього середовища: -50°C …. + 80 °C 

Температурний коефіцієнт ємності: (100-150) ppm [10-6/oc] 

 

При виготовленні проектно-кошторисної документації для виконання робіт із 

встановлення реклоузерів було враховано вимоги СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 

«Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих 

мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі». Виконання робіт 

зазначено в Плані розвитку систем розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 

2024 роки (табл. 19, табл. 34, пп. 4.2.4, 4.17.4, 4.22.4). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ  

«Місто-3» від ПС «Гадяч» 110/10 кВ: встановлення реклоузерів  на повітряній лінії  та 

центрального  процесора 560CMR01 R0001, SD card Rel. 12 HMI Licence open DP на ПС 

«Гадяч» 110/10 кВ» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД  складає – 

3 010,29 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у повному обсязі підрядним способом можлива  за 

– 2 236,85 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в 

рамках інвестиційної програми 2020 року. 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ  

«Зуївці»» від ПС «Комишня» 110/10 кВ:встановлення реклоузера  на повітряній лінії  та 

центрального  процесора 560CMR01 R0001, SD card Rel. 12 HMI Licence 750 DP на ПС 

«Комишня» 110/10 кВ» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД  складає – 

1 044,68 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у повному обсязі підрядним способом можлива  за 

– 785,50 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2020 року. 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ  л-2 

«Савенці»» від ПС «Савенці» 35/10 кВ:встановлення реклоузерів  на повітряній лінії  та 

центрального процесора  560CMR01 R0001, SD card Rel. 12 HMI Licence 750 DP   на ПС 

«Савенці» 35/10 кВ.» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД  складає – 

1 854,28 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у повному обсязі підрядним способом можлива  за 

– 1 374,24  тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в 

рамках інвестиційної програми 2020 року. 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ  

«Соснівка»» від ПС «Промвузол» 110/10 кВ:встановлення реклоузерів  на повітряній лінії  

та центрального  процесора 560CMR02 R0001, Rel. 11 HMI Licence open DP, SD на ПС 

«Промвузол» 110/10 кВ» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД  складає 

– 4 387,45 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у повному обсязі підрядним способом можлива  

за – 3 237,73 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в 

рамках інвестиційної програми 2020 року. 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ   

Шарківщина від ПС Ромодан 110/10кВ::встановлення реклоузера та центрального 

процесора  560CMR02 R0001 з SD карткою PLC (HMI) Licence open DP на ПС «Ромодан» 

110/10 кВ» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД  складає – 1 030,36 

тис. грн (без ПДВ). Реалізація у повному обсязі підрядним способом можлива  за – 795,04  
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тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2020 року. 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ  

«Хомутець»» від ПС «Миргород» 330/110/35/10 кВ:встановлення реклоузерів  на 

повітряній лінії» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД  складає – 

2 513,37 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у повному обсязі підрядним способом можлива  за 

– 1 688,45 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в 

рамках інвестиційної програми 2020 року. 
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Розрахунок економічного ефекту 

від встановлення реклоузерів на ПЛ-6-10 кВ 

 

В розподільчих мережах 6-10 кВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» заплановано у 2020 

році встановлення 15 шт. реклоузерів типу ТНО-RC27. 

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. 

При встановленні одного реклоузера, час на відновлення електропостачання половини 

відключених споживачів повинна зменшуватись приблизно у двічі, за умови розділення 

лінії автоматикою і захистом навпіл.  

 

Середній коефіцієнт секціонування фідерів Ks складає: 

L

R
Ks   = 15/6 = 2,5 

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 6 ПЛ 

складе: 

T0= 4582,7 хв. / 2,5 = 1833,08 хв. 

Тобто становитиме: 

T1 = 4582,7 хв. – 1833,08 хв. = 2749,62 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: 

125,0
8

1
 tSAIDI  

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 = (4582,7 хв. – 300 хв.)*0,125 = 535,34 хв. 

Таким чином повинна виконуватись умова 
tr SAIDISAIDI   

1833,08 хв. > 535,34 хв. 

Умова виконується. 

 

 

1. Аварійні відключення. 

По даних 6 лініях 6-10 кВ за 2018 рік виникли 110 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 185,53 

км. Середня кількість відключень на 1 лінію становить: 

110 відключення/6 ліній = 18,3 шт.  

 

 



Вартість 1 год роботи персоналу розподільчих мереж складає:  

тарифна ставка:   електромонтера 5 розряду – 52,34 грн./год 

       водія – 51,05 грн/год 

       майстра – 59,11 грн/год 

       диспетчера – 60,11 грн/год 

Таким чином витрати на проведення позачергових оглядів складе: 

185,53км*2люд*0,9люд/год*18,3разів*52,34грн/год+0,5люд/год*1люд*110разів*2рази

*51,05грн/год+110разів*(1майст*1год*59,11+1дисп.*1год.*60,11 грн/год)= 338 598 грн.  

 

2. Витрати товариства на автотранспорт та паливо при виконанні позапланових 

оглядів. 

Вартість палива 1л – 25 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: 

110 поїздок * (18л*100 км/100 км)*25грн/л = 49 500 грн. 

Витрати на роботу автотранспорту:1маш.год*36,8 грн*8 год*110поїздки = 32 384 грн. 

Загалом витрати на проїзд автотранспортом складуть = 81 884 грн. 

 

3. Недовідпуск електричної енергії. 

Недовідпуск електроенергії споживачам, через аварійні відключення по даних 6 лініях 

6-10 кВ склав – 25 030,34 кВт/год  

Розраховуємо вартість електроенергії: 

25 030,34 кВт/год * 0,64246 грн/кВт = 16 081 грн. 

 

4. Компенсація споживачам за неякісне електропостачання та перерви в 

електропостачанні. 

У відповідності до вимог постанови НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 

передбачено «Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 

компенсації споживачам за їх недотримання». Зважаючи на дані обставини Товариство 

може недоотримати кошти за невиконання договірних зобов’язань зі споживачами. 

Кількість комерційних точок обліку на даних ПЛ-10 кВ – 9 794 шт. 

    з них побутові – 9 056 шт. 

 юридичні – 738 шт. 

При перерві в електропостачанні більше 24 год. ОСР повинен компенсувати усім 

споживачам, які були відключені по 200 грн.–побутовим, 400 грн.–малим непобутовим та 

600 грн.- іншим. Таким чином при відключенні кожної з ліній хоча б 1 раз на час більше 

24 годин: 

9056спож.*200грн.=1 811 200 грн. 

738спож.*400грн.= 295 200 грн. 

Компенсація складе 2 106 400 грн. 

При монтажі 15 реклоузерів на 6 ПЛ-10 кВ коефіцієнт секціонування фідерів Ks склав 

2,5, відповідно компенсація складе - 2 106 400грн./2,5=842 560 грн., таким чином економія 

коштів складе – 2 106 400 – 842 560 = 1 263 840 грн. 

 

5. Економічний ефект 

Вартість впровадження даного обладнання складає 10 117 805,00 грн без ПДВ.  

Недовідпуск – 16 081 грн. 

Позачергові огляди – 338 598 грн. 

Витрати на автотранспорт – 81 884 грн. 

Компенсація споживачам (економія коштів) – 1 263 840 грн. 

 

6. Термін окупності: 

10 117 805,00 /(16 081+338 598+81 884+1 263 840) = 5,95 років. 

 



Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 і 10 кВ від ТП 213 в           

смт. В. Багачка Полтавської області 

 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-213 розташовані в смт. В. Багачка 

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-213, яка 

має довжину 2,54 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 73 споживачі (51 однофазних та 22 

трифазних). 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-213 збудована в 1971 році. Вона налічує 100 стійок опор, з яких 

13 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 87 залізобетонні. Технічний стан стійок 

опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-35 

мм². Провід має також незадовільний технічний стан та не відповідає електричним 

навантаженням. КТП-213 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної 

енергії в ТП також не відповідає вимогам. 

При виготовленні проектно-кошторисної документації для виконання робіт із 

технічного переоснащення ПЛ-0,4-10 кВ було враховано вимоги СОУ-Н МПЕ 

40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» 

та СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 «ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА. Частина 2. Технічна політика у сфері 

побудови та експлуатації розподільних електричних мереж». 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від ТП 213 в смт. В. Багачка Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи 

розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки» (табл. 34, пп. 4.12.1). 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ від КТП-213 

шляхом: 

- встановлення 3-ох щоглових трансформаторних підстанцій (ЩТП) 10/0,4 кВ 

потужністю 40 кВА (розвантажувальні); 

- монтаж повітряної лінії ПЛ-10 кВ та ПЛЗ-10 кВ (замість АС-35, А-50, монтаж АС-

50, AAsXSn-20 (1x50) – 0,315 км); 

- монтаж повітряних ліній ПЛІ-0,38 кВ (замість А-16-35, монтаж AsXSn (2х16, 2х25, 

4х16, 4х25, 4х50) – 2,229 км); 

- технічне переоснащення існуючої КТП-213: заміна силового трансформатора 

потужністю 160 кВА на силовий трансформатор потужністю 100 кВА в існуючій 

КТП-213 та заміна основного обладнання в КТП з установкою засобів обліку та 

охоронної сигналізації. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання 

споживачів, покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в 

КТП. 

Сумарна договірна потужність по об’єкту, на якому заплановане виконання робіт по 

договорах та по проекту складає 221,6 кВт (ЩТП-213А: Л-1н – 37,5 кВт, Л-2н – 47 кВт; 

ЩТП-213Б: Л-1н – 38,6 кВт, Л-2н – 25 кВт; ЩТП-213В: Л-1н – 37 кВт, Л-2н – 36,5 кВт).  

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від ТП 213 в смт. В. Багачка Полтавської області» згідно з експертизою 

та наказом про затвердження ПКД складає – 4 237,29 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у 

повному обсязі підрядним способом можлива  за – 3 338,22  тис. грн (без ПДВ). 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/01_ТП%20213%20В.Багачка/Акт_ПЛ%200,4-10%20ТП%20213%20в%20смт.%20В.%20Багачка.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/01_ТП%20213%20В.Багачка/Акт_ПЛ%200,4-10%20ТП%20213%20в%20смт.%20В.%20Багачка.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/01_ТП%20213%20В.Багачка/Проект/Том%201.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/01_ТП%20213%20В.Багачка/ТП%20213_Експертиза.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/01_ТП%20213%20В.Багачка/ТП%20213%20В.Багачка%20%20наказ%20про%20затв%20ПКД.pdf


Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми 2020 

року. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ від ТП 252 в с. Бобрик 

Гадяцького району Полтавської області 

 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-252 розташовані в с. Бобрик Гадяцького 

району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових 

споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання.  

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-252, 

які мають довжину 3,13 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 85 побутових споживачів (80 

однофазних і 5 трифазних). 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-252 збудовані в 1968 році. Вони налічують115 стійок опор, з 

яких 47 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 1 дерев’яна цільностоякова, 67 

залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим 

алюмінієвим проводом перерізом 16-35 мм². Провід має також незадовільний технічний 

стан та не відповідає електричним навантаженням. КТП-252 не має системи охоронної 

сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам. 

При виготовленні проектно-кошторисної документації для виконання робіт із 

технічного переоснащення ПЛ-0,4-10 кВ було враховано вимоги СОУ-Н МПЕ 

40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» 

та СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 «ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА. Частина 2. Технічна політика у сфері 

побудови та експлуатації розподільних електричних мереж». 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ 

від ТП 252 в с. Бобрик Гадяцького району Полтавської області» зазначене в «Плані 

розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки» (табл. 34, 

пп. 4.2.1). 

Проектом передбачається:  

- демонтаж існуючої лінії ПЛ 0,38 кВ; 

- демонтаж існуючої КТП 10/0,4 кВ (100 кВА); 

- монтаж проектованої КТП 10/0,4 кВ (100 кВА); 

- монтаж ПЛІ 0,38 кВ (замість А-16-35, монтаж AsXSn (2х16, 2х25, 4х16, 4х25, 4х50) 

– 3,133 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання 

споживачів, покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в 

КТП.  

Сумарна договірна потужність по об'єкту, на якому заплановане виконання робіт по 

договорах та по проекту складає 174,5 кВт (Л-1.1 – 46 кВт, Л-1.2 – 42 кВт, Л-2 – 53 кВт,     

Л-3 – 33,5 кВт), у тому числі не входить в радіус 400 м. від джерела живлення 53 кВт 

(30,4%), зменшення довжини траси до 400 метрів є економічно недоцільним. 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення електричних 

мереж 0,38 кВ від ТП-252 в с. Бобрик Гадяцького району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД  складає – 3 309,83 тис. грн (без ПДВ). 

Реалізація у повному обсязі підрядним способом можлива  за – 2 408,90  тис. грн (без 

ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної 

програми 2020 року. 

 

 

 

 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/02_ТП%20252%20Бобрик/Акт%20ПЛ%200,38-10кВ%20ТП%20252%20в%20с.%20Бобрик.pdf
../../../../../../../_4RJE4~I/0YZDRS~Z/0RUCRG~6/_YIWM7~A/0YHXFE~B/0LMBSI~P/_HVP04~L/_MKP4C~L/1SWZLM~Q/0IO4ZY~R/0Y9ISD~4/_EOQ17~L/_38FEP~8.PDF
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/02_ТП%20252%20Бобрик/ТП%20252_Експертиза.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/02_ТП%20252%20Бобрик/ТП%20252%20Бобрик%20%20наказ%20про%20затв%20ПКД.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 і 10 кВ від ТП-116 в м. 

Кременчук Полтавської області 

 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від ТП-116 розташовані в м. Кременчук Полтавської 

області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ 

категорії надійності електропостачання. Дані електромережі мають в своєму складі ПЛ 

0,38 кВ. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ ТП-116                                    

гр. Кагамлицька та гр. Чкалова та ПЛ-0,38 кВ ТП-114 гр. Залізнична, які мають довжину 

2,64 км, а також прокладання кабельних ліній із довжиною траси – 0,52 км. Від ПЛ-0,38 

кВ живляться 175 споживачів (164 однофазних  та 11 трифазних). ПЛ 0,38 кВ ТП-116 гр. 

Кагамлицька збудована в 1962 році, ПЛ 0,38 кВ ТП-116 гр. Чкалова збудована в 1961 році,  

ПЛ 0,38 кВ ТП-114 гр. Залізнична збудована в 1962 році. Вони налічують 178 стійок опор, 

з яких 19 є дерев’яними цільностояковими, 53 є дерев’яними на залізобетонних 

приставках, 106 залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконана 

неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-50 мм². Провід має також 

незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням. ТП не має 

системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає 

вимогам. 

При виготовленні проектно-кошторисної документації для виконання робіт із 

технічного переоснащення ПЛ-0,4-10 кВ було враховано вимоги СОУ-Н МПЕ 

40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» 

та СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 «ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА. Частина 2. Технічна політика у сфері 

побудови та експлуатації розподільних електричних мереж». 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від ТП-116 в м. Кременчук Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи 

розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки» (табл. 34, пп. 4.13.1). 

Проектом передбачається: 

- встановлення прохідної КТП кіоскового типу (250 кВА); 

- прокладання КЛ-10 кВ (АСБ 3х95 (ож)-10 – 0,335 км); 

- заміна існуючих та монтаж нових повітряних ліній 0,4 кВ (замість А-16-50, монтаж 

AsXSn (2х16, 2х25, 4х16, 4х25, 4х95, 4х120) – 2,637 км); 

- прокладання кабельних ліній 0,4 кВ (кабель АПвБбШВ-1 (4х150) – 0,185 км); 

- відновлення мережі вуличного освітлення, в т. ч. монтаж ПЛІ-0,4 кВ. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання 

споживачів, покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в 

КТП. 

Сумарна договірна потужність по об'єкту, на якому заплановане виконання робіт по 

договорах та по проекту складає 572 кВт (ТП-116А: Л-1 – 259 кВт, Л-2 – 313 кВт).  

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від ТП-116 в м. Кременчук Полтавської області» згідно з експертизою  

та наказом про затвердження ПКД складає –  4 567,87 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у 

повному обсязі підрядним способом можлива  за – 3 333,59  тис. грн (без ПДВ). 

Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми 2020 

року. 

 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/03_ТП%20116%20Кременчук/Акт_ПЛ%200,38-10%20кВ%20від%20ТП%20116%20в%20м.%20Кременчук.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/03_ТП%20116%20Кременчук/Проект/Проект%20116А%2016.08.2018.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/03_ТП%20116%20Кременчук/ТП%20116_Експертиза.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/03_ТП%20116%20Кременчук/ТП%20116%20Кременчук%20наказ%20про%20затв%20ПКД.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 і 10 кВ від ЗТП-7 в смт. 

Диканька Полтавської області 

 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від ЗТП-7 розташовані в смт. Диканька Полтавської 

області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ 

категорії надійності електропостачання.  

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від ЗТП-7, яка 

має довжину 2,16 км, а також добудову ПЛ-10 кВ для живлення розвантажувальних ТП 

довжиною – 0,482 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 89 споживачів (71 однофазних  та 18 

трифазних). ПЛ 0,38 кВ від ЗТП-7 збудована в 1980 році. Вона налічує 81 стійку опор, з 

яких 1 цільностоякова дерев’яна, 1 дерев’яна на залізобетонних приставках, 79 

залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим 

алюмінієвим проводом перерізом 16-35 мм². Провід має також незадовільний технічний 

стан та не відповідає електричним навантаженням. ЗТП-7 не має системи охоронної 

сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам. 

При виготовленні проектно-кошторисної документації для виконання робіт із 

технічного переоснащення ПЛ-0,4-10 кВ було враховано вимоги СОУ-Н МПЕ 

40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» 

та СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 «ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА. Частина 2. Технічна політика у сфері 

побудови та експлуатації розподільних електричних мереж». 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від ЗТП-7 в смт. Диканька Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи 

розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки» (табл. 34, пп. 4.5.1).  

                   Проектом передбачається: 

- встановлення двох ЩТП (40 кВА); 

- монтаж ПЛЗ-10 кВ кВ (замість АС-35, А-50, монтаж АС-50, AAsXSn-20 (1x50) – 

0,482 км); 

- монтаж повітряної лінії 0,38 кВ (замість А-16-35, монтаж AsXSn (2х16, 4х16, 4х25, 

4х50) – 2,163 км); 

- відновлення лінії зовнішнього вуличного освітлення; 

- відновлення лінії радіомовлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання 

споживачів, покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в 

ЗТП.  

Сумарна договірна потужність по об’єкту, на якому заплановане виконання робіт по 

договорах та по проекту складає 230,5 кВт (ЩТП-7А: Л-1 – 73 кВт, Л-2 – 35 кВт; ЩТП-

7Б: Л-1 – 55 кВт, Л-2 – 36 кВт, Л-3 – 15,5 кВт; ЗТП-7: Л-2 – 16 кВт).   

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від ЗТП-7 в смт. Диканька Полтавської області» згідно з експертизою 

та наказом про затвердження ПКД складає –  3 856,64 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у 

повному обсязі підрядним способом можлива  за – 3 053,68  тис. грн (без ПДВ). 

Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми 2020 

року. 

 

 

 

 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/04_ЗТП%207%20Диканька/Акт_ПЛ%200,38-10%20кВ%20від%20ЗТП-7%20в%20смт.%20Диканька.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/04_ЗТП%207%20Диканька/Проект/Том%201.%20ЗТП-7%20в%20смт.%20Диканька.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/04_ЗТП%207%20Диканька/ЗТП%207_Експертиза.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/04_ЗТП%207%20Диканька/ЗТП%207%20Диканька%20наказ%20про%20затв%20ПКД.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 і 10кВ від ТП 37 в смт. 

Котельва Полтавської області 

 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-37 розташовані в смт. Котельва Полтавської 

області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ 

категорії надійності електропостачання. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ Л-1,2,4 від КТП-37, 

які мають сумарну довжину 2,8 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 107 споживачів (96 

однофазних  та 11 трифазних). 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-37 збудована в 1976 році. Вона налічує 137 стійок опор, з яких 1 

дерев'яна цільностоякова, 123 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 13 

залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим 

алюмінієвим проводом перерізом 16-35 мм². Провід має також незадовільний технічний 

стан та не відповідає електричним навантаженням. КТП-37 не має системи охоронної 

сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам. 

При виготовленні проектно-кошторисної документації для виконання робіт із 

технічного переоснащення ПЛ-0,4-10 кВ було враховано вимоги СОУ-Н МПЕ 

40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» 

та СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 «ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА. Частина 2. Технічна політика у сфері 

побудови та експлуатації розподільних електричних мереж». 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 і 

10кВ від ТП 37 в смт. Котельва Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи 

розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки» (табл. 34, пп. 4.11.1). 

Проектом передбачається: 

- демонтаж існуючих ПЛ-0,38 кВ; 

- монтаж ПЛІ-0,38 кВ (замість А-16-35, монтаж AsXSn (2х16, 2х25, 4х16, 4х25, 4х35, 

4х50, 4х70) – 2,8 км); 

- монтаж розвантажувальної ЩТП (63 кВА); 

- заміна існуючого трансформатора 160 кВА на 100 кВА; 

- відновлення існуючої лінії вуличного освітлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання 

споживачів, покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в 

КТП. 

Сумарна договірна потужність по об'єкту, на якому заплановане виконання робіт по 

договорах та по проекту складає 231 кВт (КТП-37: Л-1 – 119 кВт; ЩТП-37А: Л-1 – 29 кВт, 

Л-2 – 49 кВт, Л-3 – 34 кВт).  

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення електричних 

мереж 0,38 і 10кВ від ТП-37 в смт. Котельва Полтавскої області» згідно з експертизою та 

наказом про затвердження ПКД складає –  4 498,43 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у 

повному обсязі підрядним способом можлива  за – 3 432,84  тис. грн (без ПДВ). 

Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми 2020 

року. 

 

 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/05_ТП%2037%20Котельва/Акт_ПЛ%200,38-10кВ%20від%20ТП%2037%20в%20смт.%20Котельва.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/05_ТП%2037%20Котельва/Проект/06.19_ПЗ_ТП-37_том%201%20(відсканований).pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/05_ТП%2037%20Котельва/ТП%2037_Експертиза.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/05_ТП%2037%20Котельва/ТП%2037%20Котельва%20наказ%20про%20затв%20ПКД.pdf


 

 
 

 

 

 

 

 

 



Технічне переоснащення електричних мереж 0,38кВ і 10кВ від  ТП 298 в с. 

Ваці Полтавського району Полтавської області 

 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-298 розташовані в с. Ваці Полтавського 

району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових 

споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання.  

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-298, яка 

має довжину 3,94 км, а також добудову ПЛ-10 кВ для живлення розвантажувальної КТП-

10/0,4 кВ довжиною – 0,497 км. Від ПЛІ-0,38 кВ живляться 102 побутових споживачі (93 

однофазних і 9 трифазних).  

ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-298 збудована в 1971 році. Вона налічує 84 стійки опор, з 

яких 1 дерев’яна цільностоякова, 32 дерев’яні на залізобетонних приставках, 51 

залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим 

алюмінієвим проводом перерізом 16-50 мм². Провід має також незадовільний технічний 

стан та не відповідає електричним навантаженням. КТП-298 не має системи охоронної 

сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам. 

При виготовленні проектно-кошторисної документації для виконання робіт із 

технічного переоснащення ПЛ-0,4-10 кВ було враховано вимоги СОУ-Н МПЕ 

40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» 

та СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 «ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА. Частина 2. Технічна політика у сфері 

побудови та експлуатації розподільних електричних мереж». 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення електричних мереж 0,38кВ і 

10кВ від  ТП 298 в с. Ваці Полтавського району Полтавської області» зазначене в «Плані 

розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки» (табл. 34, 

пп. 4.22.1).  

Проектом передбачається:  

- встановлення додаткової КТП-10/0,4 кВ (63 кВА); 

- переобладнання повітряної лінії 10 кВ (замість АС-35, монтаж АС-50 – 0,421 км); 

- монтаж КЛ-10 кВ для підключення додаткової КТП-10/0,4 кВ (кабель – АСБл-10 

3х50 – 0,076 км); 

- монтаж повітряних ліній ПЛІ-0,38 кВ (замість А-16-50, монтаж AsXSn (2х16, 2х25, 

4х16, 4х25, 4х50, 4х70, 4х95) – 3,938 км); 

- відновлення ліній зовнішнього вуличного освітлення.  

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання 

споживачів, покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в 

КТП. 

Сумарна договірна потужність по об'єкту, на якому заплановане виконання робіт по 

договорах та по проекту складає 267,5 кВт (КТП-298: Л-2 – 62 кВт, Л-5 – 49,5 кВт;            

КТП-298А: Л-1 – 64,5 кВт, Л-2 – 91,5 кВт), у тому числі не входить в радіус 400 м. від 

джерела живлення 133,5 кВт (49,9%), зменшення довжини траси до 400 метрів є 

економічно недоцільним. 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення електричних 

мереж 0,38кВ і 10кВ від ТП-298 в с. Ваці Полтавського району Полтавської області» 

згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД  складає –  5 523,11 тис. грн (без 

ПДВ). Реалізація у повному обсязі підрядним способом можлива  за – 4 251,95  тис. грн 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/06_ТП%20298%20Ваці/Акт_ПЛ%200,38кВ-10кВ%20від%20ТП%20298%20в%20с.%20Ваці.pdf
../../../../../../../_4RJE4~I/0YZDRS~Z/0RUCRG~6/_YIWM7~A/0YHXFE~B/0LMBSI~P/_HVP04~L/_MKP4C~L/1SWZLM~Q/0IO4ZY~R/0V3YZW~8/_EOQ17~L/_1ZNBQ~Q.PDF
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/06_ТП%20298%20Ваці/ТП%20298_Експертиза.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/06_ТП%20298%20Ваці/ТП%20298%20Ваці%20%20наказ%20про%20затв%20ПКД.pdf


(без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної 

програми 2020 року. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від ТП-252 в с. Гаркушенці 

Миргородського району Полтавської області 

 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-252, розташовані в с. Гаркушенці 

Миргородського району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових 

і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання.  

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2,3 від КТП-252, 

які мають сумарну довжину 4,75  км, а також прокладання лінії 10 кВ орієнтованою 

довжиною – 0,685 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 172 споживачі (116 однофазних  та 56 

трифазних). 

ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-252 збудована в 1968 році, ПЛ 0,38 кВ Л-3 від КТП-252 

збудовані в 1970 році. Вони налічують 163 стійки опор, з яких 1 є дерев’яною 

цільностояковою, 89 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 73 залізобетонні. 

Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим 

проводом перерізом 16-35 мм². Провід має також незадовільний технічний стан та не 

відповідає електричним навантаженням. КТП-252 не має системи охоронної сигналізації. 

Облік електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам. 

При виготовленні проектно-кошторисної документації для виконання робіт із 

технічного переоснащення ПЛ-0,4-10 кВ було враховано вимоги СОУ-Н МПЕ 

40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» 

та СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 «ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА. Частина 2. Технічна політика у сфері 

побудови та експлуатації розподільних електричних мереж». 

Виконання робіт по проекту «Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від ТП-

252 в с. Гаркушенці Миргородського району Полтавської області» зазначене в «Плані 

розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки» (табл. 34, 

пп. 4.17.1).  

Проектом передбачається: 

- встановлення двох додаткових КТП-10/0,4 кВ (100 кВА, 25 кВА); 

- заміна існуючого трансформатора 250 кВА на 160 кВА; 

- монтаж ПЛЗ-10 кВ для підключення проектованої додаткової КТП-10/0,4 кВ 

(замість АС-35, AAsXSn-20 (1x50) – 0,15 км); 

- монтаж КЛ-10 кВ (АпвЭгаПу-15 1х50(г)/16 – 0,535 км) для підключення 

проектованої додаткової КТП-10/0,4 кВ; 

- монтаж ПЛІ-0,38 кВ (замість А-16-35, монтаж AsXSn (2х16, 2х25, 4х16, 4х25, 4х50, 

4х70, 4х95, 4х120) – 4,745 км); 

- відновлення ліній зовнішнього вуличного освітлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання 

споживачів, покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в 

КТП. 

Сумарна договірна потужність по об’єкту, на якому заплановане виконання робіт по 

договорах та по проекту складає 422 кВт (КТП-252: Л-1 – 40,5 кВт, Л-2 – 67 кВт;                

КТП-252А: Л-1 – 85 кВт, Л-2 – 111 кВт, Л-3 – 64,5 кВт; КТП-252Б: Л-1 – 22 кВт,                         

Л-2 – 20 кВт, Л-3 – 12 кВт), у тому числі не входить в радіус 400 м. від джерела живлення 

116 кВт (27,8%), зменшення довжини траси до 400 метрів є економічно недоцільним. 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від ТП-252 в с. Гаркушенці Миргородського району Полтавської області» згідно з 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/07_ТП%20252%20Гаркушенці/Акт_ПЛ%200,38-10%20кВ%20від%20ТП-252%20в%20с.%20Гаркушенці.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/07_ТП%20252%20Гаркушенці/Проект/ТП-252%20с.%20Гаркушенці%20Том%201.pdf


експертизою та наказом про затвердження ПКД  складає –  7 275,87 тис. грн (без ПДВ). 

Реалізація у повному обсязі підрядним способом можлива  за – 5 585,79  тис. грн (без 

ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної 

програми 2020 року. 
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Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/07_ТП%20252%20Гаркушенці/ТП%20252%20Гаркушенці%20%20наказ%20про%20затв%20ПКД.pdf


Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 і 10 кВ від ТП-161 в               

с. Леляки Пирятинського району Полтавської області 

 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-161 розташовані в с. Леляки Пирятинського 

району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових 

споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання.  

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1,2,3 від КТП-161, 

які мають сумарну довжину 3,22 км а також добудову ПЛ-10 кВ для живлення 

розвантажувальних ТП довжиною – 1,49 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 105 споживачів 

(98 однофазних та 7 трифазних).  

ПЛ 0,38 кВ Л-1,2,3 від КТП-161 збудовані в 1965 році. Вони налічують 126 стійок 

опор, з яких 27 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 99 залізобетонні. Технічний 

стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом 

перерізом 16-70 мм². Провід має також незадовільний технічний стан та не відповідає 

електричним навантаженням. КТП-161 не має системи охоронної сигналізації. Облік 

електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам. 

При виготовленні проектно-кошторисної документації для виконання робіт із 

технічного переоснащення ПЛ-0,4-10 кВ було враховано вимоги СОУ-Н МПЕ 

40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» 

та СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 «ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА. Частина 2. Технічна політика у сфері 

побудови та експлуатації розподільних електричних мереж». 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від ТП-161 в с. Леляки Пирятинського району Полтавської області» зазначене в «Плані 

розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки» (табл. 34, 

пп. 4.20.1).  

Проектом передбачається: 

- встановлення двох додаткових ЩТП 10/0,4 кВ (25 кВА); 

- заміна ііснуючого трансформатора 100 кВА на 63 кВА; 

- монтаж ПЛЗ-10 кВ (замість АС-35, монтаж AAsXSn-20 (1x50) – 1,49 км); 

- монтаж повітряних ліній ПЛІ-0,38 кВ (замість А-16-50, монтаж AsXSn (2х16, 2х25, 

4х16, 4х25, 4х35, 4х50, 4х70) – 3,224 км); 

- відновлення ліній вуличного освітлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання 

споживачів, покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в 

КТП. 

Сумарна договірна потужність по об’єкту, на якому заплановане виконання робіт по 

договорах та по проекту складає 191,5 кВт (КТП-161: Л-1 – 31,7 кВт, Л-2 – 31,2 кВт,               

Л-3 – 69,3 кВт; ЩТП-161А: Л-1 – 9,1 кВт, Л-2 – 18,2 кВт; ЩТП-161Б: Л-1 – 32 кВт).  

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від ТП-161 в с. Леляки Пирятинського району Полтавської області» 

згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД  складає –  6 632,34 тис. грн (без 

ПДВ). Реалізація у повному обсязі підрядним способом можлива  за – 4 578,40  тис. грн 

(без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної 

програми 2020 року. 

 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/08_ТП%20161%20Леляки/Акт_ПЛ%200,38-10%20кВ%20від%20ТП-161%20в%20с.%20Леляки.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/08_ТП%20161%20Леляки/Акт_ПЛ%200,38-10%20кВ%20від%20ТП-161%20в%20с.%20Леляки.pdf
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Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від КТП-7303 в с. Бориси Глобинського 

району Полтавської області 

 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-7303 розташовані в с. Бориси Глобинського 

району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових 

споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання.  

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-7303, яка 

має довжину 1,24 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 30 (29 однофазних та 1 трьохфазний) 

побутових споживачів. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-7303 збудована в 1988 році. Вона налічує 49 стійок опор, з яких 

47 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 2 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-7303 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної 

енергії в ТП також не відповідає вимогам. 

При виготовленні проектно-кошторисної документації для виконання робіт із 

технічного переоснащення ПЛ-0,4-10 кВ було враховано вимоги СОУ-Н МПЕ 

40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» 

та СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 «ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА. Частина 2. Технічна політика у сфері 

побудови та експлуатації розподільних електричних мереж». 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від КТП-7303 в с. 

Бориси Глобинського району Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи 

розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки» (табл. 34, пп. 4.3.1). 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ  від КТП-7303 

шляхом: 

- встановлення розвантажувальної КТП 10/0,4 кВ (25 кВА); 

- монтаж повітряної лінії 10 кВ (замість АС-35, монтаж АС-50 – 0,041 км); 

- монтаж кабельної лінії 10 кВ для підключення проектованої додаткової КТП 10/0,4 

кВ 25 кВА (кабель (АпвЭгаПу-15 1х50(г)/16 – 0,598 км); 

- монтаж повітряних ліній 0,38 кВ (замість А-16-25, монтаж AsXSn (2х16, 2х25, 

4х50, 4х70) – 1,237 км); 

- відновлення ліній вуличного освітлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання 

споживачів, покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в 

КТП. 

Сумарна договірна потужність по об’єкту, на якому заплановане виконання робіт по 

договорах та по проекту складає 74 кВт (КТП-7303: Л-1 – 36 кВт, КТП-7303А: Л-1 – 38 

кВт), у тому числі не входить в радіус 400 м. від джерела живлення 12 кВт (16,2%), 

зменшення довжини траси до 400 метрів є економічно недоцільним. 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від 

КТП-7303 в с. Бориси Глобинського району Полтавської області» згідно з експертизою та 

наказом про затвердження ПКД складає –  3 140,00 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у 

повному обсязі підрядним способом можлива  за – 2 545,59  тис. грн (без ПДВ). 

Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми 2020 

року. 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/09_КТП%207303%20Бориси/Акт_ПЛ-0,4кВ%20від%20КТП-7303%20в%20с.Бориси.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/09_КТП%207303%20Бориси/Акт_ПЛ-0,4кВ%20від%20КТП-7303%20в%20с.Бориси.pdf
../../../../../../../_4RJE4~I/0YZDRS~Z/0RUCRG~6/_YIWM7~A/0YHXFE~B/0LMBSI~P/_HVP04~L/_MKP4C~L/1SWZLM~Q/0IO4ZY~R/0UZI3X~P/_EOQ17~L/_TX4NN~9.PDF
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/09_КТП%207303%20Бориси/ТП%207303_Експертиза.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/09_КТП%207303%20Бориси/ТП%207303%20Бориси%20наказ%20про%20затв%20ПКД.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від КТП-355 в смт. Чутове Полтавської 

області 

 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-355 розташовані в смт. Чутове Полтавської 

області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ 

категорії надійності електропостачання. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1,2,3,4 від КТП-

355, які мають довжину 3,66 км, а також добудову ПЛ-10 кВ довжиною 0,608 км для 

живлення розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ. Від ПЛІ-0,38 кВ живляться 104 споживача (62 

однофазних і 42 трифазних). 

ПЛ 0,38 кВ Л-1,2,3,4 від КТП-355 збудовані в 1995 році. Вони налічують 181 стійку 

опор, з яких 1 є дерев’яною на залізобетонній приставці, 180 залізобетонних. Технічний 

стан частини стійок опор незадовільний. ПЛ виконані неізольованим алюмінієвим 

проводом перерізом 16-50 мм². Провід має також незадовільний технічний стан та не 

відповідає електричним навантаженням.  КТП-355 не має системи охоронної сигналізації. 

Облік електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам. 

При виготовленні проектно-кошторисної документації для виконання робіт із 

технічного переоснащення ПЛ-0,4-10 кВ було враховано вимоги СОУ-Н МПЕ 

40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» 

та СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 «ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА. Частина 2. Технічна політика у сфері 

побудови та експлуатації розподільних електричних мереж». 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від КТП-355 в смт. 

Чутове Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки» (табл. 34, пп. 4.27.1).  

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ  від КТП-355 

шляхом: 

- встановлення 1-ї розвантажувальної ЩТП 10/0,4 кВ (100 кВА); 

- заміна існуючого трансформатора 250 кВА на 40 кВА; 

- монтаж повітряної лінії 10 кВ (замість АС-35, монтаж AAsXSn-20 (1x50) – 0,608 

км); 

- монтаж повітряної лінії 0,38 кВ (замість А-16-25, монтаж AsXSn (2х16, 2х25, 4х16, 

4х25, 4х50, 4х70) – 3,661 км); 

- відновлення ліній вуличного освітлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання 

споживачів, покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в 

КТП. 

Сумарна договірна потужність по об’єкту, на якому заплановане виконання робіт по 

договорах та по проекту складає 377  кВт (КТП-355: Л-1 – 36 кВт, Л-2 – 45 кВт; ЩТП-

355А: Л-1 – 116,5 кВт, Л-2 – 97,5 кВт, Л-3 – 82 кВт), у тому числі не входить в радіус 400 

м. від джерела живлення 84 кВт (22,3%), зменшення довжини траси до 400 метрів є 

економічно недоцільним. 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від 

КТП-355 в смт. Чутове Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про 

затвердження ПКД  складає –  4 807,11 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у повному обсязі 

підрядним способом можлива  за – 3 690,49  тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по 

даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми 2020 року. 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/10_КТП%20355%20Чутове/Акт_ПЛ%200,4-10%20кВ%20від%20КТП-355%20в%20смт.%20Чутове.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/10_КТП%20355%20Чутове/Акт_ПЛ%200,4-10%20кВ%20від%20КТП-355%20в%20смт.%20Чутове.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/10_КТП%20355%20Чутове/Проект/1_ТП-355%20смт.%20Чутове%20Том%201%20з%20підписами.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/10_КТП%20355%20Чутове/ТП%20355_Експертиза.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/10_КТП%20355%20Чутове/ТП%20355%20Чутово%20наказ%20про%20затв%20ПКД.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/10_КТП%20355%20Чутове/ТП%20355%20Чутово%20наказ%20про%20затв%20ПКД.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від КТП-479 в с. Юсківці Лохвицького 

району Полтавської області 

 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-479 розташовані в с. Юсківці Лохвицького 

району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових 

споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання.  

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1,2,3 від КТП-479, 

які мають сумарну довжину 1,96 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 89 споживачів (85 

однофазних  та 4 трифазних). 

ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-479 збудована в 1975 році, ПЛ 0,38 кВ Л-2,3 від КТП-479 

збудовані в 1967 році . Вони налічують 92 стійок опор, з яких 2 є дерев’яними 

цільностояковими опорами, 87 дерев’яними на залізобетонних приставках, 3 

залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконані неізольованим 

алюмінієвим проводом перерізом 16-25 мм². Провід має також незадовільний технічний 

стан та не відповідає електричним навантаженням. КТП-479 не має системи охоронної 

сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам. 

При виготовленні проектно-кошторисної документації для виконання робіт із 

технічного переоснащення ПЛ-0,4-10 кВ було враховано вимоги СОУ-Н МПЕ 

40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» 

та СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 «ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА. Частина 2. Технічна політика у сфері 

побудови та експлуатації розподільних електричних мереж». 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від КТП-479 в с. 

Юсківці Лохвицького району Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи 

розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки» (табл. 34, пп. 4.14.1).  

Проектом передбачається: 

- Заміна існуючої КТП-479 (63 кВА) на нову (100 кВА); 

- Демонтаж існуючих ПЛ-0,4 кВ; 

- Монтаж проектованих ПЛІ-0,4 кВ (замість А-16-25, монтаж AsXSn (2х16, 2х25, 

4х16, 4х50, 4х70) – 1,958 км); 

- Монтаж проектованих ліній вуличного освітлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання 

споживачів, покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в 

КТП. 

Сумарна договірна потужність по об’єкту, на якому заплановане виконання робіт по 

договорах та по проекту складає 180,6 кВт (КТП-479: Л-1 – 50,6 кВт, Л-2 – 66 кВт; Л-3 – 

64 кВт), у тому числі не входить в радіус 400 м. від джерела живлення 48,6 кВт (26,6%), 

зменшення довжини траси до 400 метрів є економічно недоцільним. 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від 

КТП-479 в с. Юсківці Лохвицького району Полтавської області» згідно з експертизою та 

наказом про затвердження ПКД  складає –  2 737,60 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у 

повному обсязі підрядним способом можлива  за – 2 101,70  тис. грн (без ПДВ). 

Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми 2020 

року. 

 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/11_КТП%20479%20Юсківці/Акт_ПЛ%200,4-10кВ%20від%20КТП-479%20в%20с.%20Юсківці.pdf
../../../../../../../_4RJE4~I/0YZDRS~Z/0RUCRG~6/_YIWM7~A/0YHXFE~B/0LMBSI~P/_HVP04~L/_MKP4C~L/1SWZLM~Q/0IO4ZY~R/1ER1FK~2/_EOQ17~L/_FK2EP~S.PDF
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/11_КТП%20479%20Юсківці/Експертиза%20ТП479.pdf
../../../../../../../_4RJE4~I/0YZDRS~Z/0RUCRG~6/_YIWM7~A/0YHXFE~B/0LMBSI~P/_HVP04~L/_MKP4C~L/1SWZLM~Q/0IO4ZY~R/1ER1FK~2/_FS3CD~1.PDF


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від КТП-65 в с. Оржиця Гребінківського 

району Полтавської області 

 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-65 розташовані в с. Оржиця Гребінківського 

району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових 

споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ Л-1,2 від КТП-65, які 

мають довжину 1,65 км, а також добудову ПЛ-10 кВ довжиною 0,34 км. Від ПЛ-0,38 кВ 

живляться 56 споживачів (52 однофазних та 4 трифазних).  

ПЛ-0,38 кВ від КТП-65 збудовані в 1973 році. Вони налічують 76 стійок опор, з яких 

46 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 30 залізобетонні. Технічний стан стійок 

опор незадовільний. ПЛ виконані неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-25 

мм². Провід має також незадовільний технічний стан та не відповідає електричним 

навантаженням. КТП-65 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії 

в ТП також не відповідає вимогам. 

При виготовленні проектно-кошторисної документації для виконання робіт із 

технічного переоснащення ПЛ-0,4-10 кВ було враховано вимоги СОУ-Н МПЕ 

40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» 

та СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 «ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА. Частина 2. Технічна політика у сфері 

побудови та експлуатації розподільних електричних мереж». 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від КТП-65 в с. 

Оржиця Гребінківського району Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку 

системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки» (табл. 34, пп. 

4.4.1). 

 Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ  від КТП-65 

шляхом: 

- встановлення 1-єї додаткової щоглової трансформаторної підстанції (ЩТП) 10/0,4 

кВ потужністю 25 кВА; 

- заміна існуючого трансформатора 40 кВА на 63 кВА; 

- монтаж повітряної лінії захищеної 10 кВ (замість АС-35, монтаж, AAsXSn-20 

(1x50) – 0,34 км); 

- монтаж повітряних ліній ПЛІ-0,38 кВ (замість А-16-25, монтаж AsXSn (2х16, 2х25, 

4х16, 4х25, 4х50) – 1,654 км); 

- відновлення ліній вуличного освітлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання 

споживачів, покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в 

КТП. 

Сумарна договірна потужність по об’єкту, на якому заплановане виконання робіт по 

договорах та по проекту складає 132,5 кВт (КТП-65: Л-1 – 36,1 кВт, Л-2 – 54,8 кВт; ЩТП-

65А: Л-1 – 20,5 кВт, Л-2 – 21,1 кВт). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від 

КТП-65 в с. Оржиця Гребінківського району Полтавської області» згідно з експертизою та 

наказом про затвердження ПКД  складає –  2 596,13 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у 

повному обсязі підрядним способом можлива  за – 1 993,09  тис. грн (без ПДВ). 

Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми 2020 

року. 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/12_КТП%2065%20Оржиця/Акт_ПЛ-0,4кВ%20від%20КТП-65%20в%20с.%20Оржиця.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/12_КТП%2065%20Оржиця/Акт_ПЛ-0,4кВ%20від%20КТП-65%20в%20с.%20Оржиця.pdf
../../../../../../../_4RJE4~I/0YZDRS~Z/0RUCRG~6/_YIWM7~A/0YHXFE~B/0LMBSI~P/_HVP04~L/_MKP4C~L/1SWZLM~Q/0IO4ZY~R/1H9WYH~G/_EOQ17~L/509YO8~A.PDF
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/12_КТП%2065%20Оржиця/ТП%2065_Експертиза.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/03_ПЛ%200,4-10%20кВ/12_КТП%2065%20Оржиця/ТП%2065%20Оржиця%20наказ%20про%20затв%20ПКД.pdf


 
 

 

 

 

 



Всього

Довжин

ою 

більше 

400 м

%
Всього, 

шт.

Входять в трасу 

400 метрів від 

джерела 

живлення (ТП-

10/0,4 кВ), шт.

Не входять в 

трасу 400 

метрів від 

джерела 

живлення

(ТП-10/0,4 кВ), 

шт.

Всього, 

кВт/г

Входять в зв 

трасу 400 метрів 

від джерела 

живлення (ТП-

10/0,4 кВ), кВт/г

%

Не входятв 

трасу радіусом 

400 метрів від 

джерела 

живлення (ТП-

10/0,4 кВ), 

кВт/г

%

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ЩТП-213А Л-1н 0,311 0 0,00% 1,6% 15 15 0 37,5 37,5 100% 0 0%

Л-2н 0,346 0 0,00% 2,4% 19 19 0 47 47 100% 0 0%

ЩТП-213Б Л-1н 0,516 0,116 22,48% 3,5% 14 13 1 38,6 36,1 94% 2,5 6%

Л-2н 0,209 0 0,00% 1,0% 7 7 0 25 25 100% 0 0%

ЩТП-213В Л-1н 0,418 0,018 4,31% 2,3% 11 11 0 37 37 100% 0 0%

Л-2н 0,429 0,029 6,76% 2,6% 7 7 0 36,5 36,5 100% 0 0%

ЛЕП 10 кВ 0,315

Всього: 2,544 - - - - - - - - - - -

ТП-252 Л-1.1 0,698 0,298 42,69% 2,28% 21 18 3 46 40,00 87% 6 13%

ТП-252 Л-1.2 0,785 0,385 49,04% 3,17% 22 15 7 42 28,00 67% 14 33%

двоколова 0,177 - - - - - - - - - - -

ТП-252 Л-2 0,743 0,343 46,16% 4,26% 25 16 9 53 34,00 64% 19 36%

ТП-252 Л-3 0,730 0,330 45,21% 2,72% 17 10 7 33,5 19,50 58% 14 42%

Всього: 3,133 - - - - - - - - - - -

ТП-116А Л-1 1,17 0,770 65,81% 5,15% 89 59 30 259 191,00 74% 68 26%

ТП-116А Л-2 1,467 1,067 72,73% 5,72% 86 56 30 313 223,00 71% 90 29%

КЛ-0,4 кВ 0,185 - - - - - - - - - - -

КЛ-10 кВ 0,335 - - - - - - - - - - -

Всього: 3,157 - - - - - - - - - - -

ЩТП-7А Л-1 0,613 0,213 34,75% 2,02% 27 27 0 73 73,00 100% 0 0%

ЩТП-7А Л-2 0,405 0,005 1,23% 1,35% 14 14 0 35 35,00 100% 0 0%

двоколова 0,023 - - - - - - - - - - -

ЩТП-7Б Л-1 0,368 0 0,00% 3,50% 20 19 1 55 52,50 95% 2,5 5%

ЩТП-7Б Л-2 0,347 0 0,00% 3,37% 17 17 0 36 36,00 100% 0 0%

двоколова 0,03 - - - - - - - - - - -

ЩТП-7Б Л-3 0,171 0 0,00% 0,90% 9 9 0 15,5 15,50 100% 0 0%

триколова 0,011 - - - - - - - - - - -

КТП-5 Л-1 0,095 - - - - - - - - - - -

ЗТП-7 Л-2 0,1 0 0,00% 0,90% 3 3 0 16 16,00 100% 0 0%

ПЛЗ-10 кВ 0,482 - - - - - - - - - - -

Всього: 2,645 - - - - - - - - - - -

КТП-37 Л-1 1,235 0,835 67,61% 5,30% 54 39 15 119,00 88,00 74% 31 26%

ЩТП-37А Л-1 0,44 0,040 9,09% 2,80% 14 14 0 29 29,00 100% 0 0%

ЩТП-37А Л-2 0,611 0,211 34,53% 3,90% 22 21 1 49 47,00 96% 2 4%

двоколова 0,005 - - - - - - - - - - -

ЩТП-37А Л-3 0,509 0,109 21,41% 1,50% 17 17 0 34 34,00 100% 0 0%

Всього: 2,800 - - - - - - - - - - -

КТП-298 Л-1 0,046 - - - - - - - - - - -

КТП-298 Л-2 0,992 0,592 59,68% 4,74% 28 13 15 62 29,00 47% 33 53%

КТП-298 Л-5 0,905 0,505 55,80% 5,06% 18 8 10 49,5 26,50 54% 23 46%

КТП-298А Л-1 1,038 0,638 61,46% 4,97% 28 12 16 64,5 26,00 40% 38,5 60%

КТП-298А Л-2 0,957 0,557 58,20% 5,47% 29 19 10 91,5 52,50 57% 39 43%

ПЛ-10 кВ 0,421 - - - - - - - - - - -

КЛ-10 кВ 0,076 - - - - - - - - - - -

Всього: 4,435 - - - - - - - - - - -

КТП-252 Л-1 0,635 0,235 37,01% 2,32% 18 18 0 40,5 40,50 100% 0 0%

КТП-252 Л-2 0,746 0,346 46,38% 3,78% 28 19 9 67 46,00 69% 21,0 31%

КТП-252А Л-1 0,596 0,196 32,89% 5,50% 33 21 12 85 58,00 68% 27 32%

КТП-252А Л-2 0,935 0,535 57,22% 5,28% 41 20 21 111 46,00 41% 65 59%

двоколова 0,146

КТП-252А Л-3 0,829 0,429 51,75% 3,61% 24 23 1 64,5 61,50 95% 3 5%

КТП-252Б Л-1 0,238 - - 1,73% 11 11 0 22 22,00 100% 0 0%

КТП-252Б Л-2 0,346 - - 2,56% 10 10 0 20 20,00 100% 0 0%

КТП-252Б Л-3 0,274 - - 1,55% 6 6 0 12 12,00 100% 0 0%

ПЛ-10 кВ 0,15 - - - - - - - - - - -

КЛ-10 кВ 0,535 - - - - - - - - - - -

Всього: 5,430 - - - - - - - - - - -

КТП-161 Л-1 0,538 0,138 25,65% 4,40% 11 11 0 31,70 31,70 100% 0 0%

КТП-161 Л-2 0,501 0,101 20,16% 4% 18 14 4 31,20 22,30 71% 8,9 29%

КТП-161 Л-3 1,082 0,682 63,03% 4,10% 39 33 6 69,30 60,10 87% 9,2 13%

ЩТП-161А Л-1 0,02 0 - 1,70% 7 7 0 9,10 9,1 100% 0 0%

ЩТП-161А Л-2 0,52 0,120 23,08% 2,30% 9 9 0 18,20 18,20 100% 0 0%

ЩТП-161Б Л-1 0,563 0,163 28,95% 3,80% 22 22 0 32,00 32,00 100% 0 0%

ПЛ-10 кВ 1,49 - - - - - - - - - - -

Всього: 4,714

КТП-7303 Л-1 0,013 0 - - - - - - - - - -

КТП-7303 Л-2 0,713 0,313 43,90% 4,69% 18 12 6 36 24,00 67% 12 33%

КТП-7303 Л-3 0,014 0 - - - - - - - - - -

КТП-7303А Л-1 0,497 0,097 19,52% 2,96% 12 12 0 38 38,00 100% 0 0%

ПЛ-10 кВ 0,041 - - - - - - - - - - -

КЛ-10 кВ 0,598 - - - - - - - - - - -

Всього: 1,876 0 0

КТП-355 Л-1 0,476 0,076 15,97% 2,03% 11 11 0 36 36,0 100% 0,0 0%

КТП-355 Л-2 0,716 0,316 44,13% 5,22% 11 7 4 45 22,0 49% 23,0 51%

ЩТП-355А Л-1 0,835 0,435 52,10% 5,55% 30 23 7 116,5 81,0 70% 35,5 30%

ЩТП-355А Л-2 0,767 0,367 47,85% 4,85% 34 31 3 97,5 90,0 92% 7,5 8%

двоколова 0,046 - - - - - - - - - - -

ЩТП-355А Л-3 0,811 0,411 50,68% 5,39% 18 12 6 82 64,0 78% 18,0 22%

триколова 0,01 - - - - - - - - - - -

ЛЕП-10 кВ 0,608 - - - - - - - - - - -

Всього: 4,269 0 0

КТП-479 Л-1 0,598 0,198 33,11% 4,69% 25 24 1 50,6 50,00 99% 0,6 1%

КТП-479 Л-2 0,765 0,365 47,71% 5,97% 33 23 10 66 46,00 70% 20 30%

КТП-479 Л-3 0,595 0,195 32,77% 5,74% 31 17 14 64 36,00 56% 28 44%

Всього: 1,958

КТП-65 Л-1 0,545 0,145 26,61% 3,90% 19 17 2 36,1 32,8 91% 3,3 9%

КТП-65 Л-2 0,461 0,061 13,23% 3,30% 15 15 0 54,8 54,8 100% 0 0%

КТП-65 Л-3 0,005 - - - - - - - - - - -

ЩТП-65А Л-1 0,35 - - 2,50% 12 12 0 20,5 20,5 100% 0 0%

ЩТП-65А Л-2 0,288 - - 1,80% 11 11 0 21,1 21,1 100% 0 0%

двоколова 0,005 - - - - - - - - - - -

ПЛ-10 кВ 0,34 - - - - - - - - - - -

Всього: 1,994 0 0

Технічне переоснащення електричних мереж 

0,38 і 10 кВ від КТП-65 в с. Оржиця 

Гребінківського району Полтавської області

Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від КТП-

7303 в с. Бориси Глобинського району 

Полтавської області

Споживання електричної енергії, кВт/г за місяць

Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від КТП-

479 в с. Юсківці Лохвицького району 

Полтавської області

Кількість споживачівДовжина ПЛ

Назва об’єкта реконструкції Перелік ПЛІ-0,4 кВ

Втрати 

напруги 

(U, %) 

згідно 

проектних 

рішень

Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від ТП-252 в с. Гаркушенці 

Миргородського району Полтавської області

Технічне переоснащення електричних мереж 

0,38 і 10 кВ від ТП-161 в с. Леляки 

Пирятинського району Полтавської області

Технічне переоснащення електричних мереж 

0,38 і 10 кВ від ТП 116 в м. Кременчук 

Полтавської області

Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ від КТП-

355 в смт. Чутове Полтавської області

Технічне переоснащення електричних мереж 

0,38 і 10 кВ від ЗТП-7 в смт. Диканька 

Полтавської області 

Технічне переоснащення електричних мереж 

0,38 і 10 кВ від ТП 213 в смт. В. Багачка 

Полтавської області

Технічне переоснащення електричних мереж 

0,38кВ і 10кВ від  ТП 298 в с. Ваці 

Полтавського району Полтавської області

Технічне переоснащення електричних мереж 

0,38 і 10кВ від ТП 37 в смт. Котельва 

Полтавскої області

Технічне переоснащення електричних мереж 

0,38 кВ від ТП 252 в с. Бобрик Гадяцького 

району Полтавської області

 



Нове будівництво ПС 110/20 кВ «Миргородська» 

в м. Миргороді Полтавської області  

(захід перехідний/закінчення робіт 2023 рік) 

 

Одним із проблемних вузлів мережевого господарства АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» є 

розподільчі електричні мережі м. Миргорода Полтавської області. Електропостачання 

споживачів цього міста здійснюється мережами 0,38-10 кВ, які живляться від ПС 330/110/10 кВ 

«Миргород» Північної ЕС ДП «НЕК «Укренерго» та відомчої ПС 110/10 кВ «Арматурний 

завод». В місті, особливо в районі ПС «Миргород», існує велика кількість абонентських мереж, 

в тому числі курортних закладів. В той же час в західній та північній частині міста відсутні як 

джерела живлення, так і розподільчі установки, які б належали Товариству. У зв’язку з цим 

довжина фідерів 10 кВ від зазначених підстанцій сягає понад 30 км. Зокрема фідер 10 кВ 

«Хомутець» від ПС «Миргород» має довжину 35,332 км. Середня довжина фідерів 0,38 кВ 

складає 1,086 км, а максимальна – 5,9 км. 

Крім того електричні мережі Миргородського енерговузла мають незадовільний 

технічний стан. Так, 6% ПЛ 0,38-10 кВ підлягають реконструкції або заміні, 73% – потребують 

капітального ремонту. При  цьому 86% ПЛ 0,38-10 кВ експлуатуються більше 30 років. Також 

27% КЛ 0,38-10 кВ мають обмежено працездатний стан, тобто підлягають заміні, а 62% з них 

працюють більше 30 років. Серед ТП 10/0,4 кВ 2% об’єктів підлягають реконструкції, 26,6% 

потребують капітального ремонту. 

Все це обумовлює незадовільні показники надійності електропостачання споживачів та 

енергоефективності розподільчих мереж м. Миргорода. Фактичний показник SAIDI складає для 

міської місцевості 1301 хвилину при граничному цільовому показнику 348 хвилин. Фактичний 

SAIFI дорівнює 12,6-13,2 перерв на рік. Протягом 2014-2016 років в мережах 0,38-10 кВ було 

зафіксовано 752 технологічних порушення, які призвели до перерв в електропостачанні та 

недовідпуску електричної енергії. Вже за результатами 2018 року Миргородський енерговузол 

мав один з найбільших районних показників SAIDI в міській місцевості – 954 хвилини – і 

найбільший в сільській місцевості – 2 335 хвилин. Кількість довгих перерв в електропостачанні 

однієї точки продажу – більше 6 на рік в місті, більше 10 разів – в сільській місцевості. На 

Миргородський енерговузол припадає 10,9% недовідпущеної електроенергії у зв’язку з 

перервами в електропостачанні споживачів, що втричі більше від середнього показника. 

Втратність розподільчих мереж міста також на незадовільно високому рівні. При 

середньому показнику втрат по Товариству 8,35% в мережах Миргородської філії в цілому 

втрачається 14% електричної енергії, а в деяких мережах м. Миргорода – 17,3%. Максимально 

зафіксовані втрати напруги у споживачів - 20,5%. 

Для вирішення питання підвищення якості та надійності електропостачання споживачів в 

м. Миргороді Товариством в 2013 році було розроблено «Схему перспективного розвитку 

електромереж м. Миргород на період 2014-2019 років», якою було передбачено будівництво 

нової ПС 110/35/10 кВ «Миргородська» в північній частині міста. 

Це базове рішення було покладене в основу реалізації протокольного рішення НКРЕКП 

від 18.07.2016 щодо підвищення енергоефективності роботи електричних мереж та зменшення 

втрат в розподільчих мережах 6(10) кВ шляхом переходу на більш високий клас напруги 20 кВ 

зі зміною конфігурації мережі та концептуальних підходів до автоматизації розподільчої мережі 

та систем обліку електричної енергії. Воно трансформувалося в проект нового будівництва ПС 

110/20 кВ як першого центру живлення Миргородського енергоострову 20 кВ. 

На замовлення Товариства проектною організацією було виконано «Техніко-економічне 

обгрунтування доцільності підвищення енергоефективності роботи електричних мереж та 

зниження втрат в розподільчих мережах 10 кВ м. Миргорода шляхом переходу на більш 



високий клас напруги 20 кВ зі зміною конфігурації мережі». В цій проектній роботі, відповідно 

до вимог СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016, було обґрунтовано доцільність переведення 

мереж м. Миргорода на клас напруги 20 кВ як ефективний захід підвищення 

енергоефективності мереж, зменшення втрат потужності і електричної енергії, підвищення 

надійності електропостачання. 

В роботі за допомогою показника приведених витрат було виконано порівняння двох 

варіантів реконструкції мережі міста – на напругах 10 кВ і 20 кВ. Порівняння було проведено 

для норм дисконту 3,21% і 10% і  в обох випадках варіант мережі 20 кВ виявився більш 

економічним. Також було встановлено, що таке співвідношення приведених витрат буде 

зберігатися при будь-яких нормах дисконту менше 31%. Враховуючи це, у відповідності до 

вимог п.6.2 СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 «Побудова та експлуатація електричних 

мереж. Технічна політика. Частина 2. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації 

розподільних електричних мереж» варіант розвитку мережі 20 кВ було визнано доцільним до 

впровадження.  

Вищезгаданим ТЕО передбачається поетапне переведення мереж м. Миргорода на 

напругу 20 кВ з послідовним будівництвом по мірі появи дефіциту потужності двох джерел 

живлення енергоострову – ПС 110/20 кВ.  

Першим центром живлення мережі 20 кВ розглядається ПС 110/20 кВ «Миргородська». 

Робочий проект нового будівництва ПС 110/20 кВ «Миргородська» виконано другим етапом 

проектних робіт. 

Майданчик для розміщення підстанції обрано в північній частині міста по вулиці 

Київській, за межами курортної зони міста. Підстанція запроектована закритого типу, 

двохтрансформаторна, потужністю 2х10 МВА. Розподільчий пристрій 110 кВ буде 

організований за схемою «Місток з вимикачами в колах трансформаторів і ремонтною 

перемичкою з боку ліній» і виконаний комплектним модулем з елегазовою ізоляцією. 

Приєднання підстанції до мережі 110 кВ передбачається за схемою «захід – вихід» ПЛ 110 кВ 

«Миргород – Лубни КС». Згідно ТЕО цей варіант виявися кращим за режимними показниками 

ніж варіант приєднання двома відпайками від різних ПЛ 110 кВ. Розподільчий пристрій 20 кВ 

буде організований за схемою «одна, секціонована вимикачем система шин». Комутаційні 

апарати з вакуумною ізоляцією. Заземлення нейтралі трансформаторів 110/20 кВ 

передбачається за допомогою резистора. ПС 110/20 кВ «Миргородська» буде інтегрованою в 

автоматизовану систему диспетчерського управління (АСДУ) компанії. 

Технічна документація із землеустрою, щодо об’єднання земельних ділянок комунальної 

власності Миргородської міської ради затверджена Миргородською міською радою (сорок 

сьомою сессією сьомого скликання) від 09.08.2019 року. 

Реалізація проекту розрахована на 5 років. Відповідно до Плану розвитку системи 

розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2020-2024 роки (п. 17.1.) фінансування будівництва 

передбачається за рахунок власних коштів Товариства, зокрема, амортизації та інших доходів. 

2020 2021 2022 2023 ВСЬОГО 

18 343,31 87 636,02 87 636,02 85 876,44 279 491,79 

В 2020 році планується розпочати реалізацію проекту і виконати організацію будівельного 

майданчика (зрізка дерев та корчування пнів, розроблення грунту, розпушення грунту та 

подальше його ущільнення) планувальні та будівельні роботи (улаштування фундаментів, 

тимчасових споруд) та закрити виконані роботи АВР. 

В 2021 році планується виконати будівельні роботи, роботи з влаштування джерела 

водопостачання, систем протипожежного водопостачання, огородження, освітлення території, 

прокладання кабельних каналів. Також в цьому році планується замовити силові 

трансформатори, первинне комутаційне обладнання, обладнання РЗА. Одночасно в 2021 році 

../../../../../../../_4RJE4~I/0YZDRS~Z/0RUCRG~6/_YIWM7~A/0YHXFE~B/0LMBSI~P/_HVP04~L/_MKP4C~L/1SWZLM~Q/01MSC9~C/0L66ZE~Z/_MOWCH~8/_R5GF4~R/12QOU4~I/Том%203%206834-6834-ПЗ/Том%203%206834_6834-ПЗ.pdf


буде реалізовуватися проект з будівництва нової ділянки ПЛ 110 кВ для організації заходу-

виходу ПЛ 110 кВ «Миргород – Лубни КС» на новозбудовану підстанцію. 

В 2022-2023 роках планується придбання та монтаж обладнання ПС. 

В 2024 році планується виконання робіт з реконструкції РЗА на ПС 330 кВ «Миргород» та 

ПС 110/10 кВ «Лубни КС», приєднання ПС 110/20 кВ «Миргородська» до мережі 110 кВ, 

проведення пусконалагоджувальних робіт та комплексних випробувань, введення в 

експлуатацію об’єкта. 

 

Економічна ефективність інвестицій 

Оцінка ефективності інвестицій у варіант мереж 20 кВ виконана у відповідності до ГКД 

340.000.002-97 «Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. 

Методика. Енергосистеми і електричні мережі» та ГКД 340.000.001-95 «Загальні методичні 

положення визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику». 

Розрахунки виконані для всього комплексу мереж, який передбачається збудувати та/або 

перевести на клас напруги 20 кВ. 

Для оцінки економічної ефективності інвестицій використано показники інтегральний 

дисконтований чистий прибуток, внутрішня норма рентабельності, період повернення капіталу, 

рентабельність з доходів. 

Результуючі показники і критерії ефективності для варіанту з реальною нормою дисконту 

3,21% наведені в таблиці 1. 

Показник 
Критерій 

ефективності 

15 років від 

початку 

інвестицій 

15 років від 

завершення 

інвестицій 

Інтегральний дисконтований чистий прибуток >0 298 639 800 672 

Внутрішня норма рентабельності >3,21 10,54 10,54 

Період повернення капіталу <15 12 12 

Рентабельність з доходів >1 1,56 2,13 

 

Як видно з таблиці, за всіма показниками інвестиції в створення мережі 20 кВ є 

ефективними. Інтегральний ефект є позитивним, внутрішня норма рентабельності перевищує 

норму дисконту, період повернення капіталу менше розрахункового періоду, а рентабельність 

інвестицій більше 1. 

Також, враховуючи отримане значення внутрішньої норми рентабельності, можна зробити 

висновок, що проект буде економічно ефективним при нормі дисконту в діапазоні до 10%, які 

характерні для розвинених країн. Це підтверджується розрахунками, результати яких зведені в 

наступній таблиці. 

Показник 
Критерій 

ефективності 

15 років від 

початку 

інвестицій 

15 років від 

завершення 

інвестицій 

Інтегральний дисконтований чистий прибуток >0 13 96 176 01 

Внутрішня норма рентабельності >3,21 10,54 10,54 

Період повернення капіталу <15 15 15 

Рентабельність з доходів >1 1,17 1,45 

 

Таким чином, будівництво ПС 110/20 кВ «Миргородська» з комплексною реконструкцією 

мереж м. Миргорода шляхом підвищення рівня середньої напруги до 20 кВ є економічно 

ефективним. 

 

 



Технічне переоснащення ПС 110/10 кВ «Хорол»  

(захід перехідний/закінчення робіт 2020 рік) 

 
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" 110/10 кВ» зазначене в Плані розвитку системи розподілу АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки (п. 24.2, пп. 9). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення трансформаторної 

підстанції "Хорол" 110/10 кВ» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД складає 

– 45 424,97 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у повному обсязі підрядним способом можлива  за – 

37 409,27  тис. грн (без ПДВ).  

Згідно з інвестиційною програмою на 2018-2020 роки планується виконання робіт у 

повному обсязі, згідно з проектно-кошторисною документацією, де тривалість будівництва 

складає 18 міс. 

Обсяги виконання робіт на 2018-2020 роки: 

Рік Обсяги робіт 
Вартість, тис. грн. 

без ПДВ 

2018 (грудень) Оплата авансу (75% від вартості основного обладнання)  15 410,43 

2019 

Поставка обладнання, демонтаж обладнання ВРП-110 кВ, 

монтаж вимикачів, ТТ, ТН роз’єднувачів, ОПН, шаф 

живлення, РЗА 

18 904,52 

2020 
Виконання благоустрою території, завершення робіт та 

введення в експлуатацію 
3 094,32 

 Всього 37 409,27 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/02_ПС%20Хорол/Проект/РП/1_ЄАБМ.110000.175-ВПК.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/02_ПС%20Хорол/Експертиза.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/02_ПС%20Хорол/603.pdf


 

Перелік обладнання, що планується профінансувати у 2018 році 

№ 

п/п 
Найменування  обладнання 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 Стійка СЦП 140-280 шт 16 

2 
Вимикач елегазовий, 110 кВ трифазний, номінальний струм відключення 40 кА, 

номінальний струм 3150 А , з опорними металоконструкціями висотою 1850 мм 
шт 3 

3 

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 

шт 6 

4 

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 

шт 4 

5 Шафа № 6. Шафа захисту трансформатора Т -1. шт 1 

6 Шафа № 8. Шафа автоматики трансформатора Т -2. шт 1 

7 
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 
кмп 5 

8 

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 

м/п 1,4 

9 Шафа № 2. Шафа основного захисту ПЛ - 110 кВ « Ялосовецька « W1G. шт 1 

10 Шафа № 4. Шафа основного захисту ПЛ - 110 кВ « Клепачі « W2G. шт 1 

11 
Шафа основного захисту ВЛ -110 кВ « Клепачі - Хорол « ступінь захисту не 

менше IP31, габаритами : 800 х 600 х 2200 мм 
шт 1 

12 
Шафа основного захисту ВЛ -110 кВ « Ялосовецька - Хорол «ступінь захисту не 

менше IP31, габаритами : 800 х 600 х 2200 мм 
шт 1 

13 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 шт 1 

17 
Обмежувач перенапруги з реєстратором спрацьовування, номінальну напругу 

110 кВ, 3 шт 
кмп 4 

18 Ліцензія на SD Rel 12 HMI license open DP.SD шт 2 

19 

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 

шт 4 

20 

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 

м/п 1,2 

21 
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 
компл 2 

22 Трансформатор напруги 110 кВ, 3 шт кмп 2 

23 

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 

шт 1 

24 Шафа № 11. Шафа захисту 1 ТН та 2 ТН -110 кВ шт 1 



25 
Конденсатор зв’язку на номінальну напругу 110 кВ, ємністю 6,4 нФ в комплекті 

з ізолюючої підставкою і висновком, на опорі ОУ -110 20 
шт 2 

26 
Конденсатор зв’язку на номінальну напругу 110 кВ, ємністю 6,4 нФ в комплекті 

з ізолюючої підставкою і висновком 
шт 2 

27 Аналізатор якості електроенергії «PowerMaster MI 2892» шт 1 

28 Модуль процесорний 560CMR01 шт 2 

29 Шафа кіл обігріву ШКО шт 3 

30 Шафа № 9. Шафа керування роз’єднувачами 110 кВ ШКР 1. шт 1 

31 Шафа № 10. Шафа керування роз’єднувачами 110 кВ ШКР 2. шт 1 

32 Шафа живлення приводів ШЖП шт 3 

33 Ящик затискачів трансформаторів струму ЯЗ - ТС шт 5 

34 Модуль дискретних входів 56OBIR01 шт 7 

35 Шафа затискачів вимикача ШЗВ шт 3 

36 
Прилад мікропроцесорний захисту, автоматики, контролю та керування МРЗС - 

05 Л 
шт 2 

37 Обмежувач перенапруги з реєстратором спрацьовування 110 кВ шт 2 

38 Модуль дискретних виходів 23BA40 шт 1 

 

Графік виконання робіт 

Етапи 
2018 2019 2020 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Проведення процедури закупівлі                                       

Укладання договору                                       

Отримання дозволів                                       

Оплата авансу                                       

Виготовлення обладнання                                       

Будівельно-монтажні роботи                     

Благоустрій території                     

Оформлення АВР та введення в 

експлуатацію 
                                    

  

 

 

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. 

Тип 

обладнання 

Середня вартість 

одного 

капітального 

ремонту, 

тис.грн. без ПДВ 

Міжремонтн

ий період по 

капітальному 

ремонту 

Середня вартість 

одного поточного 

ремонту, 

тис.грн. без ПДВ 

Міжремонтний 

період по 

поточному 

ремонту 

Середньорічна 

вартість 

обслуговування 

існуючого 

обладнання. 

тис.грн. без ПДВ 

МКП-110 37,18 3 7,16 2 15,97 

ТФЗМ-110     6,39 2 3,19 

НКФ-110     1,95 2 0,98 

Всього         20,14 

 

2.1.2. 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 

GL-312 81,96 6 13,66 2,31 

СА-123 12,77 6 2,13 1,07 

UTD-123 3,905 6 0,65 0,33 

     16,44 3,70 

 

 

 

2.2. Розрахунок додаткових витрат при виконанні вимірювань існуючого 

обладнання. 

Вимірювання 

Періодич-

ність, 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 110кВ 1,00 0,40 0,40 0,48 

Аналіз трансформаторного масла 

ТТ-110 
0,50 1,77 0,88 1,08 

Аналіз трансформаторного масла 

ТН-110 
0,50 4,24 2,12 2,56 

Всього   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 45.2-37471933-

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 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 
Одиниця 

виміру 
Розрахунок Значення 

Економія витрат на ремонт та 

обслуговування обладнання 

тис. грн. без 

ПДВ 

п.2.1 3,70 

Економія додаткових витрат на 

вимірювання існуючого обладнання 

тис. грн. без 

ПДВ 

п.2.2 4,14 

Відновлення трансформаторного 

обладнання  

тис. грн. без 

ПДВ 

п.2.3 14 057,687 

Термін окупності рік 37409,27/(3,7+4,14+14057,687) 2,7 

 

 
Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 150/35/6 кВ «Крюків» в           

м. Кременчук вул. Ів. Приходько, 141  

 

Трансформаторна підстанція «Крюків» напругою 150/35/6 кВ розташована в м. Кременчук 

вул. Ів. Приходько, 141. Підстанція введена в експлуатацію в 1971 році. ПС «Крюків» 110/10кВ 

є двохтрансформаторною,  вузловою та транзитною. На напрузі 10 кВ від підстанції живляться 

споживачі як виробничого характеру (промислові підприємства, заводи), так і побутові (лікарні, 

школи, селища, місто).  

Всі вимикачі 6 кВ, 35кВ, 150кВ, захист силового трансформатора та ПЛ 150 кВ, їх релейний 

захист та аварійне освітлення ПС працюють від постійного оперативного струму- АБ VARTA 

Vb-2306 (104 елементи); 2002-й рік введення в експлуатацію; термін експлуатації, відповідно до 

заводської інструкції складає 15 років, але в зв’язку з тим, що в літній період батарея 

експлуатувалася з перевищенням рекомендованого температурного режиму (відповідно до 

рекомендацій СОУ-Н ЕЕ 50.301:2007), це призвело до скорочення терміну експлуатації. 

У разі втрати можливості заряджання АБ від трансформатора власних потреб вся комутація 

обладнання повністю переходить на АБ. При виході із ладу АБ існує вірогідність не вимкнення 

вимикачів в аварійних режимах, що призведе до пошкодження обладнання та неможливості 

швидкого відновлення електропостачання споживачів. 

При інспекторському огляді АБ було виявлено ряд недоліків, а саме у 4 елементах АБ 

спостерігається руйнування пластин і було виявлено випадання шламу. 6 елементів АБ із 104 

мають занижену напругу і ємність, корпус елементів має деформовані стінки, а також 

спостерігається крапельне просочування електроліту на поверхню кришок елементів АБ, що 

свідчить про погіршення експлуатаційних характеристик і не відповідає вимогам інструкції по 

експлуатації АБ. Також, згідно акту дефектування приміщення АБ, необхідно виконати ремонт. 

У зв’язку з вищенаведеним планується виконати заміну АБ VARTA Vb-2306 на  АБ 5OGI 

325LA концерну «EXIDE» в кількості 108 шт. Загальна кошторисна вартість по проекту 

«Технічне переоснащення схеми постійного струму ПС  150/35/6 кВ "Крюків" із заміною 

акумуляторної батареї та зарядних пристроїв» згідно з експертизою та наказом про 

затвердження ПКД складає – 1 958,58 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у повному обсязі 

підрядним способом можлива  за – 1 870,46  тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному 

проекту передбачається в рамках інвестиційної програми 2020 року. 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення схеми постійного струму ПС 

150/35/6 кВ «Крюків» із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв» зазначене в 

Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки (п. 24.2, 

пп. 12). 

 

 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/03_ПС%20Крюків%20АКБ/Акт_Крюків.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/03_ПС%20Крюків%20АКБ/Акт_Крюків.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/03_ПС%20Крюків%20АКБ/Дефектний%20акт%20будчастина%20Крюків.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/03_ПС%20Крюків%20АКБ/Експертиза_Крюків%20АБ.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/03_ПС%20Крюків%20АКБ/Наказ%20про%20затв%20ПКД%20ПС%20Крюків.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/03_ПС%20Крюків%20АКБ/Наказ%20про%20затв%20ПКД%20ПС%20Крюків.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/03_ПС%20Крюків%20АКБ/Проект/Том%201%201726-18-ПЗ%20.pdf


 

Розрахунок економічного ефекту по заходу 

«Технічне переоснащення схеми постійного струму ПС 150/35/6 кВ «Крюків» із 

заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв» 
 

 

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 схеми 

постійного струму  

ПС 150/35/6 кВ «Крюків» 

Служба 

підстанцій 35 

кВ і вище 

шт 1 1 870,46 1 870,46 

 

2. Розрахунок економічного ефекту. 

Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1) економії коштів за рахунок запобігання недовідпуску електричної енергії через виникнення 

аварійної ситуації; 

2) економія резервування коштів на відновлення існуючого обладнання після його 

пошкодження. 

 

2.1. Розрахунок витрат на капітальний ремонт та поточне обслуговування. 

ПС «Крюків» 150/35/6кВ являється вузловою ПС зі споживачами першої та другої 

категорії надійності електропостачання (промислові об’єкти).  

Економію коштів визначаємо як запобігання недовідпуску електричної енергії при 

знеструмленні власних потреб на ПС та неможливості оперативного керування силовим 

обладнанням за рахунок виходу з ладу акумуляторної батареї.  

Приймаємо в розрахунок з ймовірністю один раз на рік аварійну ситуацію по виходу з 

ладу однієї з лінійних комірок з погашенням секції шин 6кВ та знеструмленням власних потреб 

ПС, та відсутністю оперативного керування силовим обладнанням: 

 

 тис.грн, 

 

 де  – кількість недовідпущеної електричної енергії за час ліквідації аварії та відновлення 

оперування вимикачем споживача протягом 11 год. 7 хв., МВт; 

 - вартість електроенергії, грн. (без ПДВ) за кВт/год. 

 

 тис.грн 

 

2.2 Розрахунок резервування коштів для відновлення обладнання підстанції. 

При аварійній ситуації на ПС та виходу з ладу акумуляторної батареї для забезпечення 

оперування обладнанням при знеструмленні власних потреб, можуть виникнути додаткові 

витрати на відновлення пошкодженого обладнання підстанції через відмову акумуляторної 

батареї, у зв’язку з чим виникає необхідність щорічного умовного резервування коштів для 

фінансування в майбутньому цього можливого заходу. При встановленні нового обладнання 

(заміні існуючої батареї та зарядних пристроїв), приймається забезпечення 100% захисту в 

подібних ситуаціях протягом розрахункового періоду. 

Розрахунок виконано за допомогою укрупнених показників вартості будівництва та 

монтажу обладнання підстанцій 150/35/6кВ (СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011 зі змінами 

2015 року), фактичних та прогнозних показників інфляції (ціни приведені до 01.01.2019), а 

також розрахунковою ймовірною вірогідністю виходу з ладу силового обладнання через 

несвоєчасне оперування при аварійній ситуації на ПС. 

Індекси для приведення вартості будівництва до цін на 01.01.2019: 

індекс споживчих цін – 1,35; 

індекс цін виробників промислової продукції – 1,625; 



індекс цін на будівельно-монтажні роботи – 1,348. 

 

2.2.1. Розрахунок вартості відновлення вузлів обладнання в цінах на 01.01.2019 (тис. грн.). 

Обладнання 

підстанції 

будівельні 

роботи в 

цінах на 

01.04.15 

Вартість 

обладнанн

я в цінах 

на 

01.04.15 

Інші 

витрати в 

цінах на 

01.04.15 

будівельні 

роботи в 

цінах на 

01.01.19 

Вартість 

обладнанн

я в цінах 

на 

01.01.19 

Інші 

витрати 

в цінах 

на 

01.01.19 

Всього 

вартість 

відновлен

ня в цінах 

на 

01.01.19 

Приєднання 154 

кВ силового 

трансформатора з 

вимикачем 

74,46 2514,05 174,95 100,52 3393,97 236,18 3730,66 

 

2.2.2. Розрахунок очікуваного резервування коштів на відновлення існуючого обладнання. 

Припустимо, що ймовірна вірогідність виходу з ладу силового обладнання через 

несвоєчасне оперування при аварійній ситуації на ПС становить 1 раз на 50 років (термін 

експлуатації об’єкта в цілому). 

 

Обладнання ПС 

Вартість 

відновлення в 

цінах на 

01.01.2019, тис. 

грн. 

Ймовірна 

вірогідність 

виходу з ладу 

обладнання на 

рік 

Очікуване 

резервування коштів 

на відновлення 

обладнання, тис. 

грн. 

Приєднання лінії 35 кВ з вимикачем 3730,66 0,02 74,61 

ВСЬОГО   74,61 

 

Загальний ефект та термін окупності інвестиції. 
Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Економія коштів за рахунок недопущення 

недовідпуску електричної енергії через 

виникнення аварійної ситуації 

тис. грн. п.2.1 72,19 

Економія коштів резервування на 

відновлення обладнання в разі виходу з ладу 

силового обладнання через несвоєчасне 

оперування при аварійній ситуації на ПС 

тис. грн. п.2.2.2 74,61 

Загальний ефект тис. грн. 72,19+74,61 146,81 

Термін окупності інвестиції років 1 870,46/146,806 12,74 

 

 
Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 110/10 кВ «Промвузол» в с. 

Затурино  Полтавського району  

 

Трансформаторна підстанція «Промвузол» напругою 110/10 кВ розташована в с. Затурино  

Полтавського району. Підстанція введена в експлуатацію в 1986 році. ПС «Промвузол» 

110/10кВ є однотрансформаторною та вузловою. На напрузі 10 кВ від підстанції живляться 

споживачі як виробничого характеру (промислові, газовидобувні, геологорозвідувальні 

підприємства), так і побутові (лікарні, школи, населення).  

Всі вимикачі 10 кВ, 110кВ, захист силового трансформатора та ПЛ 110 кВ, їх релейний 

захист та аварійне освітлення ПС працюють від постійного оперативного струму - АБ VARTA 

Vb-2306 (108 елементів); 2003-й рік введення в експлуатацію; термін експлуатації, відповідно 

до заводської інструкції складає 15 років, але в зв’язку з тим, що в літній період батарея 

експлуатувалася з перевищенням рекомендованого температурного режиму (відповідно до 

рекомендацій СОУ-Н ЕЕ 50.301:2007), це призвело до скорочення терміну експлуатації.  



У разі втрати можливості заряджання АБ від трансформатора власних потреб вся 

комутація обладнання повністю переходить на АБ. При виході із ладу АБ існує вірогідність не 

вимкнення вимикачів в аварійних режимах, що призведе до пошкодження обладнання та 

неможливістю швидкого відновлення електропостачання споживачів. 

При інспекторському огляді АБ було виявлено ряд недоліків, а саме у 5 елементах АБ 

спостерігається руйнування пластин і було виявлено випадання шламу. 9 елементів АБ із 108 

мають занижену напругу і ємність, корпус елементів має деформовані стінки, а також 

спостерігається крапельне просочування електроліту на поверхню кришок елементів АБ, що 

свідчить про погіршення експлуатаційних характеристик і не відповідає вимогам інструкції по 

експлуатації АБ. Також, згідно акту дефектування приміщення АБ, необхідно виконати ремонт. 

У зв’язку з вищенаведеним планується виконати заміну АБ VARTA Vb-2306 на АБ 5OGI 

325LA концерну «EXIDE» в кількості 108 шт. Загальна кошторисна вартість по проекту 

«Технічне переоснащення схеми постійного струму ПС  110/10 кВ "Промвузол" із заміною 

акумуляторної батареї та зарядних пристроїв» згідно з експертизою та наказом про 

затвердження ПКД складає – 2 186,12 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у повному обсязі 

підрядним способом можлива  за – 2 041,18 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному 

проекту передбачається в рамках інвестиційної програми 2020 року. 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення схеми постійного струму ПС 110/10 

кВ «Промвузол» із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв» зазначене в «Плані 

розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки» (п. 24.2, пп. 

11). 

 

Розрахунок економічного ефекту по заходу 

«Технічне переоснащення схеми постійного струму ПС 110/10кВ «Промвузол» із заміною 

акумуляторної батареї та зарядних пристроїв» 

 

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 схеми 

постійного струму  

ПС 110/10кВ «Промузел» 

Служба 

підстанцій 35 

кВ і вище 

шт 1 2 041,18 2 041,18 

 

2. Розрахунок економічного ефекту. 

Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1) економії коштів за рахунок запобігання недовідпуску електричної енергії через виникнення 

аварійної ситуації; 

2) економія резервування коштів на відновлення існуючого обладнання після його 

пошкодження. 

 

2.1. Розрахунок витрат на капітальний ремонт та поточне обслуговування. 

ПС «Промвузол» 110/10кВ являється вузловою ПС зі споживачами першої та другої 

категорії надійності електропостачання (промислові об’єкти).  

Економію коштів визначаємо як запобігання недовідпуску електричної енергії при 

знеструмленні власних потреб на ПС та неможливості оперативного керування силовим 

обладнанням за рахунок виходу з ладу акумуляторної батареї.  

Приймаємо в розрахунок з ймовірністю один раз на рік аварійну ситуацію по виходу з 

ладу однієї з лінійних комірок з погашенням секції шин 6кВ та знеструмленням власних потреб 

ПС, та відсутністю оперативного керування силовим обладнанням: 

 

 тис.грн, 

 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/04_ПС%20Промвузол%20АКБ/Промузел.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/04_ПС%20Промвузол%20АКБ/Промузел.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/04_ПС%20Промвузол%20АКБ/Дефектний%20акт%20будчастина%20Промвузол.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/04_ПС%20Промвузол%20АКБ/Експертиза_Промвузол%20АБ.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/04_ПС%20Промвузол%20АКБ/Наказ%20про%20затв%20ПКД%20ПС%20Промузол.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/04_ПС%20Промвузол%20АКБ/Наказ%20про%20затв%20ПКД%20ПС%20Промузол.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/04_ПС%20Промвузол%20АКБ/Проект/Том%201%201724-18-ПЗ%20%20.pdf


 де  – кількість недовідпущеної електричної енергії за час ліквідації аварії та відновлення 

оперування вимикачем споживача протягом 9 год. 47 хв., МВт; 

 - вартість електроенергії, грн. (без ПДВ) за кВт/год. 

 

 тис.грн 

 

2.2 Розрахунок резервування коштів для відновлення обладнання підстанції. 

При аварійній ситуації на ПС та виходу з ладу акумуляторної батареї для забезпечення 

оперування обладнанням при знеструмленні власних потреб, можуть виникнути додаткові 

витрати на відновлення пошкодженого обладнання підстанції через відмову акумуляторної 

батареї, у зв’язку з чим виникає необхідність щорічного умовного резервування коштів для 

фінансування в майбутньому цього можливого заходу. При встановленні нового обладнання 

(заміні існуючої батареї та зарядних пристроїв), приймається забезпечення 100% захисту в 

подібних ситуаціях протягом розрахункового періоду. 

Розрахунок виконано за допомогою укрупнених показників вартості будівництва та 

монтажу обладнання підстанцій 150/35/6кВ (СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011 зі змінами 

2015 року), фактичних та прогнозних показників інфляції (ціни приведені до 01.01.2019), а 

також розрахунковою ймовірною вірогідністю виходу з ладу силового обладнання через 

несвоєчасне оперування при аварійній ситуації на ПС. 

Індекси для приведення вартості будівництва до цін на 01.01.2019: 

індекс споживчих цін – 1,35; 

індекс цін виробників промислової продукції – 1,625; 

індекс цін на будівельно-монтажні роботи – 1,348. 

 

2.2.1. Розрахунок вартості відновлення вузлів обладнання в цінах на 01.01.2019 (тис. грн.). 

 

Обладнання 

підстанції 

будівельні 

роботи в 

цінах на 

01.04.15 

Вартість 

обладнання 

в цінах на 

01.04.15 

Інші 

витрати 

в цінах 

на 

01.04.15 

будівельні 

роботи в 

цінах на 

01.01.19 

Вартість 

обладнан

ня в цінах 

на 

01.01.19 

Інші 

витрати 

в цінах 

на 

01.01.19 

Всього 

вартість 

відновленн

я в цінах на 

01.01.19 

Приєднання 110 

кВ силового 

трансформатора з 

вимикачем 

224,55 2514,05 190,57 303,15 3393,97 257,27 3954,39 

Приєднання лінії 

110 кВ з 

вимикачем 

275,33 1649,12 200,14 371,70 2226,31 270,19 2868,21 

 

 

2.2.2. Розрахунок очікуваного резервування коштів на відновлення існуючого обладнання. 

 

Припустимо, що ймовірна вірогідність виходу з ладу силового обладнання через 

несвоєчасне оперування при аварійній ситуації на ПС становить 1 раз на 50 років (термін 

експлуатації об’єкта в цілому). 

 

Обладнання ПС 

Вартість 

відновлення в 

цінах на 

01.01.2019, тис. 

грн. 

Ймовірна 

вірогідність 

виходу з ладу 

обладнання на 

рік 

Очікуване 

резервування коштів 

на відновлення 

обладнання, тис. 

грн. 

Приєднання 110 кВ силового трансформатора з 

вимикачем 
3954,39 0,02 79,09 

Приєднання лінії 110 кВ з вимикачем 2868,21 0,02 57,36 

ВСЬОГО   136,45 

 



Загальний ефект та термін окупності інвестиції. 

 
Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Економія коштів за рахунок недопущення 

недовідпуску електричної енергії через 

виникнення аварійної ситуації 

тис. грн. п.2.1 38,87 

Економія коштів резервування на 

відновлення обладнання в разі виходу з ладу 

силового обладнання через несвоєчасне 

оперування при аварійній ситуації на ПС 

тис. грн. п.2.2.2 136,45 

Загальний ефект тис. грн. 38,87+136,45 175,32 

Термін окупності інвестиції років 2 041,18/175,32 11,64 

 
 

Техніко-економічне обґрунтування 

реконструкції ПС 110/10 кВ «Супрунівка» в м. Полтава 

(захід перехідний/закінчення робіт 2020 рік) 
 

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 системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО з 2020 по 2024 

роки» (п. 24.2, пп. 8). 

З метою підвищення надійності електропостачання споживачів м. Полтава інститутом 

«Укренергомережпроект» було виконано на замовлення компанії проектні роботи «Техніко-

економічне 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 ВРП-

110 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 



Вартість робіт по об’єкту: 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ 

«Супрунівка» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД 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 Обсяги робіт Вартість, тис. грн. 

без ПДВ 

2017 

Виконано: закупівля обладнання для ВРП, роботи з перезаведення кабелів, 

демонтажні роботи та монтажні роботи з встановлення закупленого 

обладнання ВРП 

24 692,33 

2018 Закуплено обладнання ВРП у повному обсязі, частина обладнання РЗА, 

вимикачі та виконані роботи з їх монтажу 

25 588,74 

2019 Часткова закупівля обладнання РЗА, ТС, ТН та роботи з їх монтажу 10 896,12 

2020 Дозакупівля залишку обладнання та роботи з їх монтажу, виконання ПНР, 

благоустрій території та введення в експлуатацію  

5 705,04 

 Всього 66 882,23 

 

Графік виконання робіт 

Етапи 

2017 2018 2019 2020 

2 3 4 5 6-12 1-12 1-12 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               

 

 

 

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 «Полтава-

Диканька»; 

../../../../../../../_4RJE4~I/0YZDRS~Z/0RUCRG~6/_YIWM7~A/0YHXFE~B/0LMBSI~P/_HVP04~L/_MKP4C~L/1SWZLM~Q/01MSC9~C/0SFLF9~Y/_UEFO3~U/Том%202.%20ЄАБМ.110000.046-ПЗ%20(изм3)_02.09.2015.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/05_ПС%20Супрунівка/ПС%20Супрунівка.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/04_ПС%20110%20кВ/05_ПС%20Супрунівка/ПС%20Супруновка%201397533-402-nakaz.pdf


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. 

Показник 
Одиниця 

виміру 
Значення 

Струм навантаження в ПЛ-110кВ «Полтава-Диканька» ампер 105 

Cos φ  0,92 

Рівень напруги в мережі кВ 110 

Розрахункове навантаження кВт 18 405 

Кількість технологічних порушень за 7 останніх років разів 12 

Середньорічна кількість технологічних порушень разів/рік 0,75 

Середня тривалість відключення споживачів при технологічному порушенні годин 3 

Середньорічна очікувана тривалість відключення споживачів годин/рік 2,25 

Роздрібний тариф на ІІ класі напруги грн./МВт*год 1822,50 

 

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   12 887,029 

Середній 

показник 
  859,14 

Таким чином, середньорічний очікуваний додатковий дохід становить 859,14 тис. грн. (без 

ПДВ). 

 

Розрахунок терміну окупності заходів з реконструкції ПЛ-110 кВ «БПФ-ААЗ-

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. 1-2+3 148 293,095 

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 

 

 

 
Технічне переоснащення трансформаторних підстанцій 35/6-10 кВ 

(заміна масляних вимикачів на вакуумні) 

 

АТ «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 1088 вимикачів напругою 6-10 кВ, з яких 663 - 

вакуумні, а 425 – оливні. Оливні вимикачі експлуатуються з моменту введення в 

експлуатацію підстанцій, вакуумні – з 80-х років. З урахуванням обсягів ІП-2019, станом 

01.01.2020р. налічуватиметься 425 вимикачів (32%) на 66 ПС підстанціях, які 

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 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 кВ на нові вакуумні вимикачі 10 кВ EasyPact 

EXE компанії Schnider Electric господарським способом.  



Виконання робіт по заміні вимикачів зазначено в Плані розвитку системи 

розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2020 по 2024 роки (п. 24.2, пп. 10). 

До заходів інвестиційної програми 2020 року включено обсяги по заміні 103 

одиниць комутаційного обладнання 10 кВ на наступних 15 ПС 35/10 кВ: 

Підстанції  
Кількість вимикачів 

(під заміну-оновлені-всього на ПС) 

Загребелля 35/10кВ  

вимик. 6-1-7 

Пасічники 35/10кВ 

вимик. 6-0-6 

Білухівка 35/10кВ  

вимик. 9-3-12 

Давидовка 35/10кВ вимик. 10-0-10 

Козельщина 35/10кВ вимик. 11-1-12 

Богданівка 35/10кВ вимик. 5-0-5 

Чернечий Яр 35/10кВ вимик. 4-0-4 

Дамаск 35/10кВ вимик. 9-0-9 

Степне 35/10кВ вимик. 5-1-6 

Бреусівка 35/10кВ вимик. 8-0-8 

Кошманівка 35/10кВ вимик. 8-0-8 

Кобелячок 35/10кВ вимик. 4-0-4 

Михайлівка 35/10кВ вимик. 9-0-9 

Пузиково 35/10кВ вимик. 5-3-8 

Абрамівка 35/10кВ вимик. 4-0-4 

 

 

Перелік необхідного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Вакуумний вимикач EasyPact EXE 10 кВ (Schneider Electric) з комплектом 

адаптації 
шт 103 

Обмежувач перенапруги нелінійний ОПНп-10/12/10/2/IV/УХЛ1 (виробництва 

ТОВ «Промсервіс» Чернігів або аналоги) 
шт 228 

Вимикач кінцевий ВК-200 шт 103 

Ущільнювач D-профіль 14х12мм м 1236 

Термоусаджувальна трубка 70\35 м 309 

Замок врізний шт 103 

Панель РЗА для ввідної комірки шт 20 

Панель РЗА для секційної комірки шт 7 

Панель РЗА для лінійної комірки шт 76 

 

Розрахунок економічного ефекту по заходу 

«Технічне переоснащення трансформаторних підстанцій ПС 35/6-10 кВ (заміна 

масляних вимикачів на вакуумні)» 

 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. без 

ПДВ 

Модернізація ПС 35/6-10 кВ 

Служба 

підстанцій 35 

кВ і вище 

шт 103 180,00 18 540,00 

 

 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/01_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Акти%20техстану/Загребелля.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/01_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Акти%20техстану/Пасічники.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/01_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Акти%20техстану/Білухівка.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/01_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Акти%20техстану/Давидівка.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/01_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Акти%20техстану/Козельщина.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/01_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Акти%20техстану/Богданівка.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/01_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Акти%20техстану/Ч.Яр.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/01_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Акти%20техстану/Дамаск.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/01_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Акти%20техстану/Степне.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/01_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Акти%20техстану/Бреусівка.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/01_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Акти%20техстану/Кошманівка.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/01_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Акти%20техстану/Кобелячек.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/01_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Акти%20техстану/Михайлівка.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/01_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Акти%20техстану/Пузикове.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/01_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Акти%20техстану/Абрамівка.pdf


Розрахунок економічного ефекту. 

Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1) економії витрат на ремонт та обслуговування обладнання, яке підлягає заміні; 

2) оприбуткування зворотних матеріалів.  

 

Розрахунок витрат на капітальний ремонт та поточне обслуговування. 

Економію витрат на капітальний ремонт та обслуговування визначаємо як різницю 

між вартістю обслуговування існуючих вимикачів 6/10кВ 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. 

 

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 

Середньорічна 

вартість 

обслуговування 

існуючого 

обладнання, 

тис.грн. 

ВМГ-133 48,32 6 22,416 1 30,469 

ВМП-10 47,856 6 21,764 1 29,74 

ВПМ-10 49,132 6 21,864 1 30,052 

ВВВ-10 36,125 6 18,446 1 24,466 

ВК-10 46,882 6 22,322 1 30,135 

ВММ-10 46,954 6 21,685 1 29,51 

ВМГ-10 47,122 6 21,417 1 29,27 

 

Загалом середня вартість ремонтів усіх вимикачів  становить: 

Тип обладнання 
Кількість 

вимикачів 

Середньорічна вартість 

обслуговування існуючого 

обладнання, тис.грн. 

Загальна вартість 

обслуговування 

існуючого обладнання, 

тис.грн. 

ВМГ-133 2 38,523 60,938 

ВМП-10 1 37,716 29,74 

ВПМ-10 15 38,241 450,78 

ВВВ-10 46 30,488 1125,436 

ВК-10 5 37,949 150,675 

ВММ-10 4 37,336 118,04 

ВМГ-10 30 37,124 878,1 

 

Загалом 

 

  2 813,709 

Середньорічна очікувана вартість ремонтів проектованого обладнання та економія 

витрат 

 

Тип обладнання 

Середня вартість 

одного 

поточного 

ремонту, 

тис.грн. 

Міжремонтний 

період по 

поточному 

ремонту 

Середньорічна 

вартість 

обслуговування 

існуючого 

обладнання, 

тис.грн. 

Економія витрат 

на 

обслуговування 

обладнання, 

тис.грн. 

Evolis Не потребує 2 813,709 

 

 

 



Оприбуткування зворотних матеріалів визначаємо як сукупність доходу від здавання 

чорних та кольорових металів старих вимикачів 10кВ, що попадає під утилізацію.  

 
Матеріал Вага, кг Вартість матеріалу грн./кг Загальна 

вартість, грн. 

Чорний метал  1174,2 5,3 545,9 

Кольоровий метал (мідь)  285,31 180,8 18622,4 

Трансформаторне масло  834,3 40 4120 

Сукупний дохід  23 288,3 

 

 

Загальний ефект та термін окупності інвестиції. 

 
Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Економія витрат на ремонт та 

обслуговування обладнання 

тис. грн. п.2.1 2 813,71 

Оприбуткування зворотних матеріалів тис. грн. п.2.2 23,29 

Термін окупності інвестиції років (18 540,00-23,29)/2813,71 6,59 

 

 

 
Технічне переоснащення ПС «Радивонівка» 35/10 кВ в с. Радивонівка 

Великобагачанського району Полтавської області (встановлення пристрою 

КРП) 

 

ПС 35/10 кВ «Радивонівка» розташована в Великобагачанському районі 

Полтавської області. Вона введена в експлуатацію в 1989 році. На ПС встановлено один 

трансформатор 35/10 кВ типу ТМН потужністю 4,0 МВА. В нормальному режимі ПС 

живиться відпайкою від лінії 35кВ «Ів.Селище-Красногорівка». Розподільчий пристрій 35 

кВ має одну секцію шин, одне лінійне і одне трансформаторне приєднання. Оливний 

вимикач С-35 встановлений у колі трансформатора та на приєднанні «Ів.Селище-

Красногорівка». Цей вимикач в схемі нормального режиму увімкнений. Розподільчий 

пристрій 10 кВ також має одну секцію шин, до якої приєднано 4 фідери 10 кВ, ТВП. 

Рішення про необхідність встановлення БСК на стороні 10 кВ на ПС Радивонівка 

(ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО) було визначене розрахунками нормального та післяаварійних 

режимів зимового максимуму 2016 року. В нормальному режимі напруга на шинах 35 кВ 

ПС Радивонівка складає: 33,1 кВ. 

В післяаварійному режимі, при відключенні ПЛ-35 кВ Радивонівка – Ів.Селище, 

напруга на шинах 35 кВ ПС Радивонівка складає: 34,4 кВ. 

В післяаварійному режимі, при відключенні ПЛ-35 кВ Глобине – В. Кринки, 

напруга на шинах 35 кВ ПС Радивонівка складає: 32,4 кВ.  

Для вирішення даної проблеми, а також виходячи із графіку навантажень 

підстанції «Радивонівка» 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 «Радивонівка» на стороні 35 кВ складала: 



- у нормальному режимі – 33,1 кВ; 

- в післяаварійному режимі, при відключенні ПЛ-35 кВ Радивонівка – Ів.Селище – 

34,4кВ; 

- в післяаварійному режимі, при відключенні ПЛ-35 кВ Глобине – В. Кринки – 32,4 

кВ. 

- в післяаварійному режимі, при відключенні ПЛ-35 кВ Радивонівка – Ів. 

Селище – 34,7 кВ. 

Зниження напруги на шинах 35 кВ ПС Радивонівка, а також інших підстанціях, що 

живляться зв’язком 35 кВ ПС Глобине - ПС Красногорівка, відбувається через відносно 

велику довжину зв’язку (близько 60 км) і, відповідно, значні втрати напруги в 

післяаварійних режимах. Особливо слід відмітити зниження напруги в післяаварійному 

режимі відключення ПЛ-35 кВ Глобине – В. Кринки на ПС 35 кВ Біляки до 31,4 кВ, що 

нижче гранично допустимого значення.  

Встановлення БСК 0,4 МВАр на шинах 10 кВ ПС Радивонівка дозволить привести 

рівні напруги на шинах в гранично допустимі межі, а також частково розвантажити 

транзит 35 кВ ПС Глобине - ПС Красногорівка, як в нормальному так і післяаварійних 

режимах, а також мінімізувати перетік реактивної потужності через трансформатор на ПС 

35 кВ Радивонівка. 

Також встановлення БСК 0,4 МВАр на шинах 10 кВ ПС Радивонівка в 

післяаварійному режимі відключення ПЛ-35 кВ Глобине – В. Кринки дозволить 

підвищити напругу на ПС 35 кВ Біляки до 31,8 кВ. 

Враховуючи це, було виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

встановлення пристрою компенсації реактивної потужності на ПС 35/10 кВ 

«Радивонівка». Встановлення БСК 0,4 МВАр на шинах 10 кВ ПС «Радивонівка» дозволить 

привести рівні напруги на шинах в гранично допустимі межі, а також частково 

розвантажити транзит 35 кВ ПС «Красногорівка» - ПС «Ів.Селище», як в нормальному так 

і післяаварійних режимах, а також мінімізувати перетік реактивної потужності через 

трансформатор на ПС 35 кВ Радивонівка. Більш детальний розрахунок необхідності 

встановлення на ПС 35 кВ Радивонівка БСК 0,4 МВАр на шинах 10 кВ приведений в 

проектно-кошторисній документації. 

У зв’язку з цим, в рамках інвестиційної програми 2020 року планується виконати 

встановлення на шинах 10 кВ ПС 35/10 кВ «Радивонівка» нерегульованого пристрою 

компенсації реактивної потужності потужністю 400 кВар.  

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення ПС «Радивонівка» 35/10 кВ 

(встановлення пристрою КРП) в с. Радивонівка Великобагачанського району Полтавської 

області» зазначене в Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

2020-2024 роки (п. 14). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ 

"Радивонівка" в с. Радивонівка Великобагачанського району Полтавської області 

(встановлення КРП)» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 

2 221,32 тис. грн (без ПДВ). Реалізація у повному обсязі підрядним способом можлива  за 

– 1 614,96  тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в 

рамках інвестиційної програми 2020 року. 

 

 

 

 

 

Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/02_ПС%20Радивонівка%20КРП/Проект/Том.1%20ПЗ/Том.1%20ПЗ%20-%20Радивонівка.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/02_ПС%20Радивонівка%20КРП/Експертиза%20ПС%20Радивонівка%20БСК.pdf
Додаткові%20матеріали/1%20розділ/05_ПС%2035%20кВ/02_ПС%20Радивонівка%20КРП/Наказ%20про%20затв.%20ПКД.pdf


Розрахунок економічного ефекту  

Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1) зниження активних втрат у трансформаторах за рахунок зменшення втрат на кількість 

зкомпенсованої реактивної потужності; 

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. 

 

 Економічний ефект при впровадженні конденсаторної установки забезпечується за 

рахунок зниження активних втрат у ввідному силовому трансформаторі на ПС 

«Радивонівка» 35/10кВ, а також на вводі 2Т-35 ПС «Ів.Селище» та лінії В2-35 ПС 

«Красногорівка» 110/35/10кВ, так як завантаження зменшується на величину 

скомпенсованої реактивної потужності. 

 Розрахунок витрат на активні втрати в трансформаторі ТМН-4000/35 на ПС 

«Радивонівка» 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 на трансформаторі на ПС «Радивонівка» 35/10кВ, 

на вводі 2Т-35 ПС «Ів.Селище» та лінії В2-35 ПС «Красногорівка», 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 «Радивонівка» 35/10кВ: 

 

 
Розрахунок зниження активних втрат в лінії. 

Економічний ефект при впровадженні конденсаторної установки забезпечується за 

рахунок зниження активних втрат в лінії електропередачі дільниці кільця між ПС 

«Красногорівка» 110/35/10кВ, ПС «Радивонівка» 35/10 та ПС «Іванове Селище» 35/10, так 

як завантаження лінії зменшується на величину скомпенсованої реактивної потужності. 

 Розрахунок витрат в лінії  при підвищенні усередненого COS Ψ з 0,79 до ≈0,99 

розраховується за формулою: 

 

∆ , 

 де  

 – різниця втрати потужності в лінії ПС «Радивонівка» 35/10кВ, а також на вводі 2Т-35 

ПС «Ів.Селище» та лінії В2-35 ПС «Красногорівка» 110/35/10кВ, МВА, розраховується як 

різниця втрат активної потужності приведеної до коеф. Потужності після введення в дію 

компенсаційної установки: 

 

∆  

 

 
 



 – опір в лінії електропередачі дільниці кільця між ПС «Красногорівка» 110/35/10кВ, ПС 

«Радивонівка» 35/10 та ПС «Іванове Селище» 35/10кВ, кОм; 

 – різниця підвищення рівня напруги після встановлення конденсаторної установки, кВ; 

 – коефіцієнт використання лінії, год.; 

 - вартість електроенергії, грн. (без ПДВ) за кВт/год. 

 

Для силового трансформатора 1Т на ПС «Радивонівка» 35/10кВ: 

 

 
 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1999 року №1312 «Про 

затвердження Положення про порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів 

за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання» старші  

державні  інспектори  з  енергетичного  нагляду за режимами споживання електричної та 

теплової  енергії  мають  право накладати на суб'єктів господарювання штрафи у розмірі  

до  трьох  тисяч  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за   ухилення  від  

виконання  або  несвоєчасне  виконання рішень, приписів,   розпоряджень,   інших   

розпорядчих  документів  НКРЕКП та інспекції Держенергонагляду. 

  

Неоподатковуваний мінімум складає 17,00 грн. 

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції 

даного об’єкту складе:  

 
 

Найменування Одиниця виміру Значення 

Штрафи (Постанова КМУ № 1312 від 21.07.1999) тис. грн. 51,0 

 

 

Загальний ефект та термін окупності інвестиції. 

 
Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Зниження активних втрат в силовому тр-рі 1Т 

на ПС «Радивонівка» 35/10кВ 

тис. грн. п.2.1 59,87 

Зниження втрат в лінії електропередачі 

дільниці кільця між ПС «Красногорівка» 

110/35/10кВ, ПС «Радивонівка» 35/10 та ПС 

«Іванове Селище» 35/10кВ 

тис.грн п.2.2 38,66 

Зменшення штрафних санцій тис.грн п.2.3 51,0 

Загальний ефект тис. грн. 59,87+38,66+51,0 110,87 

Термін окупності інвестиції років 1 614,96/149,52 10,80 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Розробка проектно-кошторисної документації у складі Інвестиційної програми 2020 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) 

Виконання 

БМР 

1 Інженерно-геодезичні вишукування  

Додаток 1 

804,83 0,00 804,83   

1.1 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ЗТП-205 в м. 

Полтава 
72,09 0,00 72,09 2023 

1.2 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-33 гр. 

"Багратіона" в м. Кременчуці Полтавської області 
27,11 0,00 27,11 2023 

1.3 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ 

від КТП-196 в м. Полтава 
37,20 0,00 37,20 2023 

1.4 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від КТП-330 в м. 

Полтава 
66,32 0,00 66,32 2023 

1.5 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ТП-184 в м. 

Полтава 
55,80 0,00 55,80 2023 

1.6 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ТП-210 в м. 

Полтава 
45,78 0,00 45,78 2023 

1.7 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ТП-207 в м. 

Полтава 
55,65 0,00 55,65 2023 

1.8 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ТП-197 в м. 

Полтава 
40,52 0,00 40,52 2023 



1.9 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-524 в м. 

Кременчуці Полтавської області 
69,50 0,00 69,50 2023 

1.10 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-677 та ЗТП-

673 в м. Кременчуці Полтавської області 
99,05 0,00 99,05 2023 

1.11 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ЗТП-189 в м. 

Полтава 
41,81 0,00 41,81 2023 

1.12 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ  

від ЗТП-211 в м. Полтава 
49,31 0,00 49,31 2023 

1.13 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ТП-133 в м. 

Полтава 
26,03 0,00 26,03 2023 

1.14 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ТП-206 в м. 

Полтава 
37,56 0,00 37,56 2023 

1.15 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-672 в м. 

Кременчуці Полтавської області 
33,52 0,00 33,52 2023 

1.16 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ТП-198 в м. 

Полтава 
28,12 0,00 28,12 2023 

1.17 
Реконструкція кабельної лінії 0,38 кВ від ЗТП-382 до буд. 62 в м. 

Полтава. 
12,98 0,00 12,98 2025 

1.18 
Реконструкція кабельної лінії 0,38 кВ від РП-29 до буд. 21 в м. 

Полтава. 
6,49 0,00 6,49 2025 

2 Реконструкція  ПЛ-10 кВ «АТП – ПС «Скороходове» 110/10 кВ» Додаток 2 172,29 0,00 172,29 2023 

3 Реконструкція кабельних ліній 6-10 кВ 

Додаток 3 

620,81 0,00 620,81   

3.1 
Реконструкція  кабельної лінії 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Південно-

Західна»:  РП-3» в м. Полтаві Полтавської області 
247,74 0,00 247,74 2022 

3.2 Реконструкція  КЛ-10 кВ «ЗТП-77 – ЗТП-223»  в м. Кременчуці  104,19 0,00 104,19 2023 

3.3 
Реконструкція  КЛ-10 кВ "ТП-673 - ТП-674" в м. Кременчуці 

Полтавської області 
268,88 0,00 268,88 2023 

4 Реконструкція РП-6-10 кВ Додаток 4 1391,20 0,00 1391,20   



4.1 
Реконструкція  розподільчого пункту (РП) 6 кВ №6 

Комсомольської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
139,12 0,00 139,12 

2022-2023 

4.2 
Реконструкція  розподільчого пункту (РП) 6 кВ № 7 

Комсомольської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
139,12 0,00 139,12 

4.3 
Реконструкція  центрального розподільчого пункту (ЦРП) 6/0,4 кВ 

№1 Комсомольської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
139,12 0,00 139,12 

4.4 
Реконструкція  центрального розподільчого пункту (ЦРП) 6/0,4 кВ 

№2 Комсомольської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
139,12 0,00 139,12 

4.5 
Реконструкція  центрального розподільчого пункту (ЦРП) 6/0,4 кВ 

№3 Комсомольської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
139,12 0,00 139,12 

4.6 
Реконструкція  центрального розподільчого пункту (ЦРП) 10/0,4 кВ 

№1 Пирятинської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
139,12 0,00 139,12 

4.7 
Реконструкція  центрального розподільчого пункту (ЦРП) №2 

Пирятинської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
139,12 0,00 139,12 

4.8 
Реконструкція  центрального розподільчого пункту (ЦРП) 10/0,4 кВ 

№3 Пирятинської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
139,12 0,00 139,12 

4.9 Реконструкція  центрального розподільчого пункту (ЦРП) №10 

Гадяцької філії 
139,12 0,00 139,12 

4.10 
Технічне переоснащення ЦРП 10/0,4 кВ №2 в м. Гребінка 

Полтавської області 
139,12 0,00 139,12 

5 
Реконструкція розподільчого пункту 20/0,4 кВ №2 в м. Миргороді 

Полтавської області 
Додаток 5 231,64 0,00 231,64 2022 

6 Виготовлення експертного звіту ПКД Додаток 6 0,00 490,09 490,09   

6.1 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-220 Недогарки Кременчуцького району   0,00 6,68 6,68 2022 

6.2 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-116 Вельбівка Гадяцького району   0,00 3,27 3,27 2022 

6.3 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-202 Великі Будища Гадяцького району   0,00 5,11 5,11 2021 

6.4 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-285 Новоселівка Гадяцького району   0,00 9,89 9,89 2022 

6.5 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-319 П Роменка гадяцького району   0,00 8,29 8,29 2022 

6.6 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-419 Рашівка гадяцького району   0,00 7,18 7,18 2021 

6.7 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-2113 Пронозівка Глобинськог району   0,00 9,26 9,26 2025 

6.8 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-1216 м. Глобине   0,00 3,66 3,66 2025 



6.9 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-127 м. Горішні плавні   0,00 3,75 3,75 2025 

6.10 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-136 Більськ Котелевського району   0,00 15,77 15,77 2021 

6.11 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-146 Більськ Котелевського району   0,00 10,07 10,07 2022 

6.12 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-153 Більськ Котелевського району   0,00 15,09 15,09 2021 

6.13 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-217 Більськ Котелевського району   0,00 3,30 3,30 2021 

6.14 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-217 Білоцерківка Великобагачанського 

району 
  0,00 10,93 10,93 2022 

6.15 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-167 Матяшівка Великобагачанського 

району 
  0,00 30,89 30,89 2021 

6.16 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-509 м Лохвиця   0,00 1,91 1,91 2021 

6.17 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-110 Харківці Лохвицький район   0,00 13,14 13,14 2022 

6.18 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-326 Вирішальне Лохвицького району   0,00 15,28 15,28 2022 

6.19 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-409 Заводське Лохвицького району   0,00 12,94 12,94 2022 

6.20 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-506 Лохвиця   0,00 5,05 5,05 2023 

6.21 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-27 Базилівщина Машівськог району   0,00 9,38 9,38 2021 

6.22 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-59 Машівка   0,00 5,17 5,17 2025 

6.23 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-217 Гаркушенці Миргородського 

району 
  0,00 10,46 10,46 2022 

6.24 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-554 Комишня Миргородського району   0,00 10,89 10,89 2021 

6.25 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-491 Бакумівка Миргородського району   0,00 11,55 11,55 2022 

6.26 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-500 Комишня Миргородського району   0,00 14,61 14,61 2021 

6.27 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-590 В. Сороченці Миргородського 

району 
  0,00 15,88 15,88 2021 

6.28 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-221 Руденківка Новосанжарського 

району 
  0,00 14,48 14,48 2022 

6.29 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-122 Зачепилівка Новосанжарського 

району 
  0,00 11,46 11,46 2022 

6.30 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-101 Піски Удайські Чорнухинського 

району 
  0,00 6,63 6,63 2025 

6.31 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-269 Піски удайські Чорнухинського 

району 
  0,00 7,99 7,99 2025 

6.32 
Реконструкція електричних мереж 0,4 і 10 кВ від КТП-194 в с.Нова Знам'янка 

Кременчуцького району  Полтавської області 
  0,00 6,35 6,35 2022 

6.33 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-36 в  с. Михайлівка 

Гребінківського району Полтавської області. 
  0,00 18,35 18,35 2021 



 6.34 
Технічне переоснащення електричних мереж 0,4 і 10 кВ від КТП-367 в   смт. 

Білики Кобеляцького району Полтавської оласті. 
  0,00 13,66 13,66 2022 

6.35 
Технічне переоснащення електричних мереж 0,4 і 10 кВ від КТП-578 в  смт. Білики 

Кобеляцького району Полтавської області. 
  0,00 8,35 8,35 2021 

6.36 
Реконструкція електричних мереж 0,4  і 10 кВ від РП-14, КТП-110 та ЗТП-57 

(розвантажувальна КТП-110А) в м. Кременчук 
  0,00 5,94 5,94 2021 

6.37 
Реконструкція леектричних мереж 0,4 і 10 кВ від  ЗТП-47 в м. Кременчук 

Полтавської області. 
  0,00 2,78 2,78 2021 

6.38 
Реконструкція електричних мереж 0,4 і 10 кВ від КТП-447 в с. Калайдинці 

Лубенського району Полтавської області.  
  0,00 21,63 21,63 2022 

6.39 
Реконструкція електричних мереж 0,4  кВ і 10 кВ  від ЗТП-334  смт. Ромодан 

Миргородського району  Полтавської області. 
  0,00 11,15 11,15 2022 

6.40 
Технічне переоснащення електричних мереж 0,4 кВ від КТП-106 в с. Харківці 

Пирятинського району Полтавської області. 
  0,00 14,06 14,06 2025 

6.41 
Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ від КТП-546 в с. Зінці 

Полтавського району Полтавської області. 
  0,00 5,10 5,10 2021 

6.42 
Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ від КТП-359 в с. Пасківка 

Полтавського району Полтавської області. 
  0,00 3,95 3,95 2021 

6.43 
Реконструкція електричних мереж 0,4 кВ і 10 кВ від  КТП-382 в  с. Дем'янівка 

Семенівського району Полтавської області. 
  0,00 7,71 7,71 2022 

6.44 
Технічне переоснащення електричних мереж 0,4 кВ від КТП-219 в с. Наріжжя 

Семенівського району Полтавської області. 
  0,00 4,06 4,06 2022 

6.45 Технічне переоснащення  розподільчого пункту РП-24 в м. Полтава.   0,00 12,73 12,73 2025 

6.46 
Технічне переоснащення центрального розподільчого пункту (ЦРП) №10 

Гадяцької філії 
  0,00 15,40 15,40   

6.47 
Технічне переоснащення електричних мереж 10 кВ фідер"Цукрозавод"  від ПС 

35/10 кВ  Семенівка в смт. Семенівка Полтавської області. 
  0,00 7,97 7,97 2021 

6.48 
Технічне переоснащення електричних мереж 6 кВ  ЗТП-193- ЗТП-601  ділянка 

ЗТП-601- ЗТП-157 в м. Полтава 
  0,00 7,97 7,97 2023 

6.49 
Технічне переоснащення електричних мереж 6 кВ  ЗТП-193- ЗТП-601  ділянка 

ЗТП-193- КТП-362 в м. Полтава 
  0,00 5,29 5,29 2023 

6.50 
Технічне переоснащення електричних мереж 10кВ Л-6 "Центр" від ПС "Ромодан" 

110/10 кВ в смт. Ромодан Миргородського району Полтавської області. 
  0,00 7,66 7,66 2022 

Всього по проектним роботам: 3220,78 490,09 3710,87   



Додаток 1 

Технічне переоснащення і реконструкції  

ЛЕП 0,4-10 кВ (інженерно-геодезичні вишукування) 

 

Станом на 01.01.2020 року на балансі і обслуговуванні будуть знаходитися: 

 ПЛ-6-10 кВ – 13 452,90 км; 

 ПЛ-0,4 кВ – 20 717,41 км. 

Якісна оцінка технічного стану говорить про те, що: 34,70 км ПЛ-10 кВ і 1 491,67 км 

ПЛ-0,4 кВ підлягає реконструкції; 5,96 км ПЛ-10 кВ і 120,07 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 цим, пропонується за рахунок коштів інвестиційної програми на 2020 

рік профінансувати лише інженерно-вишукувальні роботи (вартість 1 га – 7,21 тис. грн. 

без ПДВ) по наступним об’єктам: 

№ 

п/п 
Найменування об'єкту 

Кількість 

га 

Кількість 

км 

Вартість ІГВ, 

тис. грн. без 

ПДВ 

1 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ЗТП-205 в м. 

Полтава (ЗнП та дефектний акт) 
10 3,65 72,09 

1.2 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-33 в м. 

Кременчуці Полтавської області (ЗнП та дефектний акт) 
3,76 1,65 27,11 

1.3 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від КТП-196 в м. 

Полтава (ЗнП та дефектний акт) 
5,16 4,87 37,20 

1.4 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від КТП-330 в м. 

Полтава (ЗнП та дефектний акт) 
9,2 2,82 66,32 

1.5 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ЗТП-184 в м. 

Полтава (ЗнП та дефектний акт) 
7,74 2,58 55,80 

1.6 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від КТП-210 в м. 

Полтава (ЗнП та дефектний акт) 
6,35 2,36 45,78 

1.7 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від КТП-207 в м. 

Полтава (ЗнП та дефектний акт) 
7,72 2,4 55,65 

1.8 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від КТП-197 в м. 

Полтава (ЗнП та дефектний акт) 
5,62 2,27 40,52 

1.9 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-524 в м. 

Кременчуці Полтавської області (ЗнП та дефектний акт) 
9,64 3,35 69,50 

1.10 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-677 та 

ЗТП-673 в м. Кременчуці Полтавської області (ЗнП та 
13,74 6,24 99,05 
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дефектний акт) 

1.11 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ЗТП-189 в м. 

Полтава (ЗнП та дефектний акт) 
5,8 1,89 41,81 

1.12 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ  

від ЗТП-211 і КТП-110 в м. Полтава (ЗнП та дефектний акт) 
6,84 3,02 49,31 

1.13 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ЗТП-133 в м. 

Полтава (ЗнП та дефектний акт) 
3,61 1,68 26,03 

1.14 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ЗТП-206 в м. 

Полтава (ЗнП та дефектний акт) 
5,21 1,90 37,56 

1.15 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-672 в м. 

Кременчуці Полтавської області (ЗнП та дефектний акт) 
4,65 2,17 33,52 

1.16 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від ЗТП-198 в м. 

Полтава (ЗнП та дефектний акт) 
3,9 1,75 28,12 

1.17 
Реконструкція кабельної лінії 0,38 кВ від ЗТП-382 до буд. 62 в 

м. Полтава (ЗнП та дефектний акт) 
0,9 0,15 12,98 

1.18 
Реконструкція кабельної лінії 0,38 кВ від РП-29 до буд. 21 в м. 

Полтава (ЗнП та дефектний акт) 
0,45 0,205 6,49 

 
 

Додаток 2 

 

Реконструкція ПЛ-10 кВ «АТП – ПС «Скороходове» 110/10 кВ» 

 

Повітряна лінія 10 кВ «АТП - ПС «Скороходове» 110/10 кВ» розташована в 

Чутівському районі Полтавської області, заживлена від ПС 110/10 кВ «Скороходове». Ця 

ПЛ-10 кВ забезпечує електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІ та ІІІ 

категорії надійності електропостачання, зокрема ТОВ СП «НІБУЛОН» 

Повітряна лінія 10 кВ «АТП - ПС «Скороходове» 110/10 кВ»  збудована в 1968 році і 

має значно перевищений строк експлуатації (51 рік), що згідно з відповідними 

нормативними документами має складати 25 років. За останні 5 років по лінії було 

проведено 7 капітальних ремонтів з розчищенням траси, заміною та виправкою опор, 

перетяжкою проводу, заміною траверс та ізоляторів. Повітряна лінія виконана 

неізольованим проводом перерізом 35 мм2. Технічний стан має незадовільний і згідно 

методичних вказівок підлягає заміні. Повітряна лінія налічує 58 з/б опор, з яких 38 

являються дефектними. Довжина ПЛ-10 кВ складає 2,92 км.  

Згідно завдання на проектування передбачається технічне переоснащення повітряної 

лінії 10 кВ «АТП - ПС «Скороходове» 110/10 кВ» шляхом: 

- заміни дефектних опор по існуючій трасі; 

- заміни проводу та, в разі необхідності, збільшення його перерізу; 

Виконання проектних робіт по даному об’єкту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2020 року. 
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Додаток 3.1 

 

Реконструкція кабельної лінії 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Південно-Західна»:  РП-3» в 

м. Полтаві Полтавської області 

 

Кабельна лінія 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Південно-Західна»:  РП-3» прокладена в м. 

Полтава Полтавської області, заживлена від ПС 110/6 кВ «Південно-Західна». Ця КЛ 

складається з одного кабелю напругою 6 кВ. Забезпечує електропостачання побутових і 

непобутових споживачів І, ІІ та ІІІ категорії надійності електропостачання. 

Кабельна лінія 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Південно-Західна»:  РП-3»  збудована в 1982 році 

і має значно перевищений строк експлуатації(37 років), що згідно відповідним 

нормативним документам має скрадати 25 років. За останні 5 років по лінії було 

проведено 9 капітальних ремонти з монтажем з’єднувальних кінцевих муфт. Частина 

кабельної лінії виконана ізольованим кабелем з паперовою ізоляцією марки АСБл-10 

3*240 та частина ААБл-6 3*240. Довжина КЛ-6 кВ складає 2,722 км. Технічний стан 

кабель має незадовільний і згідно методичних вказівок підлягає заміні.  

Згідно завдання на проектування передбачається технічне переоснащення кабельної 

лінії 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Південно-Західна»:  РП-3»  шляхом: 

- заміна кабелю 6 кВ по існуючій  трасі КЛ-6 «ПС 110/6 кВ «Південно-Західна»:  РП-

3»; 

- заміни кабелю з паперовою ізоляцію на кабель з ізоляцією із екструдованого 

пероксидно зшитого поліетилену різних конструкцій, у тому числі одножильні, з 

номінальною напругою кабелю не менш ніж 24 кВ; 

Виконання проектних робіт по даному об’єкту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2020 року. 

 

 

 

Додаток 3.2 

 

Реконструкція КЛ-10 кВ «ЗТП-77 – ЗТП-223»  в м. Кременчуці  

 

Кабельна лінія 10 кВ «ЗТП-77 - ЗТП-223» прокладена в м. Кременчуці Полтавської 

області, заживлена від ПС 150/35/10 кВ «Кременчук місто». Ця КЛ складається з одного 

кабелю напругою 10 кВ. Забезпечує електропостачання побутових і непобутових 

споживачів І, ІІ та ІІІ категорії надійності електропостачання зокрема: КГ ЖЕП 

«Придніпровське», ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат».  

Кабельна лінія 10 кВ «ЗТП-77 - ЗТП-223» збудована в 1975 році і має значно 

перевищений строк експлуатації(44 років), що згідно відповідним нормативним 

документам має скрадати 25 років. За останні 5 років по лінії було проведено 5 

капітальних ремонтів з монтажем з’єднувальних муфт. На даний час кабельна лінія має 24 

шт. з’єднувальних муфт. Кабельна лінія виконана ізольованим кабелем з паперовою 

ізоляцією марки ААШВ 3*95. Довжина КЛ-10 кВ складає 0,68 км. Технічний стан кабель 

має незадовільний і згідно із методичними вказівками підлягає заміні.  

Згідно завдання на проектування передбачається технічне переоснащення КЛ-10 кВ 

«ЗТП-77 - ЗТП-223» шляхом: 

- заміни кабелю 10 кВ по існуючій трасі КЛ-10 кВ «ЗТП-77 - ЗТП-223»; 
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- заміни кабелю з паперовою ізоляцію на кабель з ізоляцією із екструдованого 

пероксидно зшитого поліетилену різних конструкцій, у тому числі одножильні, з 

номінальною напругою кабелю не менш ніж 24 кВ; 

Виконання проектних робіт по даному об’єкту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2020 року. 

 

 

 

Додаток 3.3 

 

Реконструкція КЛ-10 кВ «ТП-673 – ТП-674»  в м. Кременчуці  

 

Кабельна лінія 10 кВ «ТП-673 - ТП-674» прокладена в м. Кременчуці Полтавської 

області, заживлена від ПС 35/10 кВ «В.Кохнівка». Ця КЛ складається з двох кабелів 

напругою 10 кВ. Забезпечує електропостачання побутових і непобутових споживачів І, ІІ 

та ІІІ категорії надійності електропостачання зокрема: Комунальне некомерційне 

підприємство Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня», 

Управління праці та соціального захисту населення Кременчуцької державної 

адміністрації, ТОВ «КОМПАНІЯ БЛАСТ».  

Кабельна лінія 10 кВ «ТП-673 - ТП-674» збудована в 1976 році і має значно 

перевищений строк експлуатації (43 роки), що згідно відповідним нормативним 

документам має складати 25 років. За останні 5 років по лінії було проведено 4 

капітальних ремонти з монтажем з’єднувальних кінцевих муфт. Кабельна лінія  виконана 

ізольованим кабелем з паперовою ізоляцією марки ААШВ 3*70. Довжина КЛ-10 кВ 

складає 0,25 км. Технічний стан кабель має незадовільний і згідно методичних вказівок 

підлягає заміні.  

Згідно завдання на проектування передбачається технічне переоснащення КЛ-10 кВ 

к.2 «ТП-673 - ТП-674» шляхом: 

- прокладання нового кабелю 10 кВ по новій трасі від РП-12 до ТП-674. 

Виконання проектних робіт по даному об’єкту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2020 року. 

 

 

Додаток 4 

 

Реконструкція РП 6-10 кВ з заміною масляних вимикачів 6- 10кВ на вакуумні 

вимикачі Easy Pact EXE 10кВ 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» експлуатує 78 розподільчих пункти 6-10 кВ.  

Переважна більшість розподільчих пунктів були побудовані в 1960-80-ті роки. В РУ 

6-10 кВ підстанцій встановлені комірки типу КСО, які укомплектовані комутаційними 

апаратами. Всього в експлуатації 906 вимикачів, з яких 282 вакуумних, 577– оливних та 

47 – вимикачів навантаження. Оливні вимикачі експлуатуються з моменту введення в 

експлуатацію підстанцій. В процесі експлуатації обладнання зазнало інтенсивного 

морального та фізичного зношення. 

 На даний маслооливні вимикачі відпрацювали більше нормативного терміну, у 

зв’язку з чим не відповідають вимогам надійного електропостачання, їх неправильна 
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робота часто призводить до технологічних порушень, в тому числі зі знеструмленням 

цілих секцій шин 10(6) кВ. Привідні механізми вимикачів мають великий процент 

спрацьованості, його деталі зношені і застарілого виконання, відсутність їх виготовлення 

заводами виробниками призводить до неможливості здійснювати ремонт та 

обслуговування. Релейний захист виконаний на застарілих пристроях. 

У зв’язку з вищенаведеним планується виконати заміну застарілого комутаційного 

обладнання в 10 РП 6-10 кВ на нові вакуумні вимикачі 10(6) кВ EasyPact EXE компанії 

SchniderElectric. 

Крім цього, в комплексі з заміною вимикачів буде впроваджуватись  автоматизована 

система керування SCADA. Впровадження зазначеної системи надасть можливість 

здійснення: 

- оперативного контролю стану схеми електричної мережі; 

- контролю електроспоживання й потужності; 

- оптимізації режимів мережі з метою зменшення втрат; 

- підвищення надійності передачі електроенергії; 

- оптимізації режимів роботи технологічного устаткування; 

- діагностики стану основного устаткування; 

- реєстрації аварійних і поточних подій; 

- мінімізації впливу людського фактора на процеси збору й обробки інформації; 

- зниження технічних і комерційних втрат за рахунок підвищення точності, 

вірогідності й одночасності одержання інформації.  

В 2020 році планується виконання проектно-кошторисної документації по 

технічному переоснащенню наступних РП: 

№ 

п/п 
Назва об’єкту 

1 
Реконструкція розподільчого пункту (РП) 6 кВ №6 Комсомольської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (ЗнП та 

дефектний акт) 

2 
Реконструкція розподільчого пункту (РП) 6 кВ № 7 Комсомольської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (ЗнП та 

дефектний акт) 

3 
Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 6/0,4 кВ №1 Комсомольської філії АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (ЗнП та дефектний акт) 

4 
Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 6/0,4 кВ №2 Комсомольської філії АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (ЗнП та дефектний акт) 

5 
Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 6/0,4 кВ №3 Комсомольської філії АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (ЗнП та дефектний акт) 

6 
Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 10/0,4 кВ №1 Пирятинської філії АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (ЗнП та дефектний акт) 

7 
Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) №2 Пирятинської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

(ЗнП та дефектний акт) 

8 
Технічне переоснащення центрального розподільчого пункту (ЦРП) 10/0,4 кВ №3 Пирятинської філії АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (ЗнП та дефектний акт) 

9 Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) №10 Гадяцької філії (ЗнП та дефектний акт) 

10 Реконструкція ЦРП 10/0,4 кВ №2 в м. Гребінка Полтавської області (ЗнП та дефектний акт) 
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Додаток 5 

 

Реконструкція розподільчого пункту 20/0,4 кВ №2 в м. Миргороді Полтавської 

області 

 

Живлення споживачів електричної енергії в м. Миргороді забезпечується від ПС 330 

кВ «Миргород» ДП НЕК «Укренерго» за допомогою двох розподільчих пунктів – ЦРП-10 

кВ і РП-2. Останній розташований в центральній частині міста і тому відіграє важливу 

роль у забезпеченні електричною енергією міського ринку, органів місцевого 

самоврядування, житлово-комунальних і соціальних установ Миргорода. 

На замовлення АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» проектною організацією виконано 

ТЕО доцільності підвищення енергоефективності роботи електричних мереж та зниження 

втрат в розподільчих мережах 10 кВ м. Миргорода шляхом переходу на більш високий 

клас напруги 20 кВ зі зміною конфігурації мережі. В цій роботі згідно вимог СОБУ МЕВ 

ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 обґрунтовано вибір мережі напругою 20 кВ у порівнянні з 

існуючим варіантом мережі 10 кВ. 

Вищезгаданим ТЕО передбачається створення двох джерел живлення мережі 20 кВ 

(ПС 110/20 кВ) та кільцевої мережі 20 кВ у складі 6 РП. Для організації цієї мережі 

пропонується використати існуючі розподільчі пункти, в тому числі РП-2, яке таким 

чином потребує заміни обладнання 10 кВ на відповідне обладнання 20 кВ.  

Крім того на сьогоднішній день РП-2 в м. Миргороді має незадовільний технічний 

стан. По-перше, цей об’єкт розташований в центральній частині міста, поряд з гімназією, 

але на території, яка підтоплюється ґрунтовими та паводковими водами. Це підвищує 

небезпеку під час експлуатації та обслуговування РП, спричиняє відключення обладнання 

та споживачів, які живляться від РП по напрузі 0,38 і 10 кВ. 

По-друге, в РП експлуатується застаріле комутаційне обладнання, яке вже 

відпрацювало свій ресурс. Відсутні запасні частини для ремонту вимикачів. 

Завданням на проектування передбачається: 

- Визначення місця посадки нової будівлі РП поряд з існуючою з урахуванням 

заходів для запобігання підтоплення нового РП; 

- Заміну комірок та оливних вимикачів 10 кВ на комірки з вакуумними вимикачами 

20 кВ виробництва Schneider Electric з комплектами релейного захисту; 

- влаштування пожежної та охоронної сигналізації; 

- влаштування обліку активної та реактивної електроенергії з можливістю передачі 

даних в АСОЕ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» по GSM-каналу. 

Якщо технічне переоснащення РП-2 буде завершене до формування опорної 

мережі 20 кВ від ПС 110/20 кВ «Миргородська» до РП-2, розподільчий пункт буде 

підключений на першому етапі на напругу 10 кВ з подальшим переведенням на напругу 

20 кВ. 

Виконання проектних робіт по даному об’єкту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2020 року. 
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Додаток 6 

 

Виготовлення експертного звіту проектно-кошторисної документації 

 

Станом на 01.01.2020 року на балансі і обслуговуванні будуть знаходитися: 

 ПЛ-6-10 кВ – 13 452,90 км; 

 ПЛ-0,4 кВ – 20 717,41 км. 

Якісна оцінка технічного стану говорить про те, що: 34,70 км ПЛ-10 кВ і 1 491,67 км 

ПЛ-0,4 кВ підлягає реконструкції; 5,96 км ПЛ-10 кВ і 120,07 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 було виконано в 

2018-2019 роках інженерно-вишукувальні роботи та передбачено 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 цим, пропонується за рахунок коштів інвестиційної програми на 2020 

рік профінансувати виготовлення експертного звіту проектно-кошторисної документації. 

№ 

п/п 
Найменування об'єкту 

Запланована 

довжина 

(проект), 

км/шт 

Вартість 

експертизи 

(тис. грн. 

без ПДВ) 

1 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-220 Недогарки Кременчуцького 

району 
1,98 9,36 

2 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-116 Вельбівка Гадяцького району 0,97 4,59 

3 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-202 Великі Будища Гадяцького 

району 
1,51 7,17 

4 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-285 Новоселівка Гадяцького району 2,93 13,87 

5 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-319 П Роменка гадяцького району 2,45 11,62 

6 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-419 Рашівка гадяцького району 2,12 10,07 

7 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-2113 Пронозівка Глобинськог району 2,74 12,99 

8 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-1216 м. Глобине 1,08 5,13 

9 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-127 м. Горішні плавні 1,11 5,26 

10 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-136 Більськ Котелевського району 4,67 22,12 

11 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-146 Більськ Котелевського району 2,98 14,12 

12 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-153 Більськ Котелевського району 4,46 21,17 

13 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-217 Більськ Котелевського району 0,98 4,63 

14 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-217 Білоцерківка 

Великобагачанського району 
3,23 15,34 

15 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-167 Матяшівка Великобагачанського 

району 
9,14 43,33 



16 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-509 м Лохвиця 0,57 2,68 

17 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-110 Харківці Лохвицький район 3,89 18,42 

18 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-326 Вирішальне Лохвицького району 4,52 21,43 

19 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-409 Заводське Лохвицького району 3,83 18,15 

20 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-506 Лохвиця 1,49 7,09 

21 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-27 Базилівщина Машівськог району 2,78 13,16 

22 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-59 Машівка 1,53 7,26 

23 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-217 Гаркушенці Миргородського 

району 
3,10 14,68 

24 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-554 Комишня Миргородського району 3,22 15,27 

25 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-491 Бакумівка Миргородського 

району 
3,42 16,20 

26 Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-500 Комишня Миргородського району 4,32 20,50 

27 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-590 В. Сороченці Миргородського 

району 
4,70 22,27 

28 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-221 Руденківка Новосанжарського 

району 
4,28 20,31 

29 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-122 Зачепилівка Новосанжарського 

району 
3,39 16,07 

30 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-101 Піски Удайські Чорнухинського 

району 
1,96 9,30 

31 
Технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ КТП-269 Піски удайські Чорнухинського 

району 
2,36 11,20 

32 
Реконструкція електричних мереж 0,4 і 10 кВ від КТП-194 в с.Нова Знам'янка 

Кременчуцького району  Полтавської області 
1,88 8,91 

33 
Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-36 в  с. Михайлівка 

Гребінківського району Полтавської області. 
5,43 25,74 

34 
Технічне переоснащення електричних мереж 0,4 і 10 кВ від КТП-367 в   смт. 

Білики Кобеляцького району Полтавської оласті. 
4,04 19,15 

35 
Технічне переоснащення електричних мереж 0,4 і 10 кВ від КТП-578 в  смт. 

Білики Кобеляцького району Полтавської області. 
2,47 11,71 

36 
Реконструкція електричних мереж 0,4  і 10 кВ від РП-14, КТП-110 та ЗТП-57 

(розвантажувальна КТП-110А) в м. Кременчук 
1,76 8,33 

37 
Реконструкція леектричних мереж 0,4 і 10 кВ від  ЗТП-47 в м. Кременчук 

Полтавської області. 
0,82 3,90 

38 
Реконструкція електричних мереж 0,4 і 10 кВ від КТП-447 в с. Калайдинці 

Лубенського району Полтавської області.  
6,40 30,34 

39 
Реконструкція електричних мереж 0,4  кВ і 10 кВ  від ЗТП-334  смт. Ромодан 

Миргородського району  Полтавської області. 
3,30 15,65 

40 
Технічне переоснащення електричних мереж 0,4 кВ від КТП-106 в с. Харківці 

Пирятинського району Полтавської області. 
4,16 19,72 

41 
Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ від КТП-546 в с. Зінці 

Полтавського району Полтавської області. 
1,51 7,16 

42 
Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ від КТП-359 в с. Пасківка 

Полтавського району Полтавської області. 
1,17 5,55 

43 
Реконструкція електричних мереж 0,4 кВ і 10 кВ від  КТП-382 в  с. Дем'янівка 

Семенівського району Полтавської області. 
2,28 10,81 

44 
Технічне переоснащення електричних мереж 0,4 кВ від КТП-219 в с. Наріжжя 

Семенівського району Полтавської області. 
1,20 5,69 

45 Технічне переоснащення  розподільчого пункту РП-24 в м. Полтава. 1 12,73 

46 
Технічне переоснащення центрального розподільчого пункту (ЦРП) №10 

Гадяцької філії 
1 15,40 

47 
Технічне переоснащення електричних мереж 10 кВ фідер"Цукрозавод"  від ПС 

35/10 кВ  Семенівка в смт. Семенівка Полтавської області. 
6,9 7,97 

48 
Технічне переоснащення електричних мереж 6 кВ  ЗТП-193- ЗТП-601  ділянка 

ЗТП-601- ЗТП-157 в м. Полтава 
1,69 7,97 

49 
Технічне переоснащення електричних мереж 6 кВ  ЗТП-193- ЗТП-601  ділянка 

ЗТП-193- КТП-362 в м. Полтава 
0,46 5,29 

50 

Технічне переоснащення електричних мереж 10кВ Л-6 "Центр" від ПС 

"Ромодан" 110/10 кВ в смт. Ромодан Миргородського району Полтавської 

області. 

1,13 7,66 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

 

 
 



Заміна застарілих лічильників (впровадження АСОЕ) 
 

Доступ працівників компанії до засобів обліку, встановлених у квартирах та 

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 

поселеннях).  

Впровадження у побутових споживачів багатофункціональних лічильників 

електроенергії, інтегрованих в АСОЕ, 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 обліку електроенергії (АСОЕ) у всіх без виключення категорій 

споживачів, в тому числі і населення.  

Станом на 01.01.2019 р. АТ „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” має в експлуатації у 

побутових споживачів 701 036 шт. лічильників електричної енергії, з них – 661 888 шт. 1-

фазних (у т.ч. 71 130 шт. індукційні класу точності 2,5) та 39 148 шт. 3-фазних 

електролічильників.  

На даний час в АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» впроваджено та працюють наступні 

системи АСОЕ 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 2020 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 АСОЕ. 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. 

Всі лічильники типу «Смарт», які будуть впроваджені у рамках інвестиційної 

програми 2020 року обов’язково будуть забезпечені функцією дистанційного зчитування 

та будуть встановлюватись для зведення балансу розподіленої електроенергії у 

визначених ІП 2020 року та цією пояснювальною запискою енерговузлах: 

Дистанційно отримані дані про обсяги розподілу електричної енергії з 

встановленних SMART лічильників обов’язково будуть враховані у формуванні 

корисного відпуску; 

Функція обмеження потужності споживання лічильників без відповідної 

сертифікації та дотримання чинних нормативних документів використовуватись не 

буде. 

У разі отримання сертифікату, необхідного для застосування цієї функції, АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надасть інформацію до НКРЕКП. 

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 АСОЕ 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. 

 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» планує встановлення засобів обліку відповідно до 

технічних характеристик заводу. За наявності в лічильнику функції обмеження 

потужності, цей функціонал лічильника не буде використовуватись за умови відсутності 

сертифікату на цю функцію. У разі отримання сертифікату, необхідного для застосування 

цієї функції, АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надасть інформацію до НКРЕКП. 

 



Враховуючи це, за результатами аналізу було визначено дві філії, в яких 

заплановано виконати заміну 15 041 шт. електролічильників. 

№ 

з/п 
Найменування 

Вартість одиниці 

продукції, тис.грн 

без ПДВ 

Кількість, 

шт (м). 

Вартість, тис. 

грн. (без ПДВ) 

1 
1-ф  інтервальний електролічильник з модулем 

дистанційного зчитування (типу - СМАРТ) 
1,30 14 243 18 515,90 

2 
3-ф  інтервальний електролічильник з модулем 

дистанційного зчитування (типу - СМАРТ)  
2,80 353 988,40 

3 

3-ф  інтервальний електролічильник (А+;R+/-) з 

модулем дистанційного зчитування (типу - 

СМАРТ)  

2,84 55 156,20 

4 

3-ф  інтервальний електролічильник (А+;R+/-), 

трансформаторного включення з модулем 

дистанційного зчитування (типу - СМАРТ)   

2,84 17 48,28 

5 

3-ф  інтервальний електролічильник, 

трансформаторного включення з модулем 

дистанційного зчитування (типу - СМАРТ)   
2,80 270 756,00 

6 Трансформатор струму Т-0,66 1000/5 0,68 24 16,24 

7 Трансформатор струму Т-0,66 600/5 0,53 84 44,60 

9 Трансформатор струму Т-0,66 400/5 0,53 6 3,19 

10 Трансформатор струму Т-0,66 300/5 0,35 201 70,10 

11 Трансформатор струму Т-0,66 250/5 0,53 72 38,23 

12 Трансформатор струму Т-0,66 200/5 0,35 360 125,54 

13 Трансформатор струму Т-0,66 150/5 0,35 48 16,74 

14 Трансформатор струму Т-0,66 100/5 0,35 24 8,37 

15 Комутаційна колодка КП25 0,34 274 92,70 

16 Провід ПВ -1 (1*2,5) 0,01 7473 46,44 

17 
Шафа з комунікаційним устаткуванням (PLC) для 

2-х трансформаторний ПС 
21,47 18 386,46 

18 
Шафа з комунікаційним устаткуванням (PLC) для 

1-х трансформаторний ПС 
14,45 2 28,90 

 Всього:   21 342,28 
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обліку  юридичних 

споживачів 
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юридичних 

споживачів, 

підключених від РЩ 

0,4 кВ будинку, шт (А 
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Реактивный) 
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     38 228 156 36 10846 2620 267 171 28 334 71 20 75 27 4 17 

  

1 Полтава 7 831 18 122 109 15 5606 1652 71 69 15 49 34 13 38 7 1 12 

ЗТП-232,  ТП-172, ТП-

153,ТП-86,ЗТП-
234,ЗТП-85, ТП-229, 

ТП-273, ТП-228 

2 Кременчук 7 107 20 106 47 21 5240 968 196 102 13 285 37 7 37 20 3 5 

ТП-10, КТП-11, ТП-38, 
ТП-72, ТП-129, ТП-188, 

ТП-119, ТП-153,ТП-

185,ТП-186, ТП-157, 



№ 

п/п 
Адреса 

1-ф  
багатотарифний 

лічильник з 

модулем 
дистанційного 

зчитування 

(типу - 
СМАРТ) 

3-ф  

багатотарифний 
лічильник з 

модулем 

дистанційного 
зчитування 

(типу - СМАРТ)  

3-ф  

багатотарифний 

лічильник 
А+,R+/- з 

модулем 

дистанційного 
зчитування 

(типу - 

СМАРТ)  

3-ф  

багатотарифн

ий лічильник 
А+,R+/-

трансформато

рного 
включення з 

модулем 

дистанційного 
зчитування 

(типу - 

СМАРТ)   

3-ф  
багатотарифни

й лічильник 

трансформатор
ного 

включення з 

модулем 
дистанційного 

зчитування 

(типу - 
СМАРТ)   

  Полтавська філія 7501 155 22 12 141 

1 ЗТП-232 571 7 2 1 13 

1.1 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

1.2 вул.Ціолковського буд.49 58 2 1 0 2 

1.3 вул.Ціолковського буд.45 71 0 0 0 1 

1.4 вул. Ціолковського, 47 0 1 0 0 2 

1.5 вул. Стешенка,3  0 0 0 0 1 

1.6 вул. І. Мазепи, 12/8 0 0 0 1 0 

1.7 вул. Стешенка, 4 0 0 0 0 2 

1.8 Резерв 0 0 0 0 1 

1.9 Т2 ввід  0 0 0 0 1 

1.10  вул.Алмазна буд.9 100 1 0 0 0 

1.11 пров.Стешенка буд.2  70 1 0 0 1 

1.12  вул.Алмазна буд.11/39 69 1 1 0 1 

1.13 вул.Ціолковського буд.43 100 1 0 0 0 

1.14 вул.Ціолковського буд.41 103 0 0 0 0 

2 ТП-273 952 33 0 1 19 

2.1 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

2.2 вул. Уютна, 15 145 7 0 0 1 

2.3 вул. Пушкіна, 133 64 4 0 0 2 

2.4 вул. Нечуя-Левицького, 21 90 4 0 0 2 

2.5 вул. Уютна, 17/19 60 1 0 0 1 

2.6 вул. Б. Шеметів, 19 70 1 0 0 1 

2.7 вул. С. Петлюри, 28а 0 1 0 0 0 

2.8 вул. Уютна, 4 0 2 0 0 1 

2.9 вул. Пушкіна, 135 101 5 0 0 2 

2.10 Резерв 0 0 0 0 3 

2.11 Т2 ввід 0 0 0 0 1 

2.12 вул. С. Петлюри, 24б 60 2 0 0 1 

2.13 пров. Братів Шеметів, 21 70 2 0 0 1 

2.14 вул. Н.Левицького, 15 180 2 0 0 0 

2.15 вул. С. Петлюри, 24а 70 2 0 0 1 

2.16 вул. Уютна, 29 6 0 0 1 0 

2.17 вул. Шевченка, 116 36 0 0 0 1 

3 ТП-153 612 19 0 1 14 

3.1 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

3.2 вул. Зигіна, 32а 44 0 0 1 1 

3.3 пров. Клубний, 4а 91 3 0 0 2 

3.4 вул. Соборності, 71 54 4 0 0 1 

3.5 вул. Зигіна, 32 50 0 0 0 1 

3.6 Т2 ввід 0 0 0 0 1 



3.7 вул. Зигіна, 36 26 0 0 0 1 

3.8 вул. Соборності, 73 65 5 0 0 1 

3.9 пров. Клубний, 4 3 0 0 0 2 

3.10 вул. Зигіна, 34 50 0 0 0 1 

3.11 вул. Зигіна, 28 49 0 0 0 1 

3.12 вул. Соборності, 69/2 66 4 0 0 0 

3.13 Н. Левицького, 3 21 1 0 0 1 

3.14 Н. Левицького, 5 19 1 0 0 0 

3.15 вул. Зигіна, 30 25 0 0 0 0 

3.16 вул. Зигіна, 38 49 0 0 0 0 

3.17 вул. Зигіна, 38/7 0 1 0 0 0 

4 ТП-86 737 39 5 0 28 

4.1 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

4.2 вул. Зигіна, 42 61 0 0 0 1 

4.3 вул. Халтуріна, 11а 80 1 0 0 1 

4.4 вул. Халтуріна, 11 0 1 0 0 0 

4.5 вул. Соборності, 75/2 54 3 0 0 2 

4.6 вул. Нечуя-Левицького, 6 39 2 0 0 1 

4.7 Резерв 0 0 0 0 2 

4.8 вул. Соборності, 77а 180 15 4 0 4 

4.9 вул. Соборності, 77 65 2 1 0 2 

4.10 вул. Халтуріна,5 1 1 0 0 1 

4.11 Резерв 0 0 0 0 1 

4.12 Т2 ввід 0 0 0 0 1 

4.13 Резерв 0 0 0 0 6 

4.14 вул. Зигіна 0 1 0 0 0 

4.15 вул. Зигіна, 44 70 4 0 0 1 

4.16 вул. Н, Левицького, 4 0 2 0 0 1 

4.17 район Зигіна Пушкіна 4 0 0 0 1 

4.18 вул. Халтуріна, 7 77 3 0 0 1 

4.19 вул. Соборності, 79 103 4 0 0 1 

4.20 вул. Халтуріна, 3 3 0 0 0 0 

5 ТП-228 1367 15 5 5 16 

5.1 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

5.2 вул. Київське Шосе, 78а 0 0 0 2 0 

5.3 вул. Київське Шосе, 74 145 2 0 0 1 

5.4 вул. Івана Мазепи, 53 0 0 0 1 0 

5.5 вул. Юрія Кондратюка, 1 100 2 0 0 2 

5.6 вул. Юрія Кондратюка, 5 та 

вул. Юрія Кондратюка, 9 
193 0 0 0 1 

5.7 Т2 ввід 0 0 0 0 1 

5.8 вул. Юрія Кондратюка, 3 100 1 0 0 1 

5.9 вул. Київське Шосе, 74а 120 1 0 0 0 

5.10 вул. Київське Шосе, 78 90 2 0 0 1 

5.11 вул. Івана Мазепи, 53 0 0 0 1 0 

5.12 вул. Івана Мазепи, 49 та вул. 

Івана Мазепи, 51 та вул. Юрія 

Кондратюка, 7 

329 1 2 0 1 



5.13 вул. Юрія Кондратюка, 7 1 0 0 0 0 

5.14 вул. Івана Мазепи, 36 1 0 0 0 0 

5.15 вул. Івана Мазепи, 51 0 1 0 0 0 

5.16 ГАРАЖИ 1 1 0 0 1 

5.17 вул. Юрія Кондратюка, 7а 0 0 2 0 2 

5.18 вул. Київське Шосе, 70 144 2 0 0 1 

5.19 вул. Київське Шосе, 76 71 0 0 0 1 

5.20 Міськсвітло 0 2 0 0 1 

5.21 вул. Київське Шосе, 72 та вул. 

Київське Шосе, 74а 
72 0 0 0 1 

5.22 вул. Київське Шосе, 74б 0 0 1 1 0 

6 ТП-234 750 6 3 2 11 

6.1 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

6.2 пров. Хоткевича, 1 71 0 0 0 1 

6.3 вул. Івана Мазепи, 42 128 4 1 2 1 

6.4 вул. Івана Мазепи, 40 101 0 0 0 1 

6.5 вул. Івана Мазепи, 36 4 2 0 0 2 

6.6 вул. Івана Мазепи, 44 71 0 2 0 1 

6.7 Т2 ввід 0 0 0 0 1 

6.8 пров. Хоткевича, 3 101 0 0 0 1 

6.9 вул. Івана Мазепи, 38 71 0 0 0 1 

6.10 пров. Хоткевича, 5 101 0 0 0 1 

6.11 пров. Хоткевича, 7 102 0 0 0 0 

7 ЗТП-85 620 8 0 2 9 

7.1 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

7.2 пров. Комунальний, 4а 80 1 0 0 1 

7.3  пров. Токарний, 5 118 1 0 0 0 

7.4  вул. Європейська, 124 60 3 0 2 0 

7.5 р-н пров.торкарний ф1 0 0 0 0 1 

7.6 пров. Токарний, 4 0 0 0 0 1 

7.7 Т2 ввід 0 0 0 0 1 

7.8 
р-н пров.торкарний - мічуріна 

ф2 
38 1 0 0 1 

7.9 пров. Токарний, 15 1 0 0 0 0 

7.10  пров. Токарний, 18 1 0 0 0 0 

7.11  пров. Токарний, 16 100 1 0 0 1 

7.12  пров. Токарний, 2 80 1 0 0 1 

7.13 пров. Кустарний, 6 61 0 0 0 1 

7.14 пров. Кустарний, 8 81 0 0 0 0 

8 ТП-229 1219 11 3 0 13 

8.1 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

8.2 вул. Київське шосе, 84а 0 0 1 0 0 

8.3  вул. Великотирнівська 1 0 0 0 0 

8.4 вул. Івана Мазепи, 55 92 0 0 0 1 

8.5 вул. Івана Мазепи, 59 119 1 2 0 1 

8.6 вул. Київське шосе, 86 100 1 0 0 1 

8.7 вул. Київське шосе, 84 100 1 0 0 0 

8.8 вул. Київське шосе, 90 100 2 0 0 1 

8.9  вул. Великотирнівська, 4 100 1 0 0 1 



8.10 вул. Івана Мазепи, 57 0 0 0 0 2 

8.11 вул. Київське шосе, 92/2 130 0 0 0 1 

8.12  вул. Київське шосе, 80 90 1 0 0 1 

8.13 вул. Київське шосе, 78 0 1 0 0 0 

8.14 Т2 ввід 0 0 0 0 1 

8.15 вул. Київське шосе, 82 90 2 0 0 1 

8.16 вул. Київське шосе, 88 101 0 0 0 0 

8.17 вул. Великотирнівська, 8 71 0 0 0 1 

8.18  вул. Великотирнівська, 10/61 123 0 0 0 0 

8.19  вул. вул. Івана Мазепи, 59 0 1 0 0 0 

8.20 вул. Великотирнівська, 4а 1 0 0 0 0 

8.21  вул. вул. Івана Мазепи 1 0 0 0 0 

9 ТП-172 673 17 4 0 18 

9.1 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

9.2 Вул. Соборності, 51 56 1 0 0 2 

9.3 вул. Сінна, 2/49 0 0 0 0 2 

9.4 вул.Ватутіна буд.3 40 1 0 0 1 

9.5 вул. Зигіна 3 0 0 1 0 0 

9.6 вул. Зигіна 4 71 0 0 0 1 

9.7 вул.Сінна буд.4-а  кв.6 13 1 0 0 1 

9.8 вул.Ватутіна буд.3а 47 0 0 0 1 

9.9 вул.Ватутіна буд.3б 53 0 0 0 1 

9.10 вул.Сінна буд.4  42 0 0 0 1 

9.11 вул.Пушкіна буд.64а 85 0 0 0 1 

9.12 вул.Пушкіна буд.66а 75 0 0 0 0 

9.13 вул.Сінна буд.4/2  кв.48* 68 2 0 0 1 

9.14 
вул.СОБОРНОСТІ [Жовт.] 

буд.53/1 
68 5 1 0 2 

9.15 вул. Соборності 0 0 1 0 0 

9.16 вул. Сінна 1 0 0 0 0 

9.17 
вул.СОБОРНОСТІ [Жовт.] 

буд.49 
41 4 0 0 1 

9.18 вул.Зигіна буд.3/7  кв.27g* 1 0 0 0 0 

9.19 вул.Сінна буд.4в  кв.1 0 3 0 0 0 

9.20 вул.Сінна буд.2г  * 3 0 0 0 0 

9.21 
м.Полтава вул.СОБОРНОСТІ 

[Жовт.] буд.53G  * 
3 0 0 0 0 

9.22 
м.Полтава вул.Сінна буд.4в  

кв.2 
1 0 0 0 0 

9.23 
м.Полтава вул.Зигіна буд.2/4  

кв.G* 
1 0 0 0 0 

9.24 Резерв 1 0 0 0 1 

9.25 Сінна соборності 0 0 0 0 1 

9.26 вул. Соборності, 48Н 1 0 1 0 0 

9.27 вул. Соборності, 41 1 0 0 0 0 

9.28 вул. Сінна 2 1 0 0 0 0 

  Кременчуцька філія 6743 197 33 5 129 

1 ТП-10 529 14 5 2 12 

1.1 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

1.2 ПП Франчук 0 1 0 0 0 

1.3 Будинок торгiвлi к1 0 0 0 1 0 



1.4 Бойлерна к1 0 1 0 0 1 

1.5 Мiськсвiтло 0 0 1 0 1 

1.6 
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 

буд.31/6 
65 0 1 0 2 

1.7 
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 

буд.33 
158 1 1 0 1 

1.8 Б-Р ПУШКІНА, буд.8 64 0 0 0 1 

1.9 Б-Р ПУШКІНА, буд.12 43 0 0 0 1 

1.10 Б-Р ПУШКІНА, буд.14 42 0 0 0 0 

1.11 Б-Р ПУШКІНА, буд.10 38 0 0 0 0 

1.12 Б-Р ПУШКІНА, буд.16 43 2 0 0 1 

1.13 Б-Р ПУШКІНА, буд.18 50 2 2 0 1 

1.14 Будинок торговлi к2 0 0 0 1 0 

1.15 

ВУЛ. ЛЕЙТЕНАНТА 

ПОКЛАДОВА (К. МАРКСА), 

буд.5 (5-9кВт) 

26 7 0 0 1 

1.16 Т2 ввід 0 0 0 0 1 

2 КТП-11 488 12 1 0 4 

2.1 ПП Понежа Магазин 0 0 1 0 0 

2.2 Офтальмологiч.кабiнет 0 1 0 0 0 

2.3 вул.Пушкина ПЛ 0 0 0 0 1 

2.4 Б-Р ПУШКІНА, буд.11 37 3 0 0 0 

2.5 Б-Р ПУШКІНА, буд.13 41 0 0 0 0 

2.6 Б-Р ПУШКІНА, буд.15 39 1 0 0 0 

2.7 
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 

буд.29/5 
139 2 0 0 1 

2.8 Б-Р ПУШКІНА, буд.9 165 0 0 0 0 

2.9 Б-Р ПУШКІНА, буд.7 67 5 0 0 1 

2.10 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

3 ТП-38 639 17 6 0 10 

3.1 ПП Кульчицька 0 0 1 0 0 

3.2 Школа 10 0 1 0 0 1 

3.3 
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 

буд.37 
181 2 0 0 1 

3.4 
ВУЛ. НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 

буд.17 
5 2 0 0 0 

3.5 
ВУЛ. НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 

буд.13 
80 0 0 0 0 

3.6 
ВУЛ. НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 

буд.15 
0 1 2 0 1 

3.7 
 ВУЛ. НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 

буд.11А 
12 0 0 0 1 

3.8 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

3.9 Газове РП 1 0 0 0 1 

3.10 
ВУЛ. НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 

буд.11 
66 4 2 0 1 

3.11 ВУЛ. НЕБЕСНОЇ СОТНІ, буд.9 70 1 0 0 1 

3.12 
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 

буд.39 
157 4 1 0 0 

3.13 
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 

буд.41/3 
67 2 0 0 1 

3.14 Т2 ввід 0 0 0 0 1 

4 ТП-72 1030 15 1 0 11 

4.1 ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, буд.10 44 0 1 0 2 

4.2 ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, буд.4 64 1 0 0 2 

4.3 ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, буд.12 41 0 0 0 1 



4.4 
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 

буд.19 
183 1 0 0 0 

4.5 

ВУЛ. АКАДЕМІКА 

МАСЛОВА (РАДЯНСЬКА), 

буд.6 

7 1 0 0 0 

4.6 

ВУЛ. АКАДЕМІКА 

МАСЛОВА (РАДЯНСЬКА), 

буд.8 

5 0 0 0 0 

4.7 ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, буд.14 40 1 0 0 1 

4.8 ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, буд.16 41 0 0 0 0 

4.9 ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, буд.18 182 0 0 0 0 

4.10 ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, буд.20 79 1 0 0 0 

4.11 ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, буд.6 78 0 0 0 0 

4.12 ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, буд.8 188 0 0 0 0 

4.13 
ВУЛ. ПЕРЕМОГИ(ВУЛ.), 

буд.12А ГК-9 
3 0 0 0 0 

4.14 ВУЛ. Г. ЖАДОВА, буд.1А 1 0 0 0 0 

4.15 
ВУЛ. АКАДЕМІКА 

МАСЛОВА, буд.12А ГК-11 
0 2 0 0 0 

4.16 
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 

буд.17/2 
74 2 0 0 1 

4.17 вул.Першотравнева,21 0 6 0 0 3 

4.18 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

5 ТП-129 462 22 7 0 14 

5.1 ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, буд.1 76 2 2 0 2 

5.2  Перемоги 3А 0 1 0 0 0 

5.3  вул. Ген.Жадова, 1-А 1 0 0 0 1 

5.4 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

5.5 ПРОВ. ПОШТОВИЙ, буд.2 97 1 0 0 1 

5.6 ПРОВ. ПОШТОВИЙ, буд.6 75 1 1 0 1 

5.7 ВУЛ. Г. ЖАДОВА, буд.10 64 3 1 0 1 

5.8 вул.Перемоги,5 0 0 0 0 1 

5.9 ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, буд.3 70 8 0 0 1 

5.10 ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, буд.7 73 5 2 0 3 

5.11 
пер. ПЕРШОТРАВНЕВИЙ, 

буд.4 
6 1 1 0 1 

5.12 Т2 ввід 0 0 0 0 1 

6 ТП-188 438 31 1 1 14 

6.1 ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, буд.31/20 83 0 0 0 2 

6.2 Першотравнева 32 0 0 0 0 1 

6.3 ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, буд.28 71 4 0 0 1 

6.4 ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, буд.30 97 2 0 0 0 

6.5 Гагаріна 11 0 4 1 0 2 

6.6 ВУЛ. ГАГАРІНА, буд.13 17 3 0 0 1 

6.7 вул.Театральна,27Б 3 5 0 1 0 

6.8 вул.Шевченка,    магазин,304   0 0 0 0 1 

6.9 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

6.10 вул.Театральна,33, 0 1 0 0 1 

6.11 ВУЛ. ГАГАРІНА, буд.15/34 67 3 0 0 1 

6.12 Гагаріна 11 0 1 0 0 1 

6.13 ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, буд.22/30 35 5 0 0 1 

6.14 
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 

буд.32 
65 3 0 0 0 

6.15 Т2 ввід 0 0 0 0 1 



7 ТП-119 541 22 1 2 11 

7.1 
ПРОВ. ГВАРДIЙСЬКИЙ, 

буд.18 
33 0 0 0 1 

7.2 
ПРОВ. ГВАРДIЙСЬКИЙ, 

буд.20 
34 0 0 1 1 

7.3 Т2 ввід 0 0 0 0 1 

7.4  вул.Ватутiна 54/17 0 1 0 0 2 

7.5 
ПРОВ. ГВАРДIЙСЬКИЙ, 

буд.16 
79 1 0 0 1 

7.6 вул.Ватутiна, 0 0 0 0 1 

7.7 ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.21 65 0 0 0 0 

7.8 ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.23/22 65 0 0 0 0 

7.9 ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.58 0 1 0 0 0 

7.10 ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.58А 0 1 0 0 0 

7.11 ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.60 0 1 0 0 0 

7.12 ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.62 1 0 0 0 0 

7.13 ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.68 1 0 0 0 0 

7.14 ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.70 2 0 0 0 0 

7.15 ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.72 1 1 0 0 0 

7.16 ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.74 1 0 0 0 0 

7.17 ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.76 1 0 0 0 0 

7.18 ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.78 2 0 0 0 0 

7.19 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.50/18 1 0 0 0 0 

7.20 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.52 1 0 0 0 0 

7.21 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.54 1 0 0 0 0 

7.22 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.56 1 0 0 0 0 

7.23 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.57 1 0 0 0 0 

7.24 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.58 2 0 0 0 0 

7.25 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.59 1 0 0 0 0 

7.26 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.60 1 0 0 0 0 

7.27 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.61 0 1 0 0 0 

7.28 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.62 1 0 0 0 0 

7.29 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.63 1 0 0 0 0 

7.30 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.64 1 0 0 0 0 

7.31 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.67А 0 1 0 0 0 

7.32 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.69 1 0 0 0 0 

7.33 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.70 1 0 0 0 0 

7.34 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.71 2 0 0 0 0 

7.35 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.72 1 0 0 0 0 

7.36 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.73 1 0 0 0 0 

7.37 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.74 0 1 0 0 0 

7.38 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.75 1 0 0 0 0 

7.39 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.76 0 1 0 0 0 

7.40 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.77 0 1 0 0 0 

7.41 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.79 0 1 0 0 0 

7.42 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.80 0 1 0 0 0 

7.43 ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.81 1 0 0 0 0 

7.44 ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, буд.1/67 0 1 0 0 0 

7.45 ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, буд.10 1 0 0 0 0 

7.46 ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, буд.11/64 1 0 0 0 0 



7.47 ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, буд.12/66 1 0 0 0 0 

7.48 ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, буд.2/69 1 0 0 0 0 

7.49 ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, буд.3 1 0 0 0 0 

7.50 ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, буд.4 0 1 0 0 0 

7.51 
ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, буд.5/66 

кв.1 
0 3 0 0 0 

7.52 ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, буд.6/68 1 0 0 0 0 

7.53 ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, буд.7/65 2 0 0 0 0 

7.54 ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, буд.8/67 1 0 0 0 0 

7.55 ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, буд.9 1 0 1 1 0 

7.56 ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.19/22 64 0 0 0 1 

7.57 
ПРОВ. ЛЬВА 

ТОЛСТОГО(ПРОВ), буд.24 
32 1 0 0 0 

7.58 
ПРОВ. ЛЬВА 

ТОЛСТОГО(ПРОВ), буд.26 
33 0 0 0 0 

7.59 
ПРОВ. ЛЬВА 

ТОЛСТОГО(ПРОВ), буд.28 
63 1 0 0 0 

7.60 
ПРОВ. ЛЬВА 

ТОЛСТОГО(ПРОВ), буд.30 
33 0 0 0 0 

7.61 
ПРОВ. ЛЬВА 

ТОЛСТОГО(ПРОВ), буд.18/50 
1 2 0 0 2 

7.62 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

8 ТП-153 553 12 4 0 9 

8.1  ПРОВ. ГВАРДIЙСЬКИЙ, буд.4 32 2 0 0 2 

8.2  ПРОВ. ГВАРДIЙСЬКИЙ, буд.6 33 0 0 0 0 

8.3  ПРОВ. ГВАРДIЙСЬКИЙ, буд.8 80 0 0 0 0 

8.4  ПР-Т СВОБОДИ, буд.132/2 50 0 2 0 1 

8.5 
 ПРОВ. ЛЬВА 

ТОЛСТОГО(ПРОВ), буд.32 
64 0 0 0 1 

8.6 
 ПРОВ. ЛЬВА 

ТОЛСТОГО(ПРОВ), буд.34 
33 0 0 0 0 

8.7 
 ПРОВ. ЛЬВА 

ТОЛСТОГО(ПРОВ), буд.36 
154 0 0 0 0 

8.8 
 ПРОВ. ЛЬВА 

ТОЛСТОГО(ПРОВ), буд.36А 
0 1 1 0 0 

8.9 Т2 ввід 0 0 0 0 1 

8.10  ПР-Т СВОБОДИ, буд.122/42 32 3 0 0 1 

8.11  ПР-Т СВОБОДИ, буд.124 38 3 0 0 1 

8.12  ПР-Т СВОБОДИ, буд.126 37 3 1 0 0 

8.13 проспект Свободи, 128 0 0 0 0 1 

8.14 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

9 ТП-157 820 16 4 0 14 

9.1 вул. Троiцька, 69/5 0 2 2 0 1 

9.2  ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, буд.65 122 3 0 0 2 

9.3  ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, буд.69/15 66 1 0 0 1 

9.4 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

9.5  ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, буд.63/62 117 1 0 0 1 

9.6  ВУЛ. ГОРЬКОГО, буд.17 75 3 0 0 1 

9.7  ВУЛ. Г. ІРІНЕЄВА, буд.8/19 122 0 0 0 0 

9.8  ВУЛ. Г. ІРІНЕЄВА, буд.4 61 1 0 0 1 

9.9  ВУЛ. Г. ІРІНЕЄВА, буд.6 122 1 2 0 3 

9.10  ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, буд.64 57 3 0 0 1 

9.11  ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, буд.67 78 1 0 0 1 

9.12 Т2 ввід 0 0 0 0 1 

10 ТП-185 761 11 2 0 12 



10.1 
ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ 

(БУТИРIНА), буд.73/3 
80 1 0 0 0 

10.2 
ВУЛ. ЛІКАРЯ 

О.БОГАЄВСЬКОГО, буд.1/37 
81 1 0 0 0 

10.3 
ВУЛ. СОФІЇВСЬКА 

(ЧАПАЄВА), буд.84 
80 1 0 0 0 

10.4 
ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ 

(БУТИРIНА), буд.58 
13 1 0 0 1 

10.5 ПР-Т СВОБОДИ, буд.5 84 2 0 0 1 

10.6 Т2 ввід 0 0 0 0 1 

10.7 просп.Свободи,5 0 1 1 0 2 

10.8 
ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ 

(БУТИРIНА), буд.56 
60 1 0 0 1 

10.9 
ВУЛ. МАЙОРА БОРИЩАКА 

(ЦЮРУПИ), буд.29 
91 0 0 0 0 

10.10 
ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ 

(БУТИРIНА), буд.71 
53 2 0 0 1 

10.11 
ВУЛ. МАЙОРА БОРИЩАКА 

(ЦЮРУПИ), буд.35 
58 0 1 0 2 

10.12 
ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ 

(БУТИРIНА), буд.52 
81 0 0 0 1 

10.13 
ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ 

(БУТИРIНА), буд.69 
80 1 0 0 1 

10.14 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

11 ТП-186 482 25 1 0 18 

11.1 вул.29 вересня, 8 к2 0 0 0 0 2 

11.2 вул.НебесноiСотнi, 27Б к2 0 0 0 0 2 

11.3  ВУЛ. 29 ВЕРЕСНЯ, буд.10/24 57 1 1 0 1 

11.4 

 ВУЛ. ЛЕЙТЕНАНТА 

ПОКЛАДОВА (К. МАРКСА), 

буд.24/40 

70 1 0 0 0 

11.5 
 ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ 

(БУТИРIНА), буд.30 
60 3 0 0 3 

11.6 
 ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ 

(БУТИРIНА), буд.28 
128 2 0 0 1 

11.7 Т2 ввід 0 0 0 0 1 

11.8 вул.МайораБорищака,28/2 1 0 0 0 1 

11.9 вул.НебесноiСотнi, 49А 2 1 0 0 2 

11.10  ВУЛ. 29 ВЕРЕСНЯ, буд.8 38 4 0 0 2 

11.11 
 ВУЛ. ІГОРЯ СЕРДЮКА, 

буд.27 
36 3 0 0 1 

11.12 
 ВУЛ. ІГОРЯ СЕРДЮКА, 

буд.31/16 
27 1 0 0 0 

11.13 

 ВУЛ. ЛЕЙТЕНАНТА 

ПОКЛАДОВА (К. МАРКСА), 

буд.11/29 

10 2 0 0 0 

11.14 
 ВУЛ. НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 

буд.27Б 
53 7 0 0 1 

11.15 Т1 ввід 0 0 0 0 1 

Всього: 14244 352 55 17 270 

 

 

 

 

 

 

 



Визначення ліній 6-10 кВ, на яких планується встановити систему АСОЕ, визначено за 

результатами аналізу втрат у мережі. 

 Полтавська філія МЕМ 

№ 

з/п 

Підстанція, яка 

запланована в ІП 
2020р. 

Назва підстанції 

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

Диспетчер
ська назва 

ПЛ (КЛ) - 

10(6) кВ 

Втрати по 

ПЛ(КЛ) - 10 

(6) кВ за 12 
місяців 2018р. 

% 

Втрати по  

ПЛ(КЛ) – 10 
(6) кВ за 

 12 місяців 

2018 р. 
кВт*год 

% втрат по підстанції 
розташованих на розташованих 

на  ПЛ(КЛ) - 10 (6) кВ (КТП, 

ЗТП, РП, ТП) 

1 ЗТП-232 
ПС Південно-Західна 

ком.12 
ф. ТП-232 6,04% 484 728 

ЗТП-226 - 25,7% , ЗТП-227 - 

14,7%, ЗТП-232 - 26,2%, ЗТП-

237 - 15,8%, ЗТП-238 - 27,2%, 
ЗТП-239 - 6,1%, ЗТП-338 - 

6,4%, ЗТП-369 - 7,5% 

2 ЗТП-234 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ  
Ф-172 6,42% 661 500 

ЗТП-326 - 15,7% , ЗТП-327 - 

24,7%, ТП-229 - 26,2%, ЗТП-
232 - 16,2%, ЗТП-234 - 25,8%, 
ТП-228-25,2% 

3 ТП-229 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ 
Ф-172 6,42% 661 500 

ЗТП-326 - 15,7% , ЗТП-327 - 
24,7%, ТП-229 - 26,2%, ЗТП-

232 - 16,2%, ЗТП-234 - 

25,8%,ТП-228-25,2% 

4 ТП-228 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ 
Ф-172 6,42% 661 500 

ЗТП-326 - 15,7% , ЗТП-327 - 

24,7%, ТП-229 - 26,2%, ЗТП-

232 - 16,2%, ЗТП-234 - 
25,8%,ТП-228-25,2% 

5 ТП-172 
ПС ТУРБОЗАВОД 

ком.7 
ф.41 11,83% 1 520 400 

РП-4 - 12,7%, ЗТП-26 - 7,6%, 

ЗТП-30 - 9,1%, ЗТП-36 - 11,2%, 

ЗТП-45 - 11,5%, ЗТП-77 - 8,8%, 
ЗТП-106 - 9,3%, ЗТП-107 - 

40,2%, ЗТП-113 - 38,6%, ЗТП-

167 - 39,7, ЗТП-172 - 37,8, ЗТП-
266 - 12,4%, ЗТП-284 - 34,7%, 

ЗТП-285 - 8,2%,ЗТП-286 - 

10,9%,  ЗТП-287 - 8,1%, ЗТП-
300 - 7,9%, ЗТП-303 - 9,4%, 

ЗТП-306 - 9,5%, ЗТП-307 - 

10,3%, ЗТП-374 - 13,9 

6 ТП-153 
ПС ТУРБОЗАВОД 

110/6 кВ Ф-42 
Ф-42 7,46% 602 784 

ЗТП-101 - 40,2%, ЗТП-112 - 

38,6%, ЗТП-153 - 39,7, ЗТП-173 

- 37,8, ЗТП-267 - 12,4%, ЗТП-

214 - 34,7%, ЗТП-215 - 

8,2%,ЗТП-216 - 10,9%,  ЗТП-

217 - 8,1% 

7 ТП-86 
ПС ТУРБОЗАВОД 

110/6 кВ Ф-25 
Ф-25 7,31% 639 216 

РП-2 - 12,7%, ЗТП-16 - 7,6%, 

ЗТП-31 - 9,1%, ЗТП-33 - 11,2%, 

ЗТП-44 - 11,5%, ЗТП-70 - 8,8%, 

ЗТП-86 - 9,3% 

8 ТП-273 
ПС ТУРБОЗАВОД 

110/6 кВ  
Ф-141 6,54% 431 553 

КТП-539-12,4%,РП-14-

10,9%,ТП-176-8%,ТП-273-

18,7%,ТП-28-15,2%,ТП-375-
14,9%,ТП-376-11,4%,ТП-56-

13% 

9 ЗТП-85 ПС ЗНАМЯ 110/10/6кВ Ф-361 7,11% 330 516 ЗТП-85 - 19,3% 

 

 
 Кременчуцька філія     

№ 
з/п 

Підстанція, яка 

запланована в ІП 

2020р. 

Назва підстанції 

(джерела живлення) 

ПС 110/35/10/6 кВ 

Диспетчер

ська назва 
ПЛ (КЛ) - 

10(6) кВ 

Втрати по 
ПЛ(КЛ) - 10 

(6) кВ за 12 

місяців 2018р. 
% 

Втрати по  

ПЛ(КЛ) – 10 

(6) кВ за 
 12 місяців 

2018 р. 

кВт*год 

% втрат по підстанції 

розташованих на розташованих 
на  ПЛ(КЛ) - 10 (6) кВ (КТП, 

ЗТП, РП, ТП) 

1 ТП-10 
Кременчук-місто 

150/35/10 кВ  

ком.6 ф-р 

к-5 
4,95% 1 397 472 

ТП-31 - 12,1%, ТП-59 - 19,5%, 

ТП-38 - 25,3%, ТП-10 - 29,7% 

2 ТП-38 
Кременчук-місто 

150/35/10 кВ  

ком.6 ф-р 

к-5 
4,95% 1 397 472 

ТП-31 - 12,1%, ТП-59 - 19,5%, 

ТП-38 - 25,3%, ТП-10 - 29,7% 

3 КТП-11 
Кременчук-місто 

150/35/10 кВ  

ком.6 ф-р 

к-1 
4,27% 1 285 015 

ТП-74 - 15,3%, ТП-175 - 18,2%, 

КТП-11 - 20%, ТП-232 - 18,4%, 

ТП-265(абон) - 15,3 %, ТП-72 - 
23,3%, ТП-129 - 31,7%, ТП-6 - 

12,1% 



4 ТП-72 
Кременчук-місто 

150/35/10 кВ  

ком.6 ф-р 

к-1 
4,27% 1 285 015 

ТП-74 - 15,3%, ТП-175 - 18,2%, 

ТП-11 - 20%, ТП-232 - 18,4%, ТП-

265(абон) - 15,3 %, ТП-72 - 

23,3%, ТП-129 - 31,7%, ТП-6 - 

12,1% 

5 ТП-129 
Кременчук-місто 

150/35/10 кВ  

ком.6 ф-р 

к-1 
4,27% 1 285 015 

ТП-74 - 15,3%, ТП-175 - 18,2%, 

ТП-11 - 20%, ТП-232 - 18,4%, ТП-
265(абон) - 15,3 %, ТП-72 - 

23,3%, ТП-129 - 31,7%, ТП-6 - 

12,1% 

6 ТП-188 
Кременчук-місто 

150/35/10 кВ  

ком.32 ф-р 

к-2 
3,92% 1 112 417 

ТП-188 - 22,3%, ТП-80 - 6,8%, 

ТП-77(абон) - 10,1%, ТП-223 - 
6,3%, ТП-171 - 5,6% 

7 ТП-185 
ПС Кременчук-місто 
150/35/10 кВ 

ком.30 ф-р 
к-2 

4,72% 1 234 056 

ТП-164 - 15,3%, ТП-167 - 19,3%, 

ТП-131 - 15,1%, ТП-185 - 38,4%, 

ТП-186 - 21,8%, ТП-242 - 13,8% 

8 ТП-186 
ПС Кременчук-місто 

150/35/10 кВ 

ком.30 ф-р 

к-2 
4,72% 1 234 056 

ТП-164 - 15,3%, ТП-167 - 19,3%, 
ТП-131 - 15,1%, ТП-185 - 38,4%, 

ТП-186 - 21,8%, ТП-242 - 13,8% 

9 ТП-153 
ПС Кременчук-місто 

150/35/10 кВ 

ком.6 ф-р 

к-1 
4,67% 1 001 154 

ТП-351-20%, ТП-132 - 23,1%, ТП-

368-18%, ТП-369-15%, ТП-477-
18%, ТП-578-22%, ТП-160-22%, 

ТП-161-15%, ТП-162-19%, ТП-

153 - 27,3%,ТП-367-20%, ТП-

423-21%, ТП-189-22% 

10 ТП-119 
ПС Занасыпь 
150/35/10 кВ 

ком.14 

Лінія РП-

12 №2 

4,48% 736 896 

ТП-198(абон) - 8,9%, ТП-233 - 

19,5, ТП-113 - 23,1, ТП-79 - 
37,4%, ТП-689(абон) - 5%, ТП-

680(абон) - 0%, ТП-119 - 33,1% 

11 ТП-157 
ПС Кременчук-місто 

150/35/10 кВ  

РП-6:Яч-

9КВ 
4,12% 710 368 

ТП-145-12,3%,ТП-147-11,7%,ТП-

6010,7%,ТП-63-12,4%,ТП-93-

11%,ТП-41-14,2%ТП-253-
12,8%,ТП-157-16,1% 

 

Впровадження АСОЕ у побутових споживачів при виконанні робіт технічного 

переоснащення ПЛ 0,4-10 кВ 

При технічному переоснащенні АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» планує встановлення 

засобів обліку відповідно до технічних характеристик заводу.  

№ 

з/п 

Найменування заходів 

інвестиційної програми 

Лічильники 

1-ф  

багатотарифний 

лічильник з 

модулем 

дистанційного 

зчитування 

(типу - 

СМАРТ) 

3-ф  

багатотарифний 

лічильник з 

модулем 

дистанційного 

зчитування 

(типу - 

СМАРТ)  

3-ф  

багатотарифний 

лічильник 

А+,R+/- з 

модулем 

дистанційного 

зчитування 

(типу - СМАРТ)  

3-ф  

багатотарифн

ий лічильник 

А+,R+/-

трансформат

орного 

включення з 

модулем 

дистанційног

о зчитування 

(типу - 

СМАРТ)   

1 

Технічне переоснащення 

електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від ТП 213 в смт. В. 

Багачка Полтавської області 

55 0 27 1 

2 

Технічне переоснащення 

електричних мереж 0,38 кВ 

від ТП-252 в с. Бобрик 

Гадяцького району 

Полтавської області 

80 5 0 0 

3 

Технічне переоснащення 

електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від ТП-116 в м. 

Кременчук Полтавської 

області 

164 10 1 3 



4 

Технічне переоснащення 

електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від ЗТП-7 в смт. 

Диканька Полтавської 

області  

54 11 10 6 

5 

Технічне переоснащення 

електричних мереж 0,38 і 

10кВ від ТП-37 в смт. 

Котельва Полтавскої області 

97 11 6 1 

6 

Технічне переоснащення 

електричних мереж 0,38кВ і 

10кВ від ТП-298 в с. Ваці 

Полтавського району 

Полтавської області 

94 9 5 1 

7 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від ТП-

252 в с. Гаркушенці 

Миргородського району 

Полтавської області 

37 50 2 2 

8 

Технічне переоснащення 

електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від ТП-161 в с. Леляки 

Пирятинського району 

Полтавської області 

98 6 8 1 

9 

Технічне переоснащення 

ПЛ-0,4кВ від КТП-7303 в с. 

Бориси Глобинського 

району Полтавської області 

31 0 0 1 

10 

Технічне переоснащення 

ПЛ-0,4кВ від КТП-355 в 

смт. Чутове Полтавської 

області 

61 37 3 4 

11 

Технічне переоснащення 

ПЛ-0,4 кВ від КТП-479 в с. 

Юсківці Лохвицького 

району Полтавської області 

85 6 0 4 

12 

Технічне переоснащення 

ПЛ-0,4кВ від КТП-65 в с. 

Оржиця Гребінківського 

району Полтавської області 

52 4 2 0 

Всього: 908 149 64 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація щодо зменшення кількості 1-фазних електролічильників виведення із експлуатації індукційних лічильників з 

класом точності 2,5 

ІП 2019 

(розділ 2)

ІП 2019 

реконстру

кція

на початок 

року 
ІП 2020

на початок 

року 
ІП 2021

на початок 

року 
ІП 2022

на кінець 

року 

1 В.Кохнівська 3337 0 0 3337 1000 2337 1200 1137 1137 0

2 Гадяцька 2617 1178 26 1413 1000 413 413 0 0 0

3 Глобинська 2062 0 13 2049 900 1149 737 412 412 0

4 Гребінківська 1114 0 0 1114 0 1114 500 614 614 0

5 Диканська 1155 0 0 1155 0 1155 600 555 555 0

6 Зіньківська 1396 0 59 1337 0 1337 700 637 637 0

7 Карлівська 2429 0 0 2429 0 2429 340 2089 2089 0

8 Кобеляцька 3637 677 0 2960 900 2060 600 1460 1460 0

9 Козельщинська 1427 0 25 1402 0 1402 700 702 702 0

10 Комсомольська 2294 943 0 1351 800 551 551 0 0 0

11 Котелевська 826 0 0 826 0 826 0 826 826 0

12 Красногорівська 1237 0 0 1237 0 1237 618 619 619 0

13 Кременчуцька 8163 3188 0 4975 2394 2581 2581 0 0 0

14 Лохвицька 3113 0 0 3113 1000 2113 1000 1113 1113 0

15 Лубенська 4147 1092 0 3055 1200 1855 700 1155 1155 0

16 Машівська 325 0 0 325 0 325 0 325 325 0

17 Миргородська 945 945 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Н. Санжарська 3631 0 0 3631 800 2831 1200 1631 1631 0

19 Оржицька 2606 0 95 2511 0 2511 1200 1311 1311 0

20 Пирятинська 3159 0 0 3159 1000 2159 1000 1159 1159 0

21 Полтавська 6600 4589 0 2011 2011 0 0 0 0 0

22 Решетилівська 1554 0 0 1554 0 1554 700 854 854 0

23 Семенівська 2164 0 0 2164 0 2164 800 1364 1364 0

24 Хорольська 3673 0 0 3673 1346 2327 1000 1327 1327 0

25 Чорнухинська 1004 0 0 1004 0 1004 500 504 504 0

26 Чутівська 1863 0 185 1678 0 1678 600 1078 1078 0

27 Шишацька 954 0 21 933 0 933 500 433 433 0

28 Полтава район 3698 331 0 3367 800 2567 1000 1567 1567 0

71130 12943 424 57763 15151 42612 19740 22872 22872 0

№ 

п/п
Філія

Дані по інд. 1-

ф ліч.з кл.т.2,5 

на 

початок.2019р.

Заходи по зменшенню 1-ф інд. 

лічильників з кл. т. 2,5 у 2022р.

Заходи по зменшенню 

1-ф інд. лічильників з 

кл. т. 2,5 у 2020р.

Заходи по зменшенню 

1-ф інд. лічильників з 

кл. т. 2,5 у 2021р.

Заходи по зменшенню 

1-ф інд. лічильників з 

кл. т. 2,5 у 2019р.



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 

АТ «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: 

15 151 х 12,9 х 12 = 2 345 374,80 кВт*год, 

де 15 151 - планована кількість придбання нових лічильників; 

Збільшення надходження грошових коштів на рік передбачається в обсязі: 

2 345 374,80 х 1,08 = 2 533 004,78 грн. без ПДВ 

 де 1,08 грн. без ПДВ  – середній тариф для населення. 

Враховуючи те, що середньомісячне споживання по одному трифазному лічильнику  у 

АТ «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: 

932 х 23,7 х 12 = 265 060,80 кВт*год, 

де 948 - планована кількість придбання нових лічильників; 

Збільшення надходження грошових коштів на рік  передбачається в обсязі: 

323 362,80 х 1,08 = 286 265,66 грн. 

 де 1,08 грн. без ПДВ – тариф для населення. 

Загальне збільшення надходження грошових коштів на рік від провадження АСОЕ у 

побутових споживачів очікується: 

2 533 004,78 + 286 265,66 = 2 819 270,44 грн (без ПДВ)  

Враховуючи витрати на впровадження у побутових споживачів електронних 

лічильників електроенергії знаходимо термін окупності АСОЕ, який становить: 

23 189 799,30 грн. / 2 819 270,44 грн. ≈ 8,23 років 

 

Влаштування виносних обліків електроенергії 

 
 Згідно з наказом Мінпаливенерго № 585 від 20.12.2000 року, всі лінії 0,4 кВ разом з 

вводами до будинків повинні виконуватися самоутримними ізольованими проводами. У 

найгіршому технічному стані знаходяться вводи до будинків, що часто виконані проводами, 

переріз яких є недопустимим по механічній міцності (ПУЕ п.2.4.12 і табл. 2.4.2).  



На балансі АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» знаходиться 501 787 шт. вводів 0,4кВ, 

загальною довжиною 4 273,07 км, у т.ч. ізольованим проводом 327 968 шт. (65,36%), довжиною 

2 792,95 км.  

Згідно з Інвестиційною програмою на 2020 рік планується виконати заміну 8 140 

перекидок (7 790-1ф.; 350-3ф.) самоутримними ізольованими проводами з установкою коробів 

для лічильників. Роботи із виносу обліку електроенергії будуть проведені за умови згоди 

споживачем. Орієнтовна вартість заміни становить 4 722,61 тис. грн. без ПДВ, у тому числі 

вартість за 1 комплект: 

Найменування обладнання 
Од. 

вим. 

Вартість 

од., грн. 

без ПДВ 

Кіл-

ть 

Вартість 1 кмп, 

грн. без ПДВ 

Влаштування однофазних вводів кмп 563,59 1 563,59 

Провід  СІП 2х16 (AsxSn 2Х16) м 11,36 22 249,92 

Провід ВВГнг-1-2*4 м 20,81 1,5 31,22 

Шафа для виносу 1-фазного приладу 

обліку електричної енергії на фасад 

будинку 
шт. 74,95 1 74,95 

Однополюсний автоматичний вимикач шт. 35,50 1 35,50 

Гофрована трубка (D=32) м 8,74 2 17,49 

Кріплення-кліпса до гофротрубки CF32 з 

саморізом 
шт. 1,25 2 2,50 

Затискач GUR 2 (SO 157.1) шт. 75,99 2 151,99 

Влаштування трифазних вводів кмп 949,28 1 949,28 

Провід  СІП 4х16 (AsxSn 4Х16) м 22,95 22 504,90 

Шафа з автоматичним вимикачем для 

виносу 3-фазного приладу обліку 

електричної енергії на фасад будинку 

 

шт. 149,90 1 149,90 

Триполюсний автоматичний вимикач шт. 103,79 1 103,79 

Гофрована трубка (D=32) м 8,74 2 17,49 

Кріплення-кліпса до гофротрубки CF32 з 

саморізом 
шт. 1,25 2 2,50 

Затискач GUK 4 (SО 158.1) шт. 85,36 2 170,72 

 

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 ПРРЕЕ, які були виявлені у побутових споживачів, показує, що 

кількість порушень ПРЕЕ після встановлення приладів обліку на фасади будівель зменшується 

на 20%. Так, за 2018 рік один акт про порушення ПРЕЕ при встановлених на фасадах будівель 

засобах обліку був зафіксований на 1172 споживачів, а при встановлених всередині будівлі – на 

932 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 7 790 шт. 1-ф засобів обліку за рік 

складає: 

7 790 шт. ∙ 154,32 кВт∙год = 1 202 152,80 кВт∙год, або 1 298 359,30 грн. 

При винесенні 350 шт. 3-ф засобів обліку за рік: 

350 шт.∙ 284,4 кВт∙год  = 99 540 кВт∙год, або 107 503,20 грн. 

Таким чином, очікуваний річний економічний ефект від впровадження заходів 

інвестиційної програми по винесенню ЗО на фасад складає 1 405 862,50 грн.  

Витрати на проведення вказаних заходів інвестиційної програми орієнтовно складають: 

 для винесення 1 - фазних ЗО на фасади будівель в кількості 7 790 шт. 4 390 366,39 

грн. (без ПДВ); 

 для винесення 3 - фазних ЗО на фасади будівель в кількості 350 шт. –  332 247,12 

грн. (без ПДВ). 

Таким чином, орієнтовний термін окупності даних заходів інвестиційної програми 

складає 4 722 613,51 / 1 404 161,57 = 3,4 року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

 

 
 



Телемеханіка ПС 
  

АСДУ (Автоматизована система диспетчерського управління) АТ «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 оперативному персоналу інформації про спрацьовування систем охоронної 

сигналізації. 

 Роботи по будівництву та впровадженню АСДУ АТ «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 АТ «Полтаваобленерго». 

АСДУ АТ «Полтаваобленерго» побудована на ієрархічному принципі й 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 АТ «Полтаваобленерго», комунікаційне 

обладнання. 

З початку впровадження АСДУ АТ «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 передаваємої 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 АТ «Полтаваобленерго». У зв’язку з щорічним розвитком системи АСДУ, збільшенням 

кількості об’єктів та передаваємоі 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. (Інформаційний лист додається). 

Існуючі обмеження програмного забезпечення накладають суттєві обмеження на його 

функціональність: 

-  недостатня кількість точок вводу-виводу, неможливість передавання інформації в повному 

обсязі, яку можливо зняти з сучасних мікропроцесорних пристроїв та неможливість 

подальшого розвитку; 

-  недоступність до корегування їх складу та неможливість їх подальшого розвитку існуючий 

версії програмного забезпечення; 



- відсутність можливості інтерфейсного з’єднання та видачі інтерактивної інформації на 

диспетчерський щит центральної диспетчерської служби АТ «Полтаваобленерго», проектні 

роботи по модернізації якого вже розпочаті; 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; 

(лист погодження ПЕС № 07/3538 від 31.01.19р.) 

- 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 АТ «Полтаваобленерго» та задовольнить потреби нашого підприємства на 

багаторічний період, пропонується придбання оновленої та розширеної версії та 

впровадження власними силами програмного забезпечення  MicroSCADA  поточної версії 

(Відповідно до комерційної пропозиції від виробника АВВ)  

 

Найменування Сума (тис. грн. без ПДВ) 

MicroSCADA X 5 455,99 

 

У 2019 році  виконано авансування даного програмного забезпечення на суму 2 282,33 

тис. грн. без ПДВ. 

У 2020 році планується завершення розрахунку за  програмне забезпечення на суму  

3 173,66 тис. грн. без ПДВ. 

За даними бухгалтерії амортизаційні відрахування на програмне забезпечення складає 

близько 20%, отже термін окупності даного обладнання становить 5 років.  
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Багатофункціональні пристрої Minolta bizhub 227 
 

Придбання багатофункціональних пристроїв зумовлене необхідністю заміни на базі 

підприємства та у філіях існуючого парку принтерів і копірів, які відпрацювали більше 10 

років, мають механічний знос та ті, які вже неможливо відремонтувати. 

На сьогодні на підприємстві в наявності понад 300 принтерів типу HP 1100, Canon LBP 

810, HP LJ 1220, Canon LBP 1120 та інших, які не працюють з сучасними операційними 

системами і не підтримуються виробником або не мають технічної можливості підключення 

(паралельний інтерфейс LPT). Доводиться під’єднувати їх до старих комп’ютерів як до принт-

серверів, що викликає багато незручностей у користувачів.  

Доцільність придбання БФП формату А3 є у роботі саме зі схемами та планами такого 

формату, а також в дигіталізації існуючої документації, проектів, планів тощо. 

Також перевагами придбання БФП є те, що у одному пристрої міститься 3 основні 

функції – сканер, копір та принтер. Пристрій є мережевим та може обслуговувати декілька 

відділів або служб, бо має велику швидкість друку – 28 сторінок на хвилину. БФП мають 

автоподавальник оригіналів, що значно прискорює процес отримання копій документів або 

отримання копії у відсканований файл та направлення його за вказаною електронною адресою. 

Необхідність придбання БФП Konica-Minolta Bizbub 227 обумовлена тим, що ці апарати 

під’єнуються до існуючої системи SafeQ, що дає можливість вести облік об’ємів друку, 

копіювання та сканування. Планується розділити між базою (3 шт.) та філіями (18 шт.) Це 

дозволить припинити підтримку старої техніки, а саме понад 80 апаратів у підрозділах (філіях). 

Технічні характеристики: 

№ з/п Назва Технічні характеристики 

1 Bizhub 227 Цифрова монохромна сиситема формату А3, швидкість до 22 

стор./хв. (А4). Стандартна комплектація. Secure ключ. DR-312K 

фотоциліндр на 80000 відбитків. KR-101 апаратна клавіатура на 

10 клавіш 

2 DF-628 Автоподатчик оригіналів (дуплексне сканування, реверсивний, 

односторонній/дуплекс) 

3 TN 323 Тонер чорний bizhub 227/287/367 

4 DK-513 Тумба-підставка 227/287/367 

5 Reader LF Кард-рідер Reader LF 

6 Сервіс Доставка до місця розташування замовника, установка, ввід в 

експлуатацію, інсталляція ПО, налаштування та навчання 

сертифікованим сервісним інженером на території замовника 

 

Порівняння Konica-Minolta Bizbub 227 з аналогічними БФП інших виробників: 

  Bizhub 227 Xerox B7025 CanonIR 2530 
Метод копіювання / 

друку 

Електростатичне 

лазерне копіювання 

Електростатичне 

лазерне копіювання 

Електростатичне 

лазерне копіювання 

Швидкість 

монохромного 

копіювання/друку A4 

(стор./хв.) 

≥ 22 стор./хв. ≥ 25 стор./хв. ≥ 30 стор./хв. 

Швидкість 

монохромного 

копіювання/друку A3 

(стор./хв.) 

≥ 14 стор./хв. ≥ 14 стор./хв. ≥ 15 стор./хв. 

Швидкість 

монохромного 

двостороннього друку 

A4 (стор./хв.) 

≥ 22 стор./хв. ≥ 25 стор./хв. ≥ 30 стор./хв. 

Роздільна здатність 

друку (dpi) 
1800 x 600  1200 x 1200  1200 x 1200 

Градації ≥256 градацій ≥256 градацій ≥256 градацій 

Формати паперу  які 

повинні 

від A6S  до A3, 

користувацький розмір, 
від A6  до A3 від A6  до A3 



підтримуватись  розмір банеру макс.1200 

х 297 мм 

ОЗУ 2/4GB 2 GB 512 Mb 

Мови опису сторінок 

які повинні 

підтримуватись в 

базовій комплектації 

PCL6 (Ver. 3.0), 

PCL5e,PostScript 3 

(3016), XPS 

PCL® 5e/PCL 

6/XPS/HP-GL/ 

PCL® 5e/PCL 

6/XPS/HP-GL/ 

Швидкість 

сканування 

односторонній/ 

двосторонній (при 

умовах комплектації 

додатковими опціями) 

≥ 45/22 сторінки за 

хвилину 
    

Час виходу першої 

сторінки чб 
5,3 10,6 5,4 

Режими сканування 

Email, SMB, FTP, HDD, 

USB, WebDAV, DPWS, 

Мережевий TWAIN scan 

Email, SMB, FTP, 

Мережевий TWAIN scan 

Email, SMB, FTP, 

Мережевий TWAIN scan 

Підтримувані формати 

файлів 

JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 

1a та 1b (додатково); 

compact PDF; 

шифрований PDF; PDF з 

пошуком (додатково); 

XPS; compact XPS; 

PPTX; 

DOCX/XLSX/PPTX з 

пошуком (додатково) 

JPEG, PDF, PDF/A, 

linearized PDF, 

password-protected PDF, 

searchable PDF, TIFF, 

XPS 

JPEG, PDF, compact 

PDF, OCR PDF, 

searchable PDF, TIFF 

CPU 1.2 Ghz Dual core  1,05 Ghz Dual core  ≥ 2 GB  

Жорсткий диск 

(стандартно), Гб 
≥ 250 GB  відсутній   

Інтерфейси 

(стандартно) 

10-Base-T/100-Base-

T/1,000-Base-T Ethernet; 

USB 2.0; Wi-Fi 802.11 

b/g/n (додатково) 

    

Щільність паперу 

(г/м²) 
Від 60 до 220 г/м² Від 60 до 256 г/м² Від 64 до 128 г/м² 

Двосторонній друк 

Підтримує: формат від 

A5 до A3; щільність 

паперу  від  60 до 209 

г/м² 

    

Рекомендоване 

місячне навантаження 

≥ 10 000 сторінок на 

місяць 

≥ 10 000 сторінок на 

місяць 

≥ 10 000 сторінок на 

місяць 

Наявність 

фотоциліндру чб 

Ємністю ≥ 80 000 

сторінок при 5 % 

заповненні А4 формату 

Ємністю ≥ 80 000 

сторінок при 5 % 

заповненні А4 формату 

Ємністю ≥ 140 000 

сторінок при 5 % 

заповненні А4 формату 

Наявність девелоперу  

Ємністю ≥ 600 000 

сторінок при 5 % 

заповненні А4 формату 

відсутній  відсутній 

Приблизний життєвий  

ресурс (копій / 

відбитків)  

≥ 600 000 стор. (А4) До 780 000 стор. (А4) До 600 000 стор. (А4) 

Ресурс fusing unit  
600 000 відбитків/копій 

(А4) 

175 000 відбитків/копій 

(А4) 

100 000 відбитків/копій 

(А4) 

Ресурс ч/б картриджа 27600 стр  15500 стр  14600 стр  

РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ  

Fusing Unit (грн) з ПДВ 7281,00 7 590,00 7 560,00 

Ресурс  600 000 175 000 100 000 

Вартість на 1 відбиток 

(грн ) зПДВ 
0,01 0,04 0,08 

Тонер вартість (грн) з 

ПДВ 
1 976,00 1 232,00 1 500,00 

Ресурс 27 600 15 500 14 600 

Вартість на 1 відбиток 

(грн ) зПДВ 
0,07 0,08 0,10 



Drum Unit вартість 

(грн) з ПДВ 
4 292,00 4 300,00 6 750,00 

Ресурс 80 000 80 000 140 000 

Вартість на 1 відбиток 

(грн ) зПДВ 
0,05 0,05 0,05 

Девелопер вартість 

(грн) з ПДВ 
2 605,00 0 0 

Ресурс 600 000,00 0 0 

Вартість на 1 відбиток 

(грн ) зПДВ 
0,004 0 0 

 

Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу 

Собівартість друку однієї сторінки на мережевому БФП майже у два рази менше за 

аналогічний показник персонального принтера. Тобто при завантаженні 450 000 копій 

впродовж 5 років на сучасний БФП замість персональних принтерів економія коштів на 

поточний ремонт та витратні матеріали складатиме 140 000 гривень, а впродовж 10 років 280 

тисяч.  

 

Тип 

принтера 

Тип 

тонера 

Ресурс 

тонера, 

листів 

Ціна 

тонера, 

грн 

Ціна 

тонера 

за 

копію, 

грн 

Драм/ 

Картрид

ж 

Ресурс 

картрид

жа, 

листів 

Ціна 

драм, 

грн 

Ціна 

драм за 

копію, 

грн 

Вартіст

ь 

кап.рем

онту, 

грн 

Ресурс 

експлуа

тації, 

листків 

Вартість 

кап.ремонт

у за копію, 

грн 

Загальна 

вартість 1 

листка, 

грн 

Загальна 
вартість 

користува

ння за 5 
років, грн 

HP 1100 
HP LJ 

1200 
2 000 120,00 0,06 

HP 

С4092A 
8 000 

2 

040,00 
0,26 4 500 30 000 0,15 0,64 285 750,00 

K.-M. 

227 

KM 
TN-

323 

27 500 1 900,00 0,07 
DR-312 
(A7Y0-

0RD) 

80 000 
3 

450,00 
0,04 9 000 

300 

000 
0,03 0,31 140 497,16 

Canon 

MF3010 

HP LJ 

1505 
1 600 180,00 0,11 

Canon 

725 
8 000 

2 

200,00 
0,28 3 500 60 000 0,06 0,62 277 125,00 

Brother 

MFC-

L6900D
W 

TN-

3512 
36 000 4 680,00 0,13 

Brother 

DR3400 
50 000 

3 

700,00 
0,07 9 000 

300 

000 
0,03 0,40 181 800,00 

 

Враховуючи вищезазначені показники різниця загальної вартості відбитку 1 листа 

складає: 0,31 – 0,05 = 0,26 грн. з ПДВ або 0,22 грн без ПДВ. 

При річній завантаженості в розмірі 60 000 відбитків, економічний ефект на 1 БФП 

складає: 0,22*60 000=13,20 тис. грн без ПДВ. 

Загальний очікуваний термін окупності заходу складає: 1 348,37/(21*13,20)=4,8 років 
 

 

 

 

Сервер PowerEdge R740 
 

На сьогоднішній день, у зв’язку з великою кількістю загроз кібербезпеки, є потреба у 

більш досконалому захисті корпоративної мережі – забезпеченні інформаційної безпеки, яка є 

невід’ємною і важливою складовою при обслуговуванні та адмініструванні мереж зв’язку. 

Одними з базових пристроїв, які використовуються для забезпечення безпеки мережі, є 

міжмережеві екрани. 

Розглянувши доцільність і можливість значно посилити та актуалізувати кіберзахист 

нашої інфраструктури, хочемо зауважити, що за останні роки кібератаки набувають масового 

характеру і мають цілеспрямований напрямок на критичні об’єкти нашої країни. 

На додачу до класичних спроб кібератак зловмисників на ІТ-інфраструктуру: мережі, 

інтернет-шлюзи, центри обробки даних, кінцеві точки, ми спостерігаємо і на кібератаки на ОТ 

сегмент  операційні технологічні інфраструктури. Критичні інфраструктури стали новими 

цілями для нападників, а нещодавні атаки WannaCry, NotPetya, Triton зупинили роботу 

підприємств та призвели до значних фінансових втрат.  

Узагальнюючи інформацію, яка була зібрана шляхом тестування обладнання та аналізу 

даних від незалежних лабораторій, вважаємо за необхідне закупівлю мережевих екранів 



(файерволів) нового покоління із можливістю розшифрування мережевого трафіку, що 

дозволить: 

• Захистити серверний сегмент мережі; 

• Забезпечити безпечний доступ до інтернету; 

• Мати нативний захист від експлойтів, вірусів та шпигунських програм; 

• Забезпечити єдину політику безпеки; 

• Розшифрування вхідного / вихідного трафіку SSL / SSH; 

• Виявлення відомих і невідомих загроз в режимі реального часу; 

• Забезпечення високої пропускної здатності та мінімальні затримки трафіку; 

• Ідентифікація, контроль і безпечне використання програм для користувачів. 

Для впровадження міжмережевого екрану запланована закупівля серверу (віртуальне 

рішення), а не пристрою виробника (апаратне рішення), оскільки воно є значно дешевшим і 

вигіднішим, як з фінансової точки зору, так і в плані гнучкості. 

Порівняльна характеристика віртуального рішення та “залізного”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До закупівлі заплановано два сервери, оскільки NGFW (Next Generation Firewall) має 

працювати у відмовостійкому кластері (як Active/Active так і Active/Passive), тобто якщо 

відмовляє один сервер, одразу починає працювати другий або одночасно працюють два, в 

залежності від налаштувань. Це забезпечує надійність системи захисту корпоративної мережі та 

зводить до нуля час простою у випадку збоїв. 

Відповідно до тестового розгортання і експлуатації віртуальної машини NGFW PaloAlto 

VM-500 для побудови захисту периметра мережевої інфраструктури, пропонується параметри 

серверів, які відповідають наступним критеріям: 

Процесор - 2шт. Intel Xeon 5222; 

Оперативна пам'ять 6шт. 32Гб з частотою 2933МГц., 2 карти SD або MicroSD 32Гб для 

установки Гіпервізору; 

Апаратний рейд контролер з не менш 2 ГБ кеш пам'яті; 

Дискова підсистема у складі 4 SSD Mixed Used об'ємом 960ГБ та з 4 SATA HDD об'ємом 

4ТБ; 

Можливість віддаленого управління сервером з наявністю графічної консолі і 

можливістю монтувати образи операційних систем без використання CD / DVD приводів; 

Мережеві порти: не менше 2 шт. 1Гб та 2шт. 10Гб SFP + з трансиверами в комплекті; 

Обов'язкова наявність 2 блоків живлення, не менше 700Вт, для забезпечення 

відмовостійкості по живленню. 

Всі зазначені рекомендації ґрунтуються на критеріях високонавантаженої експлуатації 

віртуальної машини на серверах в критичному до відмов середовищі з розрахунком на 5 років. 

Даним вимогам відповідають Сервери PowerEdge R740. Враховуючи вищезазначене в 

2020 році планується закупівля серверів, загальною вартістю 708,34 тис. грн. без ПДВ. 



 

Міжмережевий екран Palo Alto Networks 
 

На даний момент у корпоративній мережі компанії використовується програмний 

комплекс Антивірусного захисту ESET Endpoint Security, який включає в себе консоль 

керування ESMC (ESET Security Management Center), ESET Mail Security, ESET Gateway 

Security та Proxy-Server Squid з налаштованими «білими» та «чорними» списками веб адрес. 

 ESET Endpoint Security дозволяє протидіяти вірусним атакам, обробляти 

події/інциденти, формувати політики та правила безпеки на ПК та серверах. 

 ESET Mail Security це інтегроване рішення, яке захищає: поштові сервери та поштові 

скриньки користувачів від різних типів шкідливих програм, у тому числі вкладень 

електронної пошти, заражених черв'ями і троянськими програмами, документів, в яких 

містяться шкідливі сценарії, а також від спаму. ESET Mail Security забезпечує три типи 

захисту: захист від вірусів, захист від спаму, захист від фішингу. Mail Security 

відфільтровує шкідливий вміст в поштових скриньках, а також на рівні поштового 

транспорту (Поштовий Relay) ще до того, як повідомлення потрапляє в поштову 

скриньку одержувача. 

 ESET Gateway Security знешкоджує всі види загроз, в тому числі віруси, руткіти, 

черв’яки і шпигунські програми. Має можливість сканування великих файлів без 

затримки для збереження високого рівня безпеки корпоративної мережі. Також 

забезпечує сканування HTTP і FTP протоколів в режимі реального часу. Використовує 

передову технологію ESET LiveGrid®, яка забезпечує швидкість і точність роботи 

продукту при мінімальному впливі на роботу системи. 

На сьогоднішній день у зв’язку з великою кількістю загроз кібербезпеки, 

вищеперерахованих продуктів та рішень недостатньо і є потреба у більш досконалому захисті 

корпоративної мережі – забезпеченні інформаційної безпеки, яка є невід’ємною і важливою 

складовою при обслуговуванні та адмініструванні мереж зв’язку. 

Одними з базових пристроїв, які використовуються для забезпечення безпеки мережі, є 

міжмережеві екрани. 

Серед завдань, які вирішують міжмережеві екрани, основним є захист сегментів мережі 

або окремих хостів від несанкціонованого доступу з використанням уразливих місць у 

протоколах мережевої моделі OSI або в програмному забезпеченні, встановленому на 

комп’ютерах мережі. Міжмережеві екрани пропускають або забороняють трафік, порівнюючи 

його характеристики із заданими шаблонами. 

Найпоширеніше місце для застосування міжмережевих екранів є периметр корпоративної 

мережі для захисту внутрішніх ресурсів від зовнішніх атак. Однак атаки можуть також 

починатися із внутрішніх вузлів. У цьому випадку, якщо атакується хост розташований у тій же 

мережі, трафік не перетне кордон мережевого периметра і міжмережевий екран не буде 

задіяний. Тому в наше сьогодення, міжмережеві екрани розміщують не тільки на межі, а й між 

різними сегментами мережі, що забезпечує додатковий рівень безпеки. 

Використання міжмережевого екрану нового покоління Palo Alto Networks дає 

можливість суттєво посилити рівень комплексного захисту корпоративної мережі на всіх 

рівнях, а саме ми отримаємо: 

 Відмовостійкий кластер мережевого екрану у режимі Active/Passive.  

  Ідентифікацію додатків на сьомому рівні моделі OSI по сигнатурах, із застосуванням 

декодерів протоколів і по поведінці; 

 Дешифрацію усього трафіку SSL, крім веб-сайтів категорії financial services (включаючи 

клієнт-банки) і інших довірених веб-сайтів. Якщо розшифрувати SSL-підключення до 

недовіреного веб-сайту не вдається – трафік блокується; 

 Контроль трафіку між серверами ЛОМ і ДМЗ на рівні додатків з використанням 

профілів безпеки з потоковим скануванням: системою запобігання вторгнень (IPS), 

антивірусним захистом (Anti-Virus); захистом від шпигунського ПО (Anti-Spyware), 

хмарним  сервісом  виявлення  нового  шкідливого  ПО за  рахунок  аналізу  в 

«пісочниці» (Wildfire); 



 Інтеграцію з мережевими каталогами (MS Active Directory) для ідентифікації 

користувачів з використанням агентів Palo Alto Networks на 2 (для резервування) 

серверах у кожному домені. 

 Контроль доступу користувачів у мережу Internet на рівні додатків, окремих 

користувачів і груп, зон безпеки з використанням профілів безпеки: системи запобігання 

вторгнень (IPS), Антивірусний захист (Anti-Virus), захист від шпигунського ПО (Anti-

Spyware), URL-Фільтрація з використанням динамічної репутаційної бази, контроль 

передачі файлів по типах і вмісту, хмарний сервіс виявлення нового шкідливого ПО 

(Wildfire). 

Приклади контролю додатків: 

 Дозволений Skype, Facebook (крім розваг) тільки для VIP-Користувачів; 

 Заборонені для всіх користувачів категорії додатків «зовнішні проксі» і «peer-to-peer file-

sharing»; 

 Дозволена категорія додатків «web-mail» захищені з’єднання, що використовують тільки 

(HTTPS). 

 Приклади контролю передачі файлів: 

 Дозволена передача тільки офісних документів крім файлів, що містять ключові фрази 

(«комерційна таємниця» і т.п.); 

 Дозволене скачування з мережі Інтернет будь-яких файлів, при цьому файли, що 

виконуються (*.exe та ін.) перевіряються сервісом Wildfire. 

 Для категорії додатків «потокове аудіо та відео» (наприклад Youtube) застосовуються 

політики Qos: 

 Гарантована смуга пропускання для VIP-Користувачів; 

 Обмежується смуга пропускання для інших користувачів у робочий час. 

 Використовуються вбудовані звіти, що налаштовуються по використанню додатків, 

активності користувачів, виявленим і блокованим загрозам. Для критично важливих 

подій використовується автоматичне повідомлення адміністраторів ІБ. Періодичне 

відправлення окремих груп звітів по e-mail; 

 Підтримка VPN-підключень: захищені підключення типу «мережа-мережа» 

реалізуються за допомогою стандартних засобів IPSEC VPN. 

 

Використання спеціалізованих пристроїв безпеки Unified Threat Management (UTM) у 

складі NGFW в мережевій інфраструктурі підприємства дозволить забезпечити такі ключові 

можливості, як: 

- cистему виявлення вторгнень; 

- підтримку всіх відомих протоколів; 

- контроль додатків з можливістю створення власних профілів; 

- захист від вірусів; 

- захист від спаму; 

- захист від нових вразливостей «нульового дня» zero-day; 

- перехоплення та перевірка SSL та IPSec трафіку; 

- розмежування доступу по окремим користувачам с підтримкою AD, RADIUS. 

 



Пріорітетним вибором серед NGFW стало рішення саме від PaloAlto Networks, тому що в 

основі платформи лежить міжмережевий екран нового покоління, який забезпечує видимість і 

контроль додатків, користувачів і контенту, використовуючи оптимізовані апаратну і 

програмну архітектури. Дана платформа дає можливість однозначно визначати, контролювати 

та безпечно використовувати додатки, одночасно перевіряючи весь контент на наявність загроз. 

Ці можливості платформи поєднуються з більш високою продуктивністю в порівнянні з 

традиційними підходами, в тому числі використовуваними в UTM-рішеннях або рішеннях на 

основі архітектури програмних Блейд (Software Blade Architecture). Підхід Palo Alto Networks 

дозволяє спростити інфраструктуру мережевої безпеки і позбавити від необхідності 

використовувати різні автономні і додаткові пристрої безпеки. 

 

Основні особливості і переваги: 

1. Ідентифікація додатків, а не портів. Технологія App-ID™. На відміну від традиційних 

міжмережевих екранів, які ідентифікують додаток тільки по протоколу і номеру порту, 

міжмережеві екрани Palo Alto дозволяють ідентифікувати додаток незалежно від 

використовуваних протоколів, засобів шифрування і тактики обходу засобів аналізу трафіку. 

Результати ідентифікації потім стають основою для всіх політик безпеки; 

2. Ідентифікація користувачів і пристроїв, а не IP-адрес. Технологія User-ID™. 

Застосування інформації про користувачів і групи з служб каталогів підприємства (AD) та 

інших сховищ даних про користувачів для впровадження узгодженої політики дозволу доступу 

для всіх користувачів, незалежно від їх місця розташування або пристрою, що 

використовується; 

3.  Захист від усіх загроз - як відомих, так і невідомих. Технології Content-ID™ і 

Wildfire™. Блокування відомих загроз, в тому числі вторгнення, шкідливе і шпигунське ПЗ, 

небезпечні URL-адреси, а також аналіз трафіку і забезпечення автоматичного захисту від 

цілеспрямованого і раніше невідомого шкідливого ПЗ;  

4. Простота управління політиками безпеки. Забезпечення безпечної роботи додатків і 

скорочення часу на адміністрування за допомогою зручних графічних інтерфейсів, редактора 

уніфікованої політики безпеки, шаблонів і груп пристроїв; 

5. Пропускна здатність в кілька Гбіт/с. Пропускна здатність Gbps в режимах файєрвол та 

IPS у моделей Palo Alto є у кілька разів вищою порівняно з аналогічними моделями інших 

виробників. 

6.  Поєднання високошвидкісної апаратної платформи і програмного забезпечення, 

розроблених для вирішення конкретних завдань, забезпечує одночасну роботу всіх функцій 

безпеки на швидкостях в кілька Гбіт. 

Узагальнюючи інформацію, яка була зібрана, шляхом тестування обладнання та аналізу 

даних, вважаємо за необхідне закупівлю мережевих екранів (файерволів) нового покоління із 

можливістю розшифрування мережевого трафіку, що дозволить: 

- Захистити серверний сегмент мережі; 

- Забезпечити безпечний доступ до інтернету; 

- Мати нативний захист від експлойтів, вірусів та шпигунських програм; 

- Забезпечити єдину політику безпеки; 

- Розшифрування вхідного / вихідного трафіку SSL / SSH; 

- Виявлення відомих і невідомих погроз в режимі реального часу; 

- Забезпечення високої пропускної здатності та мінімальні затримки трафіку; 

- Ідентифікація, контроль і безпечне використання програм для користувачів; 

Серед наявних виробників на ринку мережевих екранів (файерволів) нового покоління 

(NGFW), ми можемо визначити лідерів Palo Alto Networks, FortiNet, Cisco. 

Основною метою тестів було визначити найкращий варіант, на відповідність, щодо заявлених 

характеристик по швидкості обробки трафіку, а також блокування кіберзагроз. 

Таким чином хочемо відзначити, що порівнюючи тільки маркетингові матеріали від 

виробників (Palo Alto Networks, FortiNet, Cisco), спостерігається однакова або схожа 

функціональність. Але на практиці та реальних тестах, можемо відзначити значні відмінності та 

особливості кожної системи. 



Серед основних відмінностей між виробниками, варто відзначити американську компанію 

Palo Alto Networks, яка перша в світі створила мережевий екран (файервол) нового покоління 

(NGFW) із унікальною архітектурою паралельної обробки трафіку, що дозволяє набагато 

ефективніше  інспектувати трафік (навіть при включенні всього функціоналу, в інших 

виробників спостерігається падіння швидкості на 40-50% від заявлених в характеристиках 

FortiNet, Cisco), а також наявність виділеного контролера управлення пристроєм (що дозволяє 

керувати файерволом, при будь якому навантаженні).  

Також зважаючи на світовий досвід кожної із компаній, щодо захисту критичних 

інфраструктур, варто відзначити, що найбільше компаній нафтогазової та енергетичної 

промисловості в США, Європі, Близькому Сході, Північній Африці та Туреччині віддають 

перевагу американській компанії Palo Alto Networks, яка грає провідну роль у світі серед 

розробників та постачальників рішень у сфери кібербезпеки, а також є лідером у Gartner Magic 

Quadrant у категорії Next Generation Firewall протягом останніх 7-ми років. 

 

 
 

Аналогічні системи за схожими характеристиками, FortiGate: 

 

Основні особливості 

1. Неоптимальне співвідношення ціна/якість, у порівнянні з Palo Alto Networks пропоноване 

рішення є значно дорожчим включаючи всі існуючи підписки продукту. 

2. Пропускна здатність Gbps в режимах файєрвол у моделей FortiGate є меншою порівняно з 

аналогічними моделями інших виробників. 

3. Включення необхідного функціоналу (антивірус, антиспам, система виявлення вторгнень,  

боротьба з розкриттям конфіденційної інформації  DLP (data loss prevention), сканер загроз, веб-

фільтрація та інші) впроваджується шляхом придбання додаткової ліцензії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТРИЦЯ ПОРІВНЯННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

 
 

Ефект від впровадження міжмережевого екрану оцінюється як недопущення ураження 

інформаційних систем підприємства через мережу Інтернет, і як наслідок: 

- зупинення роботи підрозділів організації; 

- недоступність роботи прикладних систем; 

- розкриття конфіденційної інформації; 

- цілеспрямоване втручання в роботу інформаційних систем організації. 

Враховуючи вищезазначене в 2020 році планується закупівля міжмережевого екрану Palo 

Alto Networks вартістю 1 714,52 тис. грн. без ПДВ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 6 

 

 
 



Автомобіль для переобладнання під ЕТЛ з об'ємом двигуна до 3000 см3  (FIAT 

DUCATO XL L3H2 або аналог ) 
 

 
 

У зв’язку з моральним та фізичним зносом, що призводить до постійного щорічного 

збільшення витрат на технічне обслуговування та ремонт, проблем у наявності запасних 

частин, частих простоїв у експлуатації, у 2020 році планується вивести з експлуатації 

наведений нижче автомобіль: 

ГАЗ-3302 КАЕЛ-2 (д.н.з. 06544СН) 1999 року випуску в Кременчуцькій філії; 

Даний автомобіль технічно несправний, відпрацював свій амортизаційний термін, згідно з 

актом оцінки технічного стану підлягає списанню та потребує заміни.  

FIAT DUCATO L3H2 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 та 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 1485кг дає можливість вільно розташувати все необхідне 

обладнання для КАЕЛ. 

 

Технічні характеристики: 
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Найменування Пропонований автомобіль Аналог 

Марка ТЗ FIAT DUCATO CITROEN JUMPER 

Тип кузова Вантажний фургон, 3-х місний, 

середня криша 

Вантажний фургон, 3-х 

місний, середня криша 

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

об/хв, турбодизельний, 2287 см3, 

"Common Rail" MultiJet II з 

електронним управлінням 

безпосереднього вприскування, 

турбонагнітачем і проміжним 

охолоджувачем 

2.2, 130 к.с. / 3500 об/хв, 

турбодизельний, 2198 см3 

Максимальний крутний 

момент 

320Nm / 1800 об/хв 320Nm / 2000 об/хв 

Коробка передач/кількість 

передач 

МКПП / 6 + R МКПП / 6 + R 

Привід передній передній 

Габаритні розміри 

(довжина/ширина/висота) 

5998 / 2050 / 2524 мм 5413 / 2050 / 2524 мм 

Колісна база 4035 мм 3450 мм 

Маса автомобіля в 

спорядженому стані / повна 

маса автомобіля 

2015 кг / 3500 кг 1348 кг / 2748 кг 

Вантажопідйомність / об’єм 

багажного відділення 

1485 кг / 13 м3 1400 кг 

Розмір багажного відділення 

(довжина/ширина/висота) 

3705 / 1870 / 1932 мм 3120 /  1870 / 1932 мм 

Максимальна швидкість 150 км/год 150 км/год 

Відповідність екологічним 

вимогам 

EURO V+ EURO V 

Розхід палива (середній)* 7,1 л 7,5 л 

Об’єм паливного баку 90 л 90 л 

Країна виробник Італія Франція 

Версія 35 L3H2 333 L2H2 

Вартість автомобіля 779 709 грн. з ПДВ 708 000 грн. з ПДВ 

 

Враховуючи вимогу служби діагностики ізоляції та захисту від перенапруг, автомобіль 

передбачений для переобладнання в ЕТЛ, максимальна випробна напруга складає близько 100 

кВ змінної напруги промислової частоти. Вказані у вимогах розміри фургона обрано для 

уникнення електричного пробою при проведенні високовольтних випробувань на корпус 

автомобіля. 

Тобто, довжина вантажного відсіку автомобіля, що планується для переобладнання під 

ЕТЛ, повинна бути не менше 5900 мм, а також, враховуючи масу спецобладання, 

вантажопідйомність – не менше 1450 кг.  

Враховуючи порівняння технічних характеристик та вартостей запропонованих 

автомобілів, що будуть в подальшому переобладнання під ЕТЛ, служба транспорту і логістики 

віддає перевагу вантажному автомобілю FIAT DUCATO.  

 

 

 

 

 

 

 



Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу 

 

Найменування 
ГАЗ-3302 КАЕЛ-2 

д.н.з. 06544СН 
FIAT DUCATO L3H2 

Середній річний пробіг КАЕЛ, км 4509 

Норма витрат палива, л/100км 18,7 7,1 

Вид палива А-92 ДП 

Вартість палива, грн. без ПДВ 23,86 24,36 

Витрати палива на пробіг, л 843,18 320,14 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 20,12 7,80 

Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. 

без ПДВ 
12,32 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: Факт 2018р: 

Очікувані витрати на 

протязі року 

експлуатації 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 17,55 2,500 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ 8,69 0,000 

Орієнтовні  затрати на капітальний 

відновлювальний ремонт, тис. грн. без ПДВ 
117,66 0,000 

Економія за рахунок зменшення витрат на 

ТО і ремонт, тис. грн. без ПДВ 
126,35 

Очікуваний економічний ефект від заміни 

одного автомобіля, тис. грн. без ПДВ 
138,67 

Термін окупності, років 649,76/(138,67)=4,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Автопідйомник з висотою підйому 18м на базі вантажного автомобіля з 

п'ятимісною кабіною та дизельним двигуном об'ємом до 6000 см3 (ВИПО-18-01 на 

шасі ГАЗ-С42R33 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 2020 році планується вивести з експлуатації 

наведені нижче автомобілі, які згідно з актами оцінки технічного стану підлягають списанню: 

ГАЗ-3307 ВС-18 (д.н.з.№04879СН) 1998 року випуску в Полтавській філії міських 

електромереж; 

ЗИЛ-431412 АП-17 (д.н.з. 8030ПОУ) 1993 року випуску в Кременчуцькій філії; 

ГАЗ-3307 АП-17 (д.н.з.№4269ПОУ) 1995 року випуску в Глобинській філії; 

Вищезгадані автомобілі технічно несправні, відпрацювали свій амортизаційний термін та 

потребують заміни. 

У 2020 році для бригад розподільчих мереж планується придбати в кількості 3 одиниці 

підйомники з висотою підйому стріли 18м на базі вантажного автомобіля з п'ятимісною 

кабіною та дизельним двигуном об'ємом до 6000 см3: ВІПО-18-01 на базі автомобіля ГАЗ-

C42R33 (або аналог). Даний гідравлічний підйомник з робочою платформою ВІПО-18-01 

призначений для підйому на висоту до 18 м одного або двох працівників з матеріалами та 

інструментами для проведення ремонтних, монтажних та будівельних робіт. Конструкція 

робочого органу підйомника – телескопічна 3-х секційна стріла, поєднана з поворотною рамою. 

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 ВІПО-18-01 та порівняння з аналогом АП-18: 

 

 
 

Найменування 
Пропонований 

автопідйомник 
Аналог 

Марка підйомника ВІПО-18-01 АП-18 

Базовий автомобіль  C42R33 C42R33 

Тип приводу базового 

автомобіля 
4х2 4х2 

Кількість місць для сидіння 6+1 6+1 

Тип двигуна 

Дизельний, Р-4, 

чотиритактний з рідинним 

охолодженням та 

турбонадувом 

Р-4, чотиритактний з 

рідинним охолодженням та 

турбонадувом 

Робочий об'єм, см3  4430 4400 

Додаткові%20матеріали/6%20розділ/02_Автопідйомник/Техстан%20ГАЗ-3307%20підйомник%20ПФМЕМ_.pdf
Додаткові%20матеріали/6%20розділ/02_Автопідйомник/Техстан%20ГАЗ-3307%20підйомник%20ПФМЕМ_.pdf
Додаткові%20матеріали/6%20розділ/02_Автопідйомник/Техстан%20ЗИЛ-431412%20автопідйомник_.pdf
Додаткові%20матеріали/6%20розділ/02_Автопідйомник/Техстан%20ГАЗ-3307%20автопідйомник%20Глобине_.pdf


Номінальна потужність, к.с. 150 не менше 115 

Коробка передач   
п'ятиступінчаста механічна 

синхронізована 

п'ятиступінчаста механічна 

синхронізована 

Безпека 

ABS + ASR 

(антибуксувальна система с 

функцією вимикання) 

ABS + ASR 

(антибуксувальна система с 

функцією вимикання) 

Гальма передні / задні Дискові Дискові 

Робоча висота підйому стріли, м 18 18 

Горизонтальний виліт стріли, м 12,5 7,5 

Кількість гідроциліндрів 

підіймання стріли 
1 шт. 2 шт. 

Висування стріли гідроциліндр редуктор 

Вантажопідіймальність люльки, 

кг 
300 250 

Електроізоляція люльки, В 1000 1000 

Кут повороту стріли, град. 360 280 

Кут повороту люльки, град. 45 + 45 відсутній поворот люльки 

Електроізоляція люльки, В 1000 1000 

Опорний контур, м 3,5 х 3,6 4,8 х 3,4 

Габаритні розміри в 

транспортному положенні, мм: 
    

- довжина 6900 8300 

- ширина 2550 2500 

- висота 3380 3700 

Повна маса підйомника, кг 8100 7230 

Робочий тиск в гідросистемі 

підйомника, МПа 
16 16 

Привід установки гідравлічний гідравлічний 

Місце керування 
пульт оператора на 

поворотній частині та в 

люльці  

пульт оператора на 

поворотній частині, 

відсутній пульт оператора в 

люльці 

Спосіб керування електрогідравлічний гідравлічний 

Розташування стріли в 

транспортному положенні 
Перед кабіною Перед кабіною 

Вартість автомобіля 1 800 000 грн. з ПДВ 
1 550 000 -1 650 000 грн. з 

ПДВ 

 

Враховуючи технічні характеристики запропонованих автопідйомників ВІПО-18-01 та АП-18-

10, самого спец обладнання, зокрема горизонтальний виліт стріли, вантажопідйомність люльки, 

кути повороту люльки, а особливо наявність пульта оператора в люльці, що впливає на 

безпечне виконання робіт автопідйомника, служба транспорту і логістики віддає перевагу 

ВІПО-18-01.   

  

Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу 

Найменування 
ЗИЛ-431412 АП-

17 д.н.з. 8030ПОУ 
ГАЗ-C42R33  

Середній річний пробіг підйомника, км 5860 

Середнє напрацювання установки, м.г. 639 

Норма витрат палива, л/100км 37,1 18,0 



Норма витрат палива, л/1м.г. 9,8 5,0 

Вид палива А-92 ДП 

Вартість палива, грн. без ПДВ 23,86 24,36 

Витрати палива на транспортування, л 2174,06 1054,8 

Витрати палива на роботу підйомника, л 6262,2 3195,0 

Загальні витрати палива, л 8436,26 4249,8 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 201,29 103,53 

Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. 

без ПДВ 
97,76 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: Факт 2018р 

Очікувані витрати на 

протязі року 

експлуатації 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 164,73 2,500 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ 29,86 0,000 

Орієнтовні  затрати на капітальний 

відновлювальний ремонт, тис. грн. без ПДВ 
833,33 0,000 

Економія за рахунок зменшення витрат на 

ТО і ремонт, тис. грн. без ПДВ 
1 028,42 

Очікуваний економічний ефект від заміни 

одного автомобіля, тис. грн. без ПДВ 
1 126,18 

Термін окупності, років 4 684,50/(1 126,18*3)=1,49 

 

Бурильно-кранова машина БКМ-2М на базі трактора ХТА-200 з навісним 

обладнанням (або аналог). 
 

 

 
 

У зв’язку з моральним та фізичним зносом тракторів та встановлених на них обладнання 

бурильно-кранової машини, що призводить до постійного щорічного збільшення витрат на їх 

технічне обслуговування та ремонт, проблем у наявності запасних частин, частих простоїв у 



експлуатації, у 2020 році планується вивести з експлуатації наведені нижче трактори, які згідно 

з актами оцінки технічного стану підлягають списанню: 

Т-150К  БКГМ (д.н.з.15497ВІ)  1987 року випуску в Козельщинській філії; 

Т-150К БКМ 2.0 (д.н.з.15329ВІ) 1987 року випуску в Чорнухинській філії. 

Вищезгадані спецмеханізми технічно несправні, відпрацювали свій амортизаційний термін та 

потребують заміни. 

 У 2020 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. Бурильно-кранове обладнання БКМ-2М встановлюється на трактори ХТЗ Т-150-

К09 та ХТА-200. 

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-кранова машина 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 

Додаткові%20матеріали/6%20розділ/03_БКМ/Техстан%20БКГМ%20трактор_.pdf
Додаткові%20матеріали/6%20розділ/03_БКМ/Техстан%20БКМ%20трактор_.pdf


3 Максимальна глибина шурфа, мм 2500 

4 Бурова головка 

Укомплектована 

спеціальними 

твердосплавними 

насадками для грунтів 4-5 

категорії 

5 Шнековий бур 

Суцільної навивки 

трапецеїдальної 

форми 

6 Мінімальна частота обертання бура, об/хв. 60 

7 Максимальна частота обертання бура, об/хв. 120 

8 Привід обертання бура гідравлічний 

9 Вантажопідйомність кранового обладнання, т 2 

10 Максимальна висота підйому кранової стріли, м 7 

11 Максимальна довжина опор, що встановлюються, м 12 

12 Максимальна транспортна швидкість, км/год, не більше 30 

13 Габаритні розміри в транспортному положенні, мм  

14 Довжина 11100 

15 Ширина 2400 

16 Висота 3260 

17 Маса навісного обладнання, не більше, кг 2055 
 

 

Технічні параметри гідромотору обертання бура 

Вал гідромотору – з антикорозійним покриттям 

Частота обертів:  

мін. – 80 об/хв,  

макс. – 150 об/хв                                                                                                   

Тиск на вході в гідромотор:  

Робочий -14 мПа 

Короткочасний – 16 мПа 

Максимальний – 18 мПа 

Максимальний крутний момент – 1900 НМ 

Максимальне радіальне навантаження – 60000 Н 

 

Технічні характеристики трактора ХТА-200 та порівняння з аналогом Т-150-К09 

Найменування 
Пропонований трактор 

ХТА-200 

Аналог трактор  

Т-150-К09 

Бурильно-крановий механізм БКМ-2М БКМ-2М 

Колісна схема 4х4 4х4 

Двигун 
Д-260.4 (ММЗ-Мінський 

моторний завод) 

ЯМЗ-236Д-3 (ТОВ 

«Автодизель», РФ) 

Потужність номінальна, кВт 

(к.с.) 
154,4 (210) 128,7(175) 

Питома витрата палива при 

експлуатаційній потужності, 

г/кВт год (г / к.с.*год) 

227 (167) 220 (162) 

Частота обертання, об/хв 2100 2100 



Враховуючи технічні характеристики запропонованих тракторів ХТА-200 та Т-150-К09, на 

які встановлюється навісне обладнання БКМ-2М, зокрема те, що трактор виготовляється в 

Україні (м. Харків, завод «ХТЗ»), двигун виготовляється на Мінському моторному заводі, є 

більш потужнішим та доступним в ремонті, діапазон швидкісних характеристик є більш 

широким, що є більш зручно і маневрово у використанні в енергетичній галузі, служба 

транспорту і логістики віддає перевагу трактору ХТА-200. 

 

Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу 

Найменування 
Т-150К БКУ-1 

д.н.з.15497ВІ 

БКМ-2М на базі 

трактора ХТА-200  

Середнє напрацювання установки, м.г. 283 

Норма витрат палива, л/1м.г. 15,5 12 

Вид палива ДП ДП 

Вартість палива, грн. без ПДВ 24,36 24,36 

Витрати палива, л 4386,50 3396,00 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 106,86 82,73 

Економія витрат на паливо в рік, тис. 

грн. без ПДВ 
24,13 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: Факт 2018: 

Очікувані витрати 

протягом року 

експлуатації 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 0,05 2,50 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без 

ПДВ 
4,39 0,00 

Орієнтовані затрати на капітальний 

відновлювальний ремонт, тис. грн. без ПДВ 
1000,00 0,00 

Економія за рахунок зменшення витрат 

на ТО і ремонт, тис. грн. без ПДВ 
1 001,94 

Очікуваний економічний ефект від 

заміни одного автомобіля, тис. грн. без 

ПДВ 

1 026,07 

Термін окупності, років 3 556,75/(1 026,07*2)=1,73 

 

 

Муфта зчеплення Суха однодискова «LuK» Суха дводискова 

Коробка передач 

Механічна з 

гідрофікованим 

перемиканням передач на 

ходу без розриву потоку 

потужності 

Механічна з гідравлічним 

управлінням  без розриву 

потоку потужності  

Кількість передач 

переднього/заднього ходу 
16/8 12/4 

Швидкості руху, передній хід, 

км/год 
1,57…34,76 3,36…30,08 

Швидкості руху, задній хід, 

км/год 
2,38…9,8 5,10…9,14 

Вал відбору потужності задній і 

частота обертання, об/хв 

Незалежний, 

двошвидкісний, 540 або 1000 

Незалежний, двошвидкісний, 

540 або 1000 

Навісний пристрій, задній 
Двоциліндровий, 

вантажопідйомністю 6000 кг 

2-х та 3-х точкове гідравлічне, 

вантажопідйомністю — 4500 

кгс 
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Ножиці секторні НСТ-30 
 

Метою придбання є підвищення продуктивності праці електромонтерів служби ЛЕП 35 

кВ та зменшення витрат на виконання робіт по заміні блискавкозахисних тросів, проводів, 

анкерних залізобетонних опор та відновлення цілісності проводів після аварій та пошкоджень. 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

 

Ножиці секторні 

НСТ-30 

 

Служба ЛЕП 35 

кВ і вище 
шт 8 2,52 20,15 

      

 

Комплекс заходів з технічного обслуговування та ремонту ЛЕП 35-150 кВ, який 

виконується згідно вимог ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування 

та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» передбачає виконання 

заміни проводу і блискавкозахисного тросу, заміни анкерних залізобетонних опор, проведення 

аварійно-відновлювальних робіт. Під час виконання цих робіт персонал служби виконує різку 

проводів і тросів за допомогою електроінструменту, живлення якого забезпечується 

бензиновими генераторами. При цьому генераторами забезпечені лише 4 бригади з 8. Така 

технологія виконання робіт, у свою чергу, обумовлює додаткові витрати на ПММ, перевезення 

обладнання, його обслуговування та забезпечення працездатного стану. При виконанні робіт по 

різці проводів та тросів за допомогою ножиць секторних ці додаткові витрати відсутні, також 

зменшуються витрати робочого часу на підготовку виконання робіт. 

У зв’язку з цим планується придбати 8 одиниць ножиць секторних НСТ-30, по одній 

одиниці для кожної з 8 бригад служби ЛЕП 35 кВ і вище. 

Для якісного виконання робіт, зазначених вище, ножиці для різання твердих матеріалів, 

проводів АС, стальних канатів повинні мати наступні характеристики: 

1. Діапазон різання: 

- провід АС, АСК ø до 30 мм (АС 300); 

- стальний канат 1×10 ø до 10 мм; 

- стальний канат 1×19, 1×37 ø до 11 мм; 

- кабель з стальною дротовою бронею ø до 12 мм. 

- прутки з низьковуглецевої сталі ø до 10 мм. 

2. Змінні леза підвищеної твердості. 

3. Твердість лез HRC 56…60. 

4. Потужний храповий механізм. Покроковий хід леза. 

5. Покриття корпусу для захисту від появи корозії. 

6. Телескопічні рукоятки з можливістю фіксації в любій точці. 

7. Наявність сумки або іншого пакування для транспортування та зберігання. 

8. Заміна лез не повинна потребувати звернення в ремонтно сервісний центр. 

9. Незначна вага (чим менше, тим краще). 

Пропонується здійснити закупівлю ножиць секторних НСТ-30 для різки проводу АС та 

тросу зі змінними ріжучими лезами, які мають такі відповідні характеристики: 

Вони мають максимальні діаметри для різки: 

- троса 1×10 – 10 мм 

- прутків із низьковуглицевої сталі - 14 мм 

- кабеля 30 мм 

- провода типу АС - 30 мм 



За допомогою ножиць секторних НСТ-30 також можлива порізка броньованого кабелю. 

Ножиці мають змінні леза та телескопічну рукоятку, що підвищує ефективність роботи на 

висоті. 

Габаритні розміри ножиць 325/520х305х60 мм, вага 3,5 кг. 

Під час вибору предмету закупівлі ножиці секторні НСТ-30 було порівняно з пристроєм 

для різання сталеалюмінієвих проводів ПРП-1 та ножицями секторними НСТ-30. За 

характеристиками порізки всі варіанти відповідають вимогам, але відрізняються за вагою: 

НСТ-30 – 3,5 кг 

НС30 – 4,5 кг 

ПРП-1 – 6,5 кг. 

Враховуючи необхідність виконання робіт за допомогою ножиць на висоті різниця у вазі 

впливатиме на втомлюваність і продуктивність праці електромонтерів. Тому вона є вагомим 

фактором для вибору ТМЦ за рівних інших умов. 

Тому для закупівлі обрано модель ножиць секторних НСТ-30. 

 

Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу 

Ножиці секторні НСТ-30 – 8 шт. 

Вартість одиниці – 2,52 тис. грн. без ПДВ. 

Загальна сума – 20,16 тис. грн. без ПДВ. 

Для заміни 1 км грозотросу в середньому необхідно виконати близько 20 різань  для 

демонтажу старого тросу та близько 30 різань для монтажу нового. Разом 50 різань. Протягом 

2018 року було замінено 17,0 км грозотросу. На 2019 заплановано замінити 7,7 км. Для заміни 

анкерної залізобетонної опори потрібно виконати близько 20 різань проводів та тросів. За 2018 

рік було замінено 2 опори. На 2019 заплановано замінити 6 опор. За 2018 рік було відновлено 

цілісність 38 проводів на ЛЕП, близько 190 різань. 

На сьогоднішній день бригади служби ЛЕП 35 кв і вище використовують для різання 

кутову шліфмашину (КШМ) та бензиновий генератор, при цьому пересувними генераторами 

укомплектовані лише 4 бригади. Для забезпечення своєчасного виконання планових робіт 

бригадам, в яких немає генератора, вони направляються автотранспортом. 

Для розрахунку вартості витратних матеріалів будуть використані обсяги робіт, виконані 

у 2018 році, заміна грозотросу, заміна залізобетонних анкерних опор, ремонт проводу. 

Протягом 2018 року було виконано 1080 різань: 

17 км тросу × 50 різань/км = 850 різань 

2 опори × 20 різань/опору = 40 різань 

38 ремонтів проводу × 5 різань/ремонт = 190 різань 

Σрізів 2018  = 850 + 40 + 190 = 1080 різань 

Для виконання 1 різу витрачається до 5 хв. (tріз) роботи бензогенератора. 

Σtрізів = tріз × Σрізів 2018 = 5 хв. × 1080 = 5400 хв./60 = 90 годин 

Витрати палива (ВП) бензогенератора становлять 1,5 л/годину. Загальні витрати палива 

(ΣВП) становлять 

ΣВП = Σtрізів  × ВП = 90 годин × 1,5 л/годину  = 135 л бензину А-95. 

Вартість бензину (ВБА-95) А-95 в мережі автозаправних станцій АВІАС становить 25,00 грн. 

за літр без ПДВ. 

Загальна вартість (ΣВВП) витраченого палива становить: 

ΣВВП = ΣВП × ВБА-95 = 135 л × 25,00 = 3 375,00 грн. без ПДВ. 

Витрати палива на транспортування (ΣВПТ) пристроїв для різки за 2018 рік становили 360 

літри бензину А-95. 

Загальна вартість (ΣВВПТ) витраченого палива на транспортування становить: 

ΣВВПТ = ΣВПТ × ВБА-95 = 360 л × 25,00 = 9 000,00 грн. без ПДВ. 

За 2018 рік було витрачено на паливо для роботи генератора та на транспортування (ΣВПГ) 

ΣВПГ = ΣВВП + ΣВВПТ = 3 375,00 + 9 000,00 = 12 375,00 грн. без ПДВ. 

Сумарний річний економічний (ЕЕ) ефект закупки ножиць секторних НС-30С в кількості 8 - 

ми шт. складає: 

ЕЕ = ΣВПГ = 12 375,00 грн. з ПДВ. 



Розрахунок окупності заходу (ОЕЕ): 

вартість заходу (ΣВН) – 20 160,00 грн., 

сумарний річний економічний ефект (ЕЕ) – 12 375,00 грн./рік 

ОЕЕ  = ΣВН / ЕЕ = 20 150,00 / 12 375,00 = 1,63 років. 
 

 

 
Стенд випробувальний DTE-50Д 

 

Метою придбання є забезпечення виконання якісних випробувань електрозахисних 

засобів у Великокохнівській філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
Випробувальні стенди використовуються для виконання періодичних випробувань 

електрозахисних засобів, які передбачені «Правилами експлуатації електрозахисних засобів». 
НПАОП 40.1-1.07-01. У Товаристві наявні 11 випробувальних установок, з яких 4 установки є 
незаводського виготовлення. 

Одна з них знаходиться у Великокохнівській філії. Згідно з нормативною періодичністю 
випробувань кожного виду електрозахисних засобів щомісячний обсяг випробувань становить 
близько 90 випробувань. 

Випробувальна установка має незадовільний технічний стан. Строк її експлуатації більше 
20 років. Випробувальні трансформатори та електротехнічні прилади фізично і морально 
застарілі. Під час виконання робіт та атестацій неодноразово виявлялися порушення в роботі 
трансформаторів. Ванна установки має численні осередки корозії. Неодноразово виконувалися 
зварювальні роботи, тому ванна є фізично зношеною. Більш детально дефекти викладені у 
дефектному акті. 

У зв’язку з цим, для заміни наявної фізично і морально зношеної випробувальної 

установки незаводського виготовлення планується придбати стенд випробувальний DTE-50Д 

для Великокохнівської філії Товариства. 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

 

Стенд 

випробувальний DTE-

50Д 

 

Служба 

діагностики 

ізоляції, захисту 

від перенапруг 

шт 1 71,48 71,48 

      

 

Для виконання випробувань всіх видів електрозахисних засобів, наявних у 

Великокохнівській та інших прилеглих філіях, випробувальний стенд повинен мати наступні 

технічні характеристики 

- живлення - однофазна мережа змінного струму напругою 220 В, частотою 50 Гц; 

- найбільша вихідна напруга -  не менше 50 кВ; 

- кількість електродів випробувальної ванни, шт. – не менше 4; 

- діапазони вимірювання напруги змінного струму, кВ        0,1; 15; 50; 

- клас точності по напрузі :       не нижче 3; 

На час поставки випробувальний стенд повинен також мати копії декларації про 

відповідність цих засобів вимірювальної техніки вимогам Технічного регламенту № 94 від 

13.01.2016 та/або Технічному регламенту № 163 від 24.02.2016 та свідоцтво про калібрування 

Держстандарту України. 

Поставка повинна здійснюватися у такому мінімальному комплекті: 

- блок керування; 

- блок високовольтних випробувань; 

- випробувальна ванна; 

- комплект проводів і кабелів для проведення випробувань. 

Додаткові%20матеріали/7%20розділ/02_Стенд%20випробувальний%20СВС-50%20+/Деф%20АКТ%20В.Кахн%20стенд.pdf


Пропонується здійснити закупівлю стенду випробувального DTE-50Д, який забезпечує 

виконання таких випробувань: 

- випробування ізоляції захисних засобів (ізоляційні штанги, гумові боти, 

рукавички, електроінструмент і т.п.) змінною високою напругою промислової 

частоти, регульованою у межах 0 - 50кВ. 

- випробування ізоляції силових кабелів і твердих діелектриків 

випрямленою електричною напругою, а також для випробування твердих 

діелектриків синусоїдальною електричною напругою частотою 50 Гц. 

 
Стенд має такі відповідні технічні характеристики: 

№ п/п Найменування параметра Значення 

1 Напруга живильної мережі змінного струму, В 220 ± 22, /50 ± 1 Гц 

2 Потужність, кВт, не більше 0,9 

3 Режим роботи 100 В 15 кВ 50кВ 

4 
Діюче значення максимальної випробувальної 

напруги, кВ 

 

0,1 

 

15 

 

50 

5 Наведена похибка вимірювання напруги,% ±3 

6 Кількість місць для проведення випробування 1 4 * 

7 
Максимальний вимірюваний струм витоку, 

мА 

Не 

вимірюється 
7,8 20 

8 Наведена похибка вимірювання струму,% - ±3 

9 Маса БУ, не більше, кг 13 

10 Маса блоку высокої напруги, не більше, кг 42,5 

11 Габаритні розміри БУ, мм 430 х 370 х 225 

12 
Габаритні розміри блока високої  напруги 

БВН-50, мм 
700 х 370 х 295 

13 Середній термін служби, років 10 

 

Параметри випробувальної установки: 

 - кількість випробувальних електродів   -4; 

 - габаритні розміри, мм             1050х780х490; 

 - маса в сухому стані, кг, не більше                                              32; 

 - параметри вбудованого вимірника вихідної напруги: 

 - межі вимірювання змінної напруги, кВ                0,2; 20; 200; 

 - приведена відносна похибка вимірювання,%, не більше        ± 3; 

Параметри вбудованого вимірника струму витоку: 

 - межа вимірювання змінного струму, мА                 20 

 - приведена відносна похибка вимірювання,%                ± 3 

Стенд випробувальний займає площу 12 м². Маса обладнання не більше 100 кг.  

Термін служби стенду – 10 років. 

 

Детальний опис комплектації поставки наведений в таблиці: 

№ Назва Кіл. Примітки 

1 Блок  керування 1 шт. 

2 Блок високої напруги БВН-50   1 шт. 



№ Назва Кіл. Примітки 

3 

Випробна установка в комплекті (підставка, одна ванна на 4 перчатки,  

одна вимірювальна штанга,  ємність для води, насос, заливний пістолет, 

шланги, одна решітка для випробування перчаток та бот) 

1 комплект 

4 Високовольтні та заземлюючі проводи для проведення випробувань 1 комплект 

5 Тримач електроінструменту 1 шт. 

6 Штатив для випробувань штанг нерухомий 1 опція 

7 Штатив для випробувань штанг рухомий 1 опція 

8 Вставка плавка 6×30  2 250 В, 10 А 

9 Керівництво з експлуатації  DTE-50Д РЭ  1 шт. 

10 Паспорт  DTE-50ДПС  1 шт. 

 

Під час вибору предмету закупівлі стенд випробувальний DTE-50Д було порівняно зі 

стендом випробувальним СВС-50 іншого виробника. За всіма технічними характеристиками 

обидва стенди відповідають технічним вимогам і дозволяють виконувати однаковий перелік 

видів випробувань. В той же час стенд випробувальний має габарити ванни (1050х780х490), які 

краще відповідають потребам філії. Крім того стенд випробувальний DTE-50Д має меншу 

вартість. 

Тому для закупівлі обрано стенд випробувальний DTE-50Д. 

 

Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу 

Мінімальний економічний ефект досягається у Великокохнівській філії за рахунок 

уникнення додаткових витрат, пов’язаних з транспортуванням для випробувань 

електрозахисних засобів у Кременчуцьку філію, за умови що наявна незаводська установка 

виходить з ладу і стає такою, що не підлягає ремонту. 

 

Показник 
Одиниця 

виміру 
Розрахунок Значення 

Відстань від Великокохнівської філії до 

Кременчуцької філії 
км  15 

Кількість виїздів на місяць шт.  6 

Загалом кількість виїздів на рік  12 х 6 72 

Загальна відстань, яку проїде УАЗ-3909 км 72*15*2 2160 

Витрати бензину А-92 л/100км  19,5 

Середньорічні витрати бензину А-92: л 2160*19,5/100 421,2 

Ціна бензину А-92 грн./л  25,00 

Вартість бензину, який витратить УАЗ-3909 грн. 421,2*25,00 10 530,00 

Термін окупності інвестиції років 71,48/10,53 6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Мікроомметр ЕР-331 

 

Метою придбання є забезпечення виконання Миргородською філією АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» робіт з вимірювання опору у вимикачах 6-10 кВ відповідно до 

затверджених графіків. 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі

, тис. грн. 

без ПДВ 

 

Мікроомметр ЕР-

331 

 

Служба 

діагностики 

ізоляції, захисту 

від перенапруг 

шт 1 10,15 10,15 

 

Виконання робіт з вимірювання опору струмопровідного контуру кожного полюса 

постійному струму у вимикачах 6-10 кВ передбачено п.10.5.1, 13.3.1 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 

«Норми випробування електрообладнання». Обсяги робіт визначаються згідно річних графіків. 

В Миргородській філії експлуатуються дві електролабораторії, одна з яких не забезпечена 

приладом для вимірювання опору. Придбання другого приладу дозволить також забезпечити 

безперервне і своєчасне виконання графіків вимірювань в межах Миргородської зони 

підстанцій навіть під час ремонту чи повірки наявного на даний час приладу. 

Для виконання робіт, передбачених нормативним документом, на обладнанні, яке 

обслуговується Миргородською філією, мікроомметр повинен відповідати таким технічним 

вимогам: 

- Діапазон вимірів опору, 1 мкОм – 100 мОм  

- Роздільна здатність     0,1 мкОм 

- Робочий струм через вимірюваний опір, А – до 10 

- Межа абсолютної похибки виміру   -  не більше 4% 

- Кількість послідовних вимірів без заряджання акумулятора, шт. – не менше 1000 

- Вбудована батарея живлення 

- температурний діапазон експлуатації, оС – мінус 10 до  плюс 40  

- маса вимірювального блоку не більше, кг –  не більше 2  

- габаритний розмір,  не більше мм  –  250х150х120  

Гарантія на прилад повинна бути не менше 12 місяців з дати відвантаження. 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 6 місяців. 

Пропонується здійснити закупівлю цифрового мікроомметра ЕР-331, який призначений для 

вимірювання перехідних опорів контактів високовольтних вимикачів і роз'єднувачів, 

автоматичних вимикачів, болтових, зварних, паяних з'єднань; опору шин, кабелів, плавких 

вставок та інших частин силового обладнання. 

Основні характеристики та фото приладу наведені нижче. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні технічні характеристики  приладу ЕР-331 

 

Характеристика  Значення 

Діапазон вимірюваних опорів Rх,  1 мкОм – 100 мОм 

Межа допустимої абсолютної основної похибки вимірювання, мкОм  

       1 мкОм - 100 мкОм 

       1 мОм - 100 мОм 

 

±(1%Rx + 10 ЕМР) 

±(0,3%Rx + 2 ЕМР) 

Час вимірювання не більше 10 с 

Живлення вбудованого акумулятора  6В / 3,2А 

Кількість вимірювань без дозаряду акумулятора  не менше 1000 вимірів 

Робочий струм через вимірюваний опір  10А 

Температурний діапазон експлуатації, ºС  -10 ÷ +40 

Габарити вимірювального блока (довжина*ширина*висота), мм 240*130*105  

Вага вимірювального блока, кг  1,5 

 

Стандартна комплектація приладу ЕР-331 

 

Найменування 

Вимірювальний прилад ЕР-331 

Керівництво по експлуатації 

Комплект зажимів 

Сертифікат про калібрування 

З’єднувальні проводи 

 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняльний аналіз двох моделей 

мікроомметрів – ЕР-331 і АТ-512: 

 

Назва обладнання 
Технічні 

характеристики 
Живлення 

Захист від 

зовнішнього 

впливу 

МІКРООММЕТР  ЕР-331 
Співпадають 

220/акумулятор + 

МІКРООММЕТР АТ-512 220В - 

 

Мікроомметр ЕР-331 додатково забезпечений акумулятором, не потребує стороннього 

джерела живлення і має захист від зовнішнього впливу. 

Тому для закупівлі обрано мікроомметр ЕР-331. 

 

 

 

 

 

 



Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу 

 

Економічний ефект від закупівлі досягається за рахунок уникнення витрат на оплату послуг 

сторонніх підрядних організацій щодо перевірки вимикачів 10 кВ у Миргородській зоні під час 

повірки або виходу з ладу наявного приладу. За зразок взята кількість вимикачів ПС, які 

заплановані для вимірювання у Миргородській зоні на 2019 рік. Також прийнято умову, що 

повірка (ремонт) приладу здійснюється протягом не більше 1 місяця на рік. 

Показник 
Одиниця 

виміру 
Розрахунок Значення 

Кількість вимикачів, запланованих для 

вимірювання на 2019 
шт  47 

Середня кількість запланованих 

вимірювань на місяць 
шт 47/12 ≈4 

Вартість послуги сторонньої організації грн.  1 200 

Середньорічні витрати на оплату 

вартості послуг сторонньої організації 
грн. 4*1 200 4 800 

Термін окупності інвестиції (тис.грн.) років 10,15/4,80 2,08 
 

 

 

 

 
Кабельна електролабораторія КАЕЛ-3 

 

Метою придбання є заміна існуючої кабельної лабораторії Кременчуцької філії АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та забезпечення філією вчасного та якісного виконання 

профілактичних випробувань та аварійно-відновлювальних робіт на кабельних лініях 

Кременчуцького енерговузла. 

Кабельна лабораторія, як пересувний комплекс вимірювального обладнання, 

використовується для проведення профілактичних випробувань кабельних ліній 6-10 кВ, 

пошуку місць пошкодження кабелів та трасування кабельних ліній 0,4-10 кВ. Випробування 

виконуються згідно СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009 «Норми випробувань силових кабельних ліній 

напругою до 500 кВ», а аварійно-відновлювальні роботи – згідно ГКД 34.20.661-2003 «Правила 

організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд 

електростанцій та мереж». 

На сьогоднішній день ці заходи виконуються Кременчуцькою філією Товариства за 

допомогою наявної КАЕЛ-2 на базі ГАЗ-3302 № 065-44СН. Ця кабельна лабораторія була 

придбана в 1999 році і на даний час експлуатується 20 років. За цей час значного фізичного і 

морального зносу зазнало обладнання лабораторії. Так, випробувальний трансформатор, блок 

пропалювання, генератор акустики, генератор ГЗЧ постійно виходять з ладу, мають фізичний 

знос і застарілі деталі. Деякі деталі вже зняті з виробництва, тому ремонт лабораторної 

установки ускладнений. При температурі повітря більше 25 градусів необхідне періодичне 

охолодження установки, що збільшує тривалість виконання робіт. 

Зазначені фактори визначають незадовільний технічний стан наявної кабельної 

лабораторії, призводять до відмови обладнання під час робіт, простою обладнання мереж, 

додаткових витрат в ремонтних схемах. 

У зв’язку з цим, для заміни наявної в Кременчуцькій філії Товариства лабораторії КАЕЛ-

2, яка має незадовільний технічний стан, планується придбати кабельну електролабораторію 

КАЕЛ-3. 

 

 

Додаткові%20матеріали/7%20розділ/04_Кабельна%20лабораторія%20КАЕЛ-3%20+/деф%20акт%20Крем%20лаб%202019%203.pdf


Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

 

Кабельна 

електролабораторія 

КАЕЛ-3 

 

Служба 

діагностики 

ізоляції, захисту 

від перенапруг 

шт 1 534,38 534,38 

 

Для виконання необхідного комплексу робіт на кабельних лініях електролабораторія 

повинна мати наступні технічні характеристики: 

ЗАГАЛЬНІ: 

- живлення - однофазна мережа змінного струму напругою 220 В, частотою 50 Гц; 

- довжина мережевого приєднувального кабелю на барабані - не менше 30 м з 

перерізом не менше 4 мм²; 

- довжина дроту захисного заземлення на барабані не менше 30 м, з перерізом не 

менше 10 мм² 

- довжина високовольтного коаксіального кабелю на 3-х барабанах не менше 30м 

- довжина високовольтного дроту для випробування змінною напругою не менше 

30м 

- клас точності не нижче 3. 

На момент поставки кабельна лабораторія  повинна мати копії декларації про 

відповідність 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 

кабельної лабораторії на момент поставки – не менше 12 місяців. 

 

БЛОК ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИПРОБУВАНЬ:  

- Найбільша випрямлена напруга в тривалому режимі,  кВ: не менше 60 

- Найбільша змінна напруга, діюче значення, кВ: не менше 50 

БЛОК ПРОПАЛЮВАННЯ: 

- Максимальна вихідна напруга в режимі холостого ходу не менше  20 кВ 

- Кількість рівнів пропалювання  - не менше  3 

- Режим роботи блоку пропалювання –  тривалий 

- Максимальний струм блоку пропалювання в режимі короткого замикання, А: не менше  4    

БЛОК ДОПАЛЮВАННЯ: 

- Максимальний струм навантаження допалювання (діюче значення), А: не менше 30 

ГЕНЕРАТОР АКУСТИКИ: 

- Максимальна енергія імпульсу розряду, Дж: не менше 1000  

- Ємкість накопичувача, мкФ: не менше 10 
- Максимальна вихідна напруга, кВ: не менше 20 

- Режими роботи:  ручний та автоматичний. 

РЕФЛЕКТОМЕТР ВИСОКОВОЛЬТНИЙ   ОСЦИЛОГРАФІЧНИЙ: 

- Максимальна вимірювана відстань до місць пошкодження КЛ, м: не менше 10 000     

- Живлення рефлектометра – від акумулятора  

ГЕНЕРАТОР ЗВУКОВОЇ ЧАСТОТИ: 

- Вихідна потужність в погодженому режимі, Вт: не менше 2500   

- Максимальний вихідний струм, А: не менше 50   

- Частота генерації, Гц: не менше 1024/2048  

- Кількість рівнів узгодження з навантаженням не менше 12 

- живлення - однофазна мережа змінного струму напругою 220 В, частотою 50 Гц 

ПРИЙМАЧ: 

Методи пошуку пошкодження – електроакустичний імпульсний і індукційний 

Загальна вага приймача в комплекті з датчиками – не більше 2 кг 



Мінімальний комплект поставки повинен бути таким: 

1. Стійка управління в комплекті: перемикач високовольтний  вибору режимів та 

короткозамикач трифазний з електроприводом. 

2. Блок управління електролабораторією. 

3. Блок високовольтних випробувань.  

4. Блок пропалювання. 

5. Блок допалювання. 

6. Генератор акустики. 

7. Генератор звукової частоти. 

8. Рефлектометр в комплекті з датчиками. 

9. Приймач  індукційний для відшукання пошкодження кабелю акустичним та індукційним 

методом в комплекті з датчиками. 

10. Блок  барабанів з дротом захисного заземлення і мережевим кабелем не менше 30м. 

11. Блок трьох барабанів з кабелями для випробування і пропалювання ізоляції не менше 30 

м. 

12. Дріт високовольтний для випробування змінною високою напругою не менше  30 м. 

13. Сирена СС-1. 

14. Світильник сигнальний червоний. 

15. Комплект огороджень. 

16. стійка ізоляційна в комплекті з підставкою –  не менше  6 шт. 

17. шнур ізоляційний – не менше 20 м. 

18. Комплект необхідної технічної документації на лабораторію та її складові. 

Кабельна електролабораторія КАЕЛ-3 має такі відповідні технічні характеристики: 

 

1. Детальні технічні характеристики обраного обладнання 

1.1. Живлення – однофазна мережа змінного струму частотою  50±2 Гц, напругою 220±20В  

1.2. Споживаний струм, не більш 60А 

1.3. Довжина мережевого приєднувального кабелю на барабані  - 30 м, переріз – 4 мм², тип 

кабелю – КГ4х4 

1.4. Довжина дроту захисного заземлення на барабані 30 м, перетин -10 мм2. 

1.5. Довжина високовольтного коаксіального кабелю ПВВЕВ на 3-х барабанах–по 30м, перетин – 

3,5 мм². 

1.6. Довжина високовольтного дроту ПВВ-1 для випробування змінною напругою - 30 м  

1.7. Займана площа в плані, 1,8х3,0м 

1.8. Маса устаткування, кг,  не більш 500   

1.9. Обслуговуючий персонал – 2 оператори (не менше) 

1.10. Термін служби лабораторії, років, 10 

2.  БЛОК ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

2.1. Найбільша випрямлена напруга в тривалому режимі, 60 кВ  

2.2. Найбільший робочий струм при випрямленій напрузі, середнє значення, 50 мА 

2.3. Найбільша змінна напруга, діюче значення, кВ: 50 

2.4. Найбільший робочий струм при змінній напрузі (діюче значення,), 50мА 

2.5. Габарити, 430х380х570 мм 

2.6. Маса, кг, не більше 85 

 



3.  БЛОК ПРОПАЛЮВАННЯ  

3.1. Максимальна вихідна напруга в режимі холостого ходу, 20 кВ 

3.2. Мінімальна вихідна напруга в режимі холостого ходу, 1 кВ 

3.3. Кількість рівнів пропалювання 4 

3.4. Максимальний струм блоку пропалювання в режимі короткого замикання, не менше  2А 

3.5. Споживана потужність блоку пропалювання, кВА, не більше 12 

3.6.  Потужність, що віддається в навантаження, кВА, не менше 3,5         

3.7. Режим роботи блоку пропалювання –  тривалий 

3.8. Габаритні розміри, мм 370х500х570 

3.9. Маса, кг, не більше 105 

 

4.  ГЕНЕРАТОР АКУСТИКИ ГАУВ-20-14.  

4.1. Ємність накопичувача, мкФ: 14 

4.2. Максимальна вихідна напруга, кВ: 20 

4.3. Максимальна енергія імпульсу розряду, Дж: 2800 

4.4. Режими роботи:  

        -  ручний;      

        -  автоматичний з частотою дотримання імпульсів розряду 0,4 Гц 

4.5. Габаритні розміри, 440х580х550 мм 

4.6. Маса, кг, не більш 60 

 

5. РЕФЛЕКТОМЕТР ВИСОКОВОЛЬТНИЙ   ОСЦИЛОГРАФІЧНИЙ  

5.1.  Вимірювана відстань до місць пошкодження, м від 5 до 12000 

5.2.  Вигляд індикації - цифрова і осцилографічна з ЖК-дисплеєм 

5.3.  Живлення рефлектометра –  акумулятор 6В  

5.4.  Габаритні розміри і маса приведені в таблицю. 1. 

Таблиця 1 

Найменування і тип складової частини 
Габаритні 

розміри, мм 
Маса, кг кол. Примітка 

1. Рефлектометр високовольтний  “ISKRA-4” 280х240х125 3 1  

2. Датчик імпульсного струму ДІТ-1 110х65х45 0,2 1  

3. Датчик імпульсної напруги ДІН-1 290х180х50 0,7 1 1 або 2 на вимогу замовника 

4. Кабель сполучний коаксіальний Довжина 0,4м  1  

5. Кабель сполучний низьковольтний Довжина  1,5 м 0,1 1  

6.  Рефлектометр високовольтний  “ISKRA-

4” Керівництво з експлуатації 
  1  

7. Комплект кабелів та роз’ємів    1  

8. Суматор 60х80х20 0,1 1  

 

6. ГЕНЕРАТОР ЗВУКОВОЇ ЧАСТОТИ  

6.1. Вихідна потужність в погодженому режимі, Вт 2500 

6.2. Максимальний вихідний струм, А 80 

6.3. Частота генерації, Гц 1024/2048  

6.4. Частота.  модуляції, Гц, 5-3 

6.5. Кількість рівнів узгодження з навантаженням 12 

6.6. Діапазон опору навантаження, Ом 5- 150  

6.7. Живлення – однофазна мережа змінного струму 22022В, 502 Гц 

6.8. Споживана потужність, не більш, Вт 3000 



6.9. Габаритні розміри, мм 320х360х200 

6.10. Маса, кг 15 

 

7. ПРИЙМАЧ  

7.1 Методи пошуку пошкодження – електроакустичний імпульсний і індукційний. 

7.2 Індикація – осцилографічна (по екрану графічного рідкокристалічного індикатора) і слухова 

(по звуку в головних телефонах). 

7.3 Найбільша глибина залягання кабелю при визначенні його траси, м, - 10 

7.4 Похибка визначення траси кабелю (при глибині залягання 1 м), м, не більше, - ±0,05 

7.5 Найбільша глибина залягання кабелю при пошуку пошкоджень: 

електроакустичним методом, м, – 5; 

індукційним методом (режим «петлі») - 3; 

7.6 Похибка визначення місця пошкодження (при глибині залягання кабелю 1 м), м, не більш: 

електроакустичним методом, м, - 0,25; 

індукційним методом (режим «петлі») м, - 1 

Габаритні розміри і маса приймача приведені в таблиці. 2 

 

Таблиця 2 
Найменування Габаритні розміри, мм Маса, кг 

Приймач  290х112х130 0,5 

Датчик акустичний ґрунтовий  88х65х50 0,35 

Датчик акустичний кабельний  120х55х22 0,1 

Рамка індукційна накладна  55 х35х10 0,2 

Датчик індукційний  195х55х33 0,3 

Ручка- тримач датчиків 

 

25х720 (у роботі) 

30х60х360 (при транспортуванні) 
0,2 

Електроди ручні потенційні   0,2 

Телефони головні (опір 64 Ом) 220х180х80 0,1 

Зарядний пристрій 60х50х50 0,5 

 

Приймач з приладдям переноситься і експлуатується в двох сумках . Загальна вага приймача 

в комплекті – не більше 2 кг 

 

8. СКЛАД 

8.1.Склад і комплектність лабораторії приведені в табл.4. 

 

Таблиця 4 

№ 

 
                     Найменування К-сть    Примітка 

1 

Стійка управління MS в комплекті: 

 перемикач високовольтний  вибору режимів – 3; 

 перемикач високовольтний " ПРОПАЛЮВАННЯ - ЗАРЯД ГАУВ – 1                                                      

 автотрансформатор регулювальний TDGC2-5 (РНО) - 1; 

 короткозамикач трифазний з електроприводом - 1 

1  

2 Блок управління електролабораторією.  1  

3 Блок високовольтних випробувань  1  

4 Блок пропалювання  1  

5 Генератор акустики ГАУВ-20-14 1  

6 
  Рефлектометр високовольтний осцилографічний в комплекті з датчиками 

ИСКРА-4 
1  



 

При закупівлі КАЕЛ-3, запланована метрологічна атестація лабораторії, а також 

переобладнання автомобіля (встановлення вікон, настил підлоги, захисне покриття стін та стелі 

автомобіля), документальне оформлення переобладнання автомобіля, повний комплект 

технічної та товаросупровідної документації 

 

Документація: 
Документація Кількість 

Керівництво по експлуатації КАЕЛ-3 1 

Паспорт на КАЕЛ-3 1 

Технічний опис і інструкція з експлуатації блок високовольтних випробувань  1 

Метрологічна атестація ДП "Харьковстандартметрология" 1 

Дозвіл Департаменту НДІ "Автотранс" на переобладнання автомобіля в ЭТЛ 

(у разі надання автомобіля Замовником) 
1 

Сертифікат якості виробника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час вибору предмету закупівлі кабельна електролабораторія КАЕЛ-3 була порівняна 

лише у розрізі різних виробників (ТОВ «СТЕКС» та ТОВ «Мега - М»), тому що принципово 

інші технічні рішення щодо пересувних установок для проведення випробувань та вимірювань 

на кабельних лініях відсутні. Укомплектованість та технічні характеристики лабораторій 

7 Генератор звукової частоти ГЗЧ-2500 1  

8 Приймач  «ПОИСК-2016» 1  

9 
Блок   барабанів з дротом захисного заземлення і мережевим кабелем 

 
1 

Довжина-

по 30 м  

10 
Блок трьох барабанів з кабелями для випробування і пропалювання ізоляції  

 
1 

Довжина-

по 30 м 

11 
Дріт високовольтний для випробування змінною високою напругою 

 
1 

 Довжина- 

30 м (у 

бухті) 

12 Сирена СС-1 1  

13 Світильник сигнальний червоний 1  

14 Касета з ізоляційними стійками (3шт) 2  

15 Шнур ізоляційний – 30 м 1  

16 Комплект необхідної технічної документації на лабораторію та її складові 1  



КАЕЛ-3 обох виробників відповідають необхідним технічним вимогам для виконання всього 

переліку робіт. 

 

Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу 

Економічний ефект від закупівлі досягається за рахунок уникнення витрат на оплату 

послуг сторонніх підрядних організацій щодо проведення профілактичних випробувань та 

відшукання місця пошкодження КЛ 6-10 кВ Кременчуцької філії у випадку виходу із ладу 

існуючої КАЕЛ-2. За зразок взята кількість пошкоджень кабелю у Кременчуцькій філії за 2018 

рік (в середньому 9 на місяць – 108 шт. на рік). 

 

Показник 
Одиниця 

виміру 
Розрахунок Значення 

Кількість пошкоджень КЛ 6-10 кВ шт  108 

Вартість послуги сторонньої організації грн.  7 200 

Середньорічні витрати на оплату 

вартості послуг сторонньої організації 
грн. 108*7 200 777 600 

Термін окупності інвестиції років 534,38/777,6 0,69 

 

 

 

 
Установка для підготовки сорбенту (сушка силікагелю) ЕТМА ПС-1А У1 

 

Метою придбання є зменшення витрат та відходів від використання в силових 

трансформаторах сорбенту, який запобігає потраплянню в трансформаторну оливу бруду і 

вологи з навколишнього середовища. 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

 

Установка для 

підготовки сорбенту 

(сушка силікагелю) 

ЕТМА ПС-1А У1 

 

Служба 

підстанцій 35 кВ 

і вище 

шт 1 270,77 270,77 

 

Служба ПС 35 кВ і вище обслуговує трансформаторно-оливне господарство на ПС 35-150 

кВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», яке налічує 324 силових трансформатора з ВН 35-150 кВ. 

Один із технологічних процесів технічного обслуговування обладнання – це контроль 

стану і заміна гранульованих сорбентів, що застосовуються в складі установок 

(повітроосушний фільтр) для запобігання потрапляння вологи та бруду з навколишнього 

середовища до трансформаторних олив в силових трансформаторах. Це запобігає погіршенню 

якості трансформаторної оливи та забезпечує ефективну та надійну роботу силових 

трансформаторів на ПС 35-150 кВ. 

В якості сорбенту застосовується силікагель марки КСКГ (ГОСТ 39-56), 

крупнозернистий, просочений розчином хлористого кальцію. 

Згідно з СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 «Приймання, застосування та експлуатація 

трансформаторних масел. Норми оцінювання якості» заміну (сушку) сорбенту необхідно 

здійснювати один раз на 6 місяців. 

http://telefon.pl.energy.gov.ua/#0
http://telefon.pl.energy.gov.ua/#0
http://telefon.pl.energy.gov.ua/#0


На даний час Товариством заміна використаного сорбенту забезпечується шляхом 

закупівлі нового, а використаний матеріал потребує утилізації. Це пов’язано з додатковими 

витратами. 

Інший варіант – це здійснювати підготовку (сушку) використаного сорбенту для 

повторного використання в силових трансформаторах. Для цього необхідно придбати 

відповідну установку. 

Для забезпечення дотримання вимог СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 в умовах Товариства 

установка повинна за один цикл осушки силікагелю підготовлювати не менш ніж 170 кг 

сорбенту. Підключення – до трифазної напруги живлення частотою 50Гц. Установка повинна 

бути негабаритною. 

Пропонується здійснити закупівлю установки для підготовки сорбенту (сушка 

силікагелю) ЕТМА ПС-1А У1, яка має наступні відповідні характеристики: 

 

 
Найменування параметру Значення 

1 Кількість оброблюваного сорбенту за один цикл, л, не менше 180 

2 

Температура нагріву сорбенту (визначається по нормативному документу 

в залежності від марки сорбенту, наведена для цеоліту типу NaA), ° С, не 

більше: 

- при обробці свіжого 

- при регенерації того, що був у використанні 

 

250–350 

150–200 

3 Залишкова вологоємність сорбенту після регенерації,%, не більше 1 

4 Потужність нагрівачів, кВт, не більше 21 

5 Встановлена потужність, кВт 25 

6 Напруга живлення трифазної мережі змінного струму частотою 50 Гц, В 380 

7 Габаритні розміри, мм 1470х1270х2080 

8 Маса без сорбенту, кг, не більше 700 

 

 

 

 

 
 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняльний аналіз з іншими 

подібними установками. Результати аналізу наведені в таблиці. 

 

 
Найменування параметру ПС-1А БРПС МЦУ-4Р БР 

1 
Кількість оброблюваного сорбенту за 

один цикл, л, не менше 
180 35 70 

2 

Температура нагріву сорбенту 

(визначається по нормативному 

документу в залежності від марки 

сорбенту, наведена для цеоліту типу 

NaA),° С, не більше: 

- при регенерації того, що був у 

150–200 150-180 120-150 



використанні 

3 
Залишкова вологоємність сорбенту 

після регенерації,%, не більше 
1 1 0,9 

4 
Потужність нагрівачів, кВт, не 

більше 
21 2 6 

5 Встановлена потужність, кВт 25 6 12 

6 
Напруга живлення трифазної мережі 

змінного струму частотою 50 Гц, В 
380 380 380 

7 Габаритні розміри, мм 1470х1270х2080 2000x1700x1000 1200х1100х1350 

8 Маса без сорбенту, кг, не більше 700 860 300 

 

Установки БРПС і МЦУ-4Р БР мають меншу температуру нагріву та недостатні обсяги 

обробки за один цикл. Установка БРПС також має більші габаритні розміри. 

Тому для закупівлі обрано установку ПС-1А. 

 

Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу 

Мінімальний економічний ефект від закупівлі досягається за рахунок економії коштів на 

повторному використанні сорбенту (сушка силікагелю) в повітроосушних фільтрах (ПОФ) 

силових трансформаторів 35-150кВ. 

Розглянемо приклад регенерації сорбенту за умови використання установки для 

підготовки сорбенту (сушка силікагелю) ЕТМА ПС-1А У1 в ПОФ силових трансформаторах 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 

Всього силікагелю в силових трансформаторах потужністю до 25МВА, в яких ПОФ 

містить 2,5 кг: 

292 х 2,5 = 730 кг 

 

Всього силікагелю в силових трансформаторах потужністю 25МВА та більше, в яких 

ПОФ містить 5 кг: 

32 х 5 = 160 кг 

 

За один цикл установка сушить 180 кг силікагелю протягом 10 годин, при цьому 

потужність даної установки становить 21 кВт/год, тобто витрата електроенергії на всю 

кількість силікагелю становить: 

(730 + 160) / 180 х 10 х 21 = 1 038,33 кВт. 
 

Вартість витраченої енергії на сушку силікагелю в ПОФ усіх силових трансформаторів 2 

рази на рік, при вартості 1 кВт/год для власних потреб АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 1,79 грн,  

становить: 

1 038,33 х 2 х 1,79 = 3 723,42 грн. 
 

Альтернативою для сушки силікагелю є його придбання для заміни відпрацьованого. 

Вартість однієї тони силікагелю складає 31 000 грн без ПДВ. 

Тоді річні витрати на придбання нового силікагелю становлять: 

((730 + 160) х 2 х 31000)/1000 = 55 180 грн 
 

Річний економічний ефект від закупівлі установки для сушки силікагелю: 

55 180 – 3 723,42 = 51 456,58 грн 
 

Термін окупності установки: 

270 770 / 51 456,58 = 5,26 року 
 

 

 

 



Аналізатор якості електроенергії Sonel PQM-702 
 

Метою придбання є побудова системи моніторингу якості електричної енергії на території 

здійснення ліцензованої діяльності АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у відповідності до вимог 

чинного Кодексу систем розподілу. 

Пунктом 6.3.4 Кодексу систем розподілу визначено періодичність та типи точок 

вимірювання параметрів якості електричної енергії, згідно з якими Товариством було 

визначено мінімально необхідну кількість приладів для забезпечення діяльності щодо 

моніторингу якості електричної енергії. 

Розрахункова мінімальна кількість точок 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 

- 1 раз на 4 роки на шинах СН кожної підстанції СН/СН: 68; 

- 1 раз на рік на шинах СН кожної підстанції ВН/СН: 179. 

Всього 329 точок вимірювання. 

Період виконання вимірювань протягом року складає: 

(52 тижні - 4 тижні відпусток - 8 тижнів несприятливих погодних умов (t менше - 10 C)*0,9 

(коефіцієнт транспортування та підключення) = 36 тижнів  

Потреба в приладах: 

329/36= 9,14 вимірювача. 

Для забезпечення вимірювань якості електричної енергії, відповідно до вимог Кодексу 

систем розподілу, прилади повинні здійснювати вимірювання параметрів якості електроенергії 

з використанням характеристики процесу вимірювання класу A, відповідно до ДСТУ IEC 

61000-4-30:2010. 

Встановлення, конфігурація параметрів якості та формування звіту повинні відповідати 

ДСТУ EN 50160:2014. 

Повинна бути можливість безпосереднього вимірювання відповідного параметру, 

дискретність у часі вимірів, достовірність даних та їх збереження, передачу даних в систему 

моніторингу якості електроенергії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

Також необхідні вбудований GPS і вбудований GSM модем. 

Вологонепроникність має бути не гірше класу IP65. 

Гарантія в Україні не менше 3 роки. 

Пропонується здійснити закупівлю аналізатора якості електроенергії Sonel PQM-702. 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

 

Аналізатор якості 

електроенергії Sonel 

PQM-702 

Служба 

метрології 
шт 5 190,85 954,25 

 

Він має такі відповідні 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 зворотною 

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 призначених для користувача уставками; 

• комплект гнучких кліщів 1-3000 А;  

• вбудований GSM модем (стандарт UMTS); 

• вбудований GPS модуль; 

• діапазон робочих температур -20˚C…+55˚C. 

 
 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняння цієї моделі приладу з 

аналізаторами якості MAVOWATT 270 та Metrel MI 2892. Порівняльні характеристики 

приладів наведені в таблиці. 

Показник Sonel PQM-702 MAVOWATT 270 
Metrel MI 

2892 

комплектація Повна стандартна Ні, окремо Ні, окремо 

вбудований GSM модем так ні ні 

свідоцтво про 

калібрування 

Укрметртестстандарту 

так ні ні 

зручність користування 

повна русифікація 

інтерфейсу, документації 

та ПЗ 

ні так 

 

Аналізатор якості електроенергії  Sonel PQM-702 має переваги по базовій комплектації та 

зручності використання. Тому його обрано для закупівлі. 

В інвестиційній програмі 2019 року було передбачено закупівлю двох приладів. В 

інвестиційну програму 2020 пропонується включити закупівлю 5 одиниць. 

 

Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу 

Економічний ефект від закупівлі досягається за рахунок уникнення витрат на оплату 

вартості послуг сторонньої організації по вимірюванню показників якості електроенергії, яких 

компанія вимушена буде зазнавати у зв’язку з відсутністю приладів. В розрахунку всі вартісні 

показники наведені без ПДВ. 

Показник 
Одиниця 

виміру 
Розрахунок Значення 

Тривалість періоду вимірювань протягом року  тижнів  36 

Вартість оренди  аналізатора на тиждень  тис. грн.   7,1 

Середньорічні витрати на оплату вартості 

послуг сторонньої організації 

тис. грн. (5*36)*7,1 1 278 

Термін окупності інвестиції років 954,25/1 278 0,75 

 



 

Цифровий мультиметр UTM 171E   
 

Метою придбання є підвищення якості налагодження елементів схем складних 

мікропроцесорних пристроїв РЗА працівниками служби РЗА АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».  

Згідно з ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту 

обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» Товариство здійснює комплекс заходів 

із заміни, наладки та технічного обслуговування пристроїв РЗА на об’єктах електричних мереж. 

Цю функцію в Товаристві виконує Служба РЗА, у складі якої є 12 бригад. 

На даний час перевірка та налагодження пристроїв РЗА виконується наявними в СРЗА 

приладами застарілого зразка (2003 року виготовлення), функціонал яких не дозволяє виміряти 

ряд параметрів складних мікропроцесорних пристроїв РЗА. Неможливість якісного 

налагодження пристроїв за допомогою застарілого обладнання підвищує ймовірність хибного 

спрацювання диференційних захистів 6-154 кВ, відмови або надлишкового спрацювання інших 

захистів. Актуальність використання більш сучасні прилади зростає по мірі збільшення 

кількості мікропроцесорних пристроїв РЗА. 

Тому, пропонується закупити цифровий мультиметр UNI-T UTM 171E в кількості 12 шт. 

(по 1 шт. для кожної бригади РЗА). 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

 

Цифровий 

мультиметр UTM 

171E 

 

Служба 

релейного 

захисту 

шт 12 4,54 54,465 

 

Прилад для налагодження елементів схем складних мікропроцесорних пристроїв РЗА має 

відповідати таким технічним вимогам: 

 
№ 

з/п 
Функції й характеристики Потрібне значення параметрів 

 
Цифровий мультиметр UNI-T 

171E  
12 шт. 

1 Параметри, що вимірюються:  

 - Постійний струм так 

 - Змінний струм так 

 - Постійна напруга так 

 - Змінна напруга так 

 - Постійна напруга так 

 - Вимір активної потужності так 

 - Вимір коефіцієнт потужності так 

 - Вимір опору так 

 - Вимір ємності так 

 - Вимір частоти так 

 - Вимір температури так 

 - Вимір провідності 

електричних кіл 

так 

 - Тестування діоди так 

2 Діапазон параметрів, що 

вимірюються: 

 

 - Постійна напруга, В;  400мВ / 4В / 40В / 400В / 1000В 

  - Змінна напруга, В 4В / 40В / 400В / 1000В 

 



№ 

з/п 
Функції й характеристики Потрібне значення параметрів 

 - Постійний струм, А; 

 

400мкА/4000мкА/40мА/400мА/10А 

 - Змінний струм, А 400мкА/4000мкА/40мА/400мА/10А 

 - Опір, Ом; 400Ом/4кОм/40кОм/400кОм/4МОм/40МОм 

  - Ємність, Ф; 40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ/400мкФ/4мФ/40мФ 

 - Частота, Гц 40Гц/400Гц/4кГц/40кГц/400кГц/4МГц/40МГц/400МГц 

3 Технічні характеристики 

пристрою: 

 

 - головна розрядність; 40 000 Відліків 

 - категорії перенапруження; III - 1000В, IV - 600В 

 - живлення; батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 або 006P 

 - інтерфейс для підключення до 

ПК; 

USB 

 - маса, не більше; 340 г (з батареями) 

 - габаритні розміри, не більше. 200 × 93 × 40 мм 

 Комплектація пристрою:  

 Мультиметр UNI-T UTM 171E  1 

 Термопара  1 

 Вимірювальні щупи  2 

 Адаптер для вимірювання 

потужності  

1 

 USB-кабель  1 

4 Метрологічні вимоги  

 Пристрій має бути включений 

до Державного реєстру ЗВТ 

України  

Обов’язкова вимога 

5 Вимоги щодо безпеки  

 

Відповідність установки 

стандартам безпеки IEC 61010-

1 або EN 61010-1 має бути 

підтверджено сертифікатом 

незалежної випробувальної 

лабораторії 

Обов’язкова вимога 

6 Вимоги до постачальника  

 

Повноваження постачальника 

здійснити поставку обладнання 

та збереження заводської 

гарантії має бути підтверджено 

заводом – виробником   

Обов’язкова вимога 

 

Цифровий мультиметр UNI-T UTM 171E (UT71E) вимірює силу постійного та змінного 

струму, постійну та змінну напругу, активну та реактивну потужність, коефіцієнт потужності, 

опір, ємність, частоту, температуру, а також дозволяє перевіряти провідність електричних кіл і 

тестувати діоди. Детальний аналіз його характеристик дозволяє зробити висновок, що він 

відповідає вищезазначеним технічним вимогам. 

 
 

Крім того, до додаткових корисних функцій пристрою можна віднести: 



1. Можливість здійснення масового вхідного контролю мікропроцесорних терміналів та 

обладнання  6-154 кВ. 

2. Можливість здійснення перевірки електричних характеристик пристроїв РЗА на 

енергетичних об’єктах 6-154 кВ в циклі поточної експлуатації. 

3. Можливість здійснення перевірки електричних характеристик обладнання на 

енергетичних об’єктах 6-154 кВ в аварійних ситуаціях при виникненні підозри на несправність 

або критичних відхиленнях електричних характеристик пристроїв РЗА. 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняльний аналіз з іншими 

аналогічними приладами. Результати порівняння наведені в таблиці. 

 



Можна зробити висновок, що прилад UNI-T UTM 171E (UT71E) має значно вищу 

точність вимірювання електричних характеристик пристроїв РЗА, що найбільш актуально для 

налагодження диференційних захистів. Тому для закупівлі пропонується мультиметр UNI-T 

UTM 171E (UT71E). 

 

Розрахунок окупності від впровадження заходу 

 

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 
Розрахунок Значення 

Кількість пристроїв шт  2890 

Періодичність перевірки років  6 

Середньорічний обсяг перевірки пристроїв 

сторонньою організацією 
шт 2890/6 481 

Норма часу на проведення профілактичного 

відновлення (СОУ-Н ЕЕ 05.838:2006 том 9) 
Люд.год  2,4 

Вартість послуги сторонньої організації грн./год  18,29 

Середньорічні витрати на оплату вартості 

послуг сторонньої організації 
грн. 481*2,4*18,29 21 113,97 

Термін окупності інвестиції років 54 465,12/21 113,97 2,58 

 
 

 

 

Нарізувач швів Husqvarna FS 309 
 

Метою придбання нарізувачів швів є зменшення витрат на організацію аварійно-

відновлювальних робіт з ремонту кабельних ліній 0,4-6-10 кВ Кременчуцької, Лубенської та 

Миргородської філій. Це дозволить зменшити загальну тривалість виконання аварійно-

відновлювальних робіт у місті Кременчук, Лубни та Миргород. 

Аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах кабельних мереж виконуються згідно ГКД 

34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, 

будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції Наказу Міненерговугілля України від 

15.03.2019р. №124). 

На Кременчуцьку філію АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» припадає 26,68% кабельних 

мереж напругою 0,4-6-10 кВ. У 2018 році було зафіксовано 114 пошкоджень КЛ-0,4-6-10 кВ. 

На Лубенську філію АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» припадає 6,42% кабельних мереж 

напругою 0,4-6-10 кВ. У 2018 році було зафіксовано 43 пошкоджень КЛ-0,4-6-10 кВ. 

На Миргородську філію АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» припадає 4,55% кабельних мереж 

напругою 0,4-6-10 кВ. У 2018 році було зафіксовано 8 пошкоджень КЛ-0,4-6-10 кВ. 

При цьому більшість з кабелів прокладена під асфальтним покриттям проїзної частини та 

тротуарів вулиць міст. Тому під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на кабельних 

лініях виникає необхідність зняття асфальтного покриття за допомогою асфальторізу. 

На даний час персонал Кременчуцької, Лубенської та Миргородської філій не 

укомплектований асфальторізами, тому для виконання робіт з ремонту КЛ-0,4-6-10 кВ філіям 

необхідно отримувати нарізувач швів у Полтавській філії міських електромереж Товариства. 

 

 

 

 

 



Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

 

Нарізувач швів 

Husqvarna FS 309 

 

Служба 

розподільчих 

мереж 

шт 3 34,7 104,1 

 

Для якісного виконання робіт зі зняття асфальтового покриття асфальторіз повинен 

відповідати таким вимогам: 

- Компактний; 

- Потужний двигун; 

- Регулятор глибини різу; 

- Тип запуску – ручний стартер; 

- На робочій панелі розташовані перемикач муфти, амперметр, тахометр і 

датчик температури; 

- Автономна система приводу; 

- Вага ≤ 65 кг; 

 

Нарізувач швів (асфальторіз) Husqvarna FS 309 є компактним, обладнаний потужним 

двигуном, конструкція якого сприяє максимальної потужності на обертовому валі ріжучого 

диска, а також муфтою ріжучого диска і поліетиленовим ременем, регульованими ручками. На 

панелі розташовані перемикач муфти, амперметр і тахометр, датчик температури. Система 

силової трансмісії знижує вібрацію, дозволяє спрямовувати на вал диска велику потужність. 

Система приводу - автономна. На корпусі є спеціальний ящик, призначений для зберігання 

інструментів. 

 

Технічні характеристики: 

- Потужність номінальна: 6,7кВт, 8,98 к.с.; 

- Швидкість обертання диска - 3600 об/хв; 

- Об’єм двигуна – 265 куб.см. 

- Об’єм паливного бака – 6,1 л; 

- Діаметр дисків: 350 мм; 

- Гранична глибина різу: 120 мм; 

- Розміри: 91 x 38 x 99 см; 

- Вага: 64 кг. 

За своїми технічними характеристиками нарізувач швів (асфальторіз) Husqvarna FS 309 

відповідає технічним вимогам для виконання робіт по ремонту КЛ-0,4-6-10 кВ. 

 

 
 



Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняння з асфальторізом ENAR 

CEN 12 (E-10103), який має наступні технічні характеристики: 

- Потужність номінальна: 5,5 кВт, 6,5 к.с.; 

- Швидкість обертання диска - 3600 об/хв; 

- Діаметр дисків: 350 мм; 

- Гранична глибина різу: 120 мм; 

- Розміри: 180 x 60 x 105 см; 

- Вага: 95 кг. 

Порівняльний аналіз показує, що при однакових параметрах асфальторіз ENAR CEN 12 

(E-10103) є набагато важчим. Крім того, вартість асфальторізу Husqvarna FS 309 – 72,6 тис. грн. 

з ПДВ, а вартість асфальторізу ENAR CEN 12 (E-10103) – 79,87 тис. грн. з ПДВ, тому для 

закупівлі обрано асфальторіз Husqvarna FS 309. 

 

Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу 

 

Розрахунок витрат для отримання асфальторізу в Полтавській філії МЕМ: 

1) Відстань від м. Кременчук до м. Полтави становить 115 км. Для ремонту 114 шт. 

кабельних ліній:  (114 пошкоджень *115 км) *2 переїзд в обидві сторони =26 220 км 

загальна відстань проїзду до м. Полтава та в зворотному напрямку для отримання 

асфальторізу, необхідного для ремонту 114 шт. КЛ 0,4-6-10 кВ. Середня витрата 

бензину А-95 легкового автомобіля становить 8,6 л на 100 км. Розрахунок витрати 

бензину: 26 220*8,6/100=2255 л. Розрахунок витрат на бензин: 2255*23,60(вартість 

бензину А-95 без ПДВ)=53 218 грн. без ПДВ. 

2) Відстань від м. Лубни до м. Полтави становить 135 км. Для ремонту 43 шт. кабельних 

ліній:  (43 пошкоджень *135 км) *2 переїзд в обидві сторони =11 610 км загальна 

відстань проїзду до м. Полтава та в зворотному напрямку для отримання асфальторізу, 

необхідного для ремонту 43 шт. КЛ 0,4-6-10 кВ. Середня витрата бензину А-95 

легкового автомобіля становить 8,6 л на 100 км. Розрахунок витрати бензину: 11 

610*8,6/100=998,5 л. Розрахунок витрат на бензин: 998,5*23,60(вартість бензину А-95 

без ПДВ)=23 564,6 грн. без ПДВ. 

3) Відстань від м. Миргород до м. Полтави становить 101 км. Для ремонту 8 шт. 

кабельних ліній:  (8 пошкоджень *101 км) *2 переїзд в обидві сторони =1 616 км 

загальна відстань проїзду до м. Полтава та в зворотному напрямку для отримання 

асфальторізу, необхідного для ремонту 8 шт. КЛ 0,4-6-10 кВ. Середня витрата бензину 

А-95 легкового автомобіля становить 8,6 л на 100 км. Розрахунок витрати бензину: 1 

616*8,6/100=138,98 л. Розрахунок витрат на бензин: 138,98*23,60(вартість бензину А-

95 без ПДВ)=3 280 грн. без ПДВ. 

Планується закупити 3 асфальторізи, орієнтовною вартістю 34 700,00 грн. без ПДВ. 

Загальна вартість становитиме 34 700,00 грн. х 3 = 104 100,00 грн. без ПДВ. 

Розрахунок окупності заходу: 104 100 / (53 218+23564,6+3 280) = 1,3 роки 

 

 

 
Різак кабельний РКГ-100 (дистанційний прокол кабелю) 

 

Метою придбання є зменшення витрат на організацію аварійно-відновлювальних 

ремонтів кабельних ліній 6-10 кВ. Це дозволить зменшити загальну тривалість виконання       

аварійно-відновлювальних робіт у Кременчуцькій, Комсомольскій, Миргородській філіях та у 

Полтавській філії міських електромереж. 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» обслуговує 1346 км кабельних ліній напругою 6-10 кВ. 

Переважна більшість цих мереж зосереджена в містах Полтава, Миргород, Кременчук, Лубни, 

Горішні Плавні. На даний час лише Лубенська філія забезпечена пристроєм для різання і 

проколу кабелю. 



У 2018 році пошкоджень КЛ-6-10 кВ у відповідних філіях Товариства зафіксовано в такій 

кількості: Полтавська філія МЕМ – 117 шт., Миргородська – 8 шт., Кременчуцька – 87 шт., 

Комсомольська – 17 шт. Під час обслуговування та ремонту кабельних ліній виконуються 

роботи з різання кабелів та перевірки наявності напруги в жилах. 

 Тому виникає необхідність придбання для Полтавської філії МЕМ, Миргородської. 

Кременчуцької, Комсомольської філій інструменту для різання та проколу кабелів в загальній 

кількості 4 шт. 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

 

Різак кабельний 

РКГ-100 

(дистанційний 

прокол кабелю) 

 

Служба 

розподільчих 

мереж 

шт 4 69,15 276,60 

 

Пристрій для різання і проколу кабелю повинен відповідати таким характеристикам: 

- Простота використання; 

- Багатофункціональний; 

- Максимальне зусилля різання 4 т. с; 

- Максимальний діаметр перерізання не менше – 100 мм; 

- Гідравлічний механізм; 

- Можливість різання броньованого кабелю. 

Різак кабельний гідравлічний РКГ-100 призначений для різання кабелю з алюмінієвими і 

мідними жилами, в тому числі броньованого, і багатожильних проводів з тих же матеріалів, а 

також призначений для визначення кабелю, що підлягає ремонту (перевірки наявності або 

відсутності напруги для КЛ до 10 кВ) шляхом його проколу по діаметру з замиканням жил всіх 

фаз між собою і на землю. 

Різак кабельний гідравлічний РКГ-100 має такі технічні характеристики: 

- Максимальне зусилля різання – 4 т. с; 

- Максимальний діаметр перерізання – 100 мм; 

- Гідравлічний механізм; 

- Номінальна напруга кабельних ліній електропередачі, не більше – 10 кВ; 

- Габаритні розміри (висота / ширина / довжина), мм 152х140х530; 

- Вага - 10,0 кг. 

 

 
Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняльний аналіз з іншими 

інструментами, зокрема ножицями секторними НСТ-40 і пристроєм для проколу кабелю ППК-

10. 

Ножиці секторні НСТ-40 мають максимальний діаметр перерізання 40 мм, чим 

поступаються кабельному різаку. Крім того, вони не дозволяють виконувати прокол кабелю. 

Для цього такі ножиці необхідно закуповувати у комплекті пристроєм для проколу кабелю, 

наприклад, ППК-10. Загальна вартість цих двох інструментів більша ніж ціна кабельного різака 

РКГ-100. 

Тому для закупівлі пропонується різак кабельний гідравлічний РКГ-100. 

 



Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу 

Розрахунок витрат для отримання проколу для кабелю в Лубенській філії: 

Полтавська філія МЕМ. Відстань від м. Полтави до м. Лубни становить 135 км. Для 

ремонту 117 шт. кабельних ліній:  (117 пошкоджень *135 км) *2 переїзд в обидві сторони 

=31590 км загальна відстань проїзду до м. Лубни та в зворотному напрямку для отримання 

проколу необхідного для ремонту 117 шт. КЛ 6-10 кВ. Середня витрата бензину А-95 легкового 

автомобіля становить 8,6 л на 100 км. Розрахунок витрати бензину: 31 590*8,6/100=2 716 л. 

Розрахунок витрат на бензин: 2 716*23,6(вартість бензину А-95 без ПДВ) = 64 097,60 грн. без 

ПДВ. 
Миргородська філія. Відстань від м. Миргород до м. Лубни становить 44 км. Для ремонту 

8 шт. КЛ-10 кВ необхідно: (8*44)х2=704 км. 704*8,6/100=60,55л. 60,55*23,60=1 428,98 грн. без 

ПДВ. 
Кременчуцька філія. Відстань від м. Кременчук до м. Лубни становить 144 км. Для 

ремонту 87 шт. КЛ-10 кВ необхідно: (87*144)х2=25056 км. 25056*8,6/100=2154,82л. 

2154,82*23,6=50 841,96 грн. без ПДВ. 

Комсомольська філія. Відстань від м. Комсомольськ(Горішні Плавні) до м. Лубни 

становить 145 км. Для ремонту 17 шт. КЛ-10 кВ необхідно: (17*145)х2=4930 км. 

4930*8,6/100=423,98л. 423,98*23,6=10 005,93 грн. без ПДВ. 

Планується закупити 4 шт. кабельних різака, орієнтовною вартістю 69,15 тис. грн без 

ПДВ. Вартість заходу 4*69,15 = 276,60 тис. грн без ПДВ. 

Розрахунок окупності заходу: вартість заходу 276 600/(64 097,60 + 1 428,98 + 50 841,96 + 

10 005,93) = 2,2 роки. 

 

 

 
Набір ручного інструменту Toptul 150 пр GCAI150R 

 

Метою придбання є зменшення трудовитрат електромонтерів бригад розподільчих мереж 

на виконання робіт під час технічного обслуговування, планового та аварійно-

відновлювального ремонту об’єктів електричних мереж 0,4-10 кВ. В кінцевому підсумку це 

також позитивно впливає на загальну тривалість ремонтів та зменшення недовідпуску 

електричної енергії. 

Згідно з ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту 

обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції Наказу Міненерговугілля 

України від 15.03.2019р. №124) Товариство здійснює комплекс заходів з технічного 

обслуговування та ремонтів об’єктів електричних мереж 0,4-10 кВ. Це завдання покладається 

на бригади розподільчих мереж філій Товариства. На сьогоднішній день бригади не 

укомплектовані в достатній кількості ручними інструментами та використовують застарілі, 

некомплектні, зношені інструменти. 

У 28 філіях Товариства налічується 54 бригади розподільчих мереж, які обслуговують 

трансформаторні підстанції та розподільні пункти. Саме для укомплектування 54 бригад і 

пропонується здійснити закупівлю 54 наборів інструментів. 

Для ефективного використання ручного інструменту набір інструментів має відповідати 

таким вимогам: 

- Простота використання інструментів; 

- Приєднувальний квадрат: 1/4 - 1/2 дюйма; 

- Метрична система вимірювання; 

- Кількість предметів - максимально; 

- Предмети зберігаються у валізі, яка має невеликі розміри. 

 

 



Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

 

Набір ручного 

інструменту Toptul 

150 пр GCAI150R 

 

 

Служба 

розподільчих 

мереж 

шт 54 5,21 281,34 

 

Набір ручного інструменту Toptul 150 предметів – комбінований набір інструменту на 150 

предметів. У набір входять торцеві головки 1/4 і 1/2 дюйма з розмірами від 4 до 32мм, а так 

само тріскачки, подовжувачі і кардани. Головки з розмірами E4-E20, насадки SL, PH, PZ, HEX, 

TORX. Особливістю набору на 150 пр. є наявність комбінованих гайкових і розрізних ключів, 

молотка 500гр., бокорізів, плоскогубців, Г-подібних шестигранників, викруток, кліщів з 

фіксатором, вибивачів і зубил. Інструмент відмінно фіксується всередині валізи.  

Система вимірювання: метрична. Приєднувальний квадрат: 1/4 - 1/2 дюйма. 

 

 
 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняння з набором ручного 

інструменту Jonnesway 127 предметів. За характеристиками набори є аналогами, але набір 

Jonnesway поступається за кількістю предметів, при цьому має більшу вартість. Тому для 

закупівлі обрано набір ручного інструменту Toptul 150. 

 

 

Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу 

Розрахунок економічного ефекту виконаємо за даними планових робіт на 2019 рік. Перелік 

робіт, які заплановані на 2019 рік: 

 

Вид робіт 
Кількість, 

шт. 

Норма часу 

(людино-години) 
Всього людино-годин 

Технічне обслуговування ТП 2 063 Норма - 1,8 3 713,4 

Заміна силових трансформаторів 302 Норма - 5,88 1 775,76 

Ремонт масляного вимикача 60 Норма – 22,68 1 360,80 

Ремонт вимикача навантаження 709 Норма – 12,66 8 975,94 

Ремонт роз’єднувачів 1 931 Норма – 10,96 21 163,76 

Ремонт рубильників 4 121 Норма – 2,4 9 890,40 

Заміна ізоляторів ІПУ 675 Норма – 1,8 1215 

Заміна ізоляторів ІО 1 187 Норма – 0,9 1 068,30 

Заміна розрядників РВО 633 Норма – 0,6 379,80 

   49 543,16 

 

 



Оренда аналогічного набору ключів коштує 50 грн. на день без ПДВ. 

В році 250 робочих днів, тобто оренда на рік складає 250 х 50=12 500 грн. без ПДВ за 1 

набір.  

Планується закупити 54 шт. наборів ручного інструменту, орієнтовною вартістю 5 281,00 

грн без ПДВ. Вартість заходу 54 х 5 281 = 281 340,00 грн. без ПДВ. 

Розрахунок окупності заходу: 281 340/(12 500 х 54) =0,42 року. 

 

 

 

 
Відбійний молоток Bosch Heavy Duty GSH 27 VC 

 

Метою придбання є зменшення витрат на організацію аварійно-відновлювальних 

ремонтів кабельних ліній 0,4-10 кВ в Комсомольській, Лубенській, Полтавській філії міських 

електромереж та Миргородській філій. Це дозволить зменшити загальну тривалість виконання 

аварійно-відновлювальних робіт у містах області. 

Аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах кабельних мереж виконуються згідно з ГКД 

34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, 

будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції Наказу Міненерговугілля України від 

15.03.2019р. №124). 

На Комсомольську, Лубенську, Полтавську філію міських електромереж та Миргородську 

філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» припадає 58,83% кабельних мереж напругою 0,4-10 кВ. У 

2018 році пошкодження КЛ-0,4-10 кВ у вищевказаних філіях зафіксовано в кількості 255 шт. 

При цьому більшість з кабелів прокладена під асфальтним покриттям проїзної частини та 

тротуарів вулиць міст. Тому під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на кабельних 

лініях виникає необхідність зняття асфальтного покриття за допомогою відбійних молотків. 

На даний час Полтавська філія міських електромереж має один відбійний молоток, але 

роботи виконуються двома бригадами. Миргородська, Лубенська та Комсомольська філії 

взагалі не забезпечені відбійними молотками. Тому, для виконання робіт з ремонту КЛ-0,4-10 

кВ філіям необхідно отримувати відбійний молоток у Кременчуцькій філії                                           

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» або орендувати його у сторонніх організацій. 

У зв’язку з цим пропонується закупити 4 відбійних молотка для потреб Комсомольської, 

Лубенської, Полтавської філії міських електромереж та Миргородської філій Товариства. 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

 

Відбійний молоток 

Bosch Heavy Duty 

GSH 27 VC 

Служба 

розподільчих 

мереж 

шт 4 44,2772 177,1088 

 

Для якісного виконання робіт зі зняття асфальтового покриття відбійні молотки повинні 

відповідати таким вимогам: 

- Потужність ≥ 1800 Вт; 

- Низький рівень вібрації ≤ 8,5 м/s²; 

- Гідравлічний ударний механізм; 

- Надійний і комфортний у використанні; 

- Висока продуктивність; 

- Стійкість до вібрацій ударного механізму; 

- Вага ≤ 30 кг. 

 



Відбійний молоток Bosch Heavy Duty GSH 27 VC – потужний електричний відбійний 

молоток фірми Bosch, має високу продуктивність удару завдяки енергії удару 62 Дж і 1000 

ударів на хвилину. Має дуже низький рівень вібрації (всього 8,5 м/s²) завдяки розділеним 

рукояткам і стійкому до вібрацій ударному механізму - для більшої продуктивності за один 

робочий день. Відбійний молоток має надзвичайно великий термін експлуатації завдяки 

високоякісним компонентам, виготовленим зі сталі та алюмінію. Ергономічна рукоятка з 

м'якою накладкою і низький центр ваги інструменту для оптимального та надійного утримання 

інструменту. Протиковзка поверхня запобігає падінню інструменту. 

 

Технічні характеристики: 

- Потужність - 2000 Вт; 

- Сила удару - 62 Дж; 

- Частота ударів за хвилину - 1000; 

- Тип патрона - шестигранник; 

- Ударний механізм - гідравлічний; 

- Матеріал корпусу - метал; 

- Розміри 600 мм х 760 мм; 

- Вага - 29,5 кг. 

 
За своїми технічними характеристиками відбійний молоток Bosch Heavy Duty GSH 27 VC 

відповідає технічним вимогам для виконання робіт з ремонту КЛ-0,4-10 кВ. 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняння з відбійними молотком -

HILTI TE 3000 AVR, який має наступні характеристики: 

- Потужність - 2070 Вт; 

- Сила удару - 68 Дж; 

- Ударний механізм - гідравлічний; 

- Матеріал корпусу - метал; 

- Частота ударів за хвилину - 860; 

- Розміри 610 см х 800 см; 

- Вага - 29,5 кг. 

Порівняння показує, що відбійний молоток Bosch Heavy Duty GSH 27 VC має меншу 

потужність (відповідно і витрати електроенергії), але вищу швидкість ударів. За іншими 

технічними параметрами різниця не суттєва. Варто зазначити, що відбійний молоток HILTI TE 

3000 AVR має більшу вартість. 

Тому за комплексом характеристик для закупівлі обрано відбійний молоток Bosch Heavy 

Duty GSH 27 VC. 

 

Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу 

Комсомольська філія. Комсомольська філія використовує відбійний молоток 

Кременчуцької філії. Відстань від м. Горішні Плавні до м. Кременчука становить 19 км. Для 

ремонту 24 шт. КЛ-0,4-10 кВ необхідно: (24*19) х 2 переїзд у дві сторони = 912 км. – загальна 

відстань проїзду до м. Кременчук та в зворотному напрямку для отримання відбійного молотка. 

Середня витрата бензину А-95 легкового автомобіля становить 8,6 л на 100 км. Розрахунок 

витрати бензину: 912*8,6/100=78,4л. Розрахунок витрат на бензин: 78,4*23,60 = 1 850,24 грн. 

без ПДВ. 



Лубенська філія. Лубенська філія використовує відбійний молоток Кременчуцької філії. 

Відстань від м. Лубни до м. Кременчука становить 144 км. Для ремонту 43 шт. КЛ-0,4-10 кВ 

необхідно: (43*144) х 2 переїзд у дві сторони = 12 384 км. – загальна відстань проїзду до м. 

Кременчук та в зворотному напрямку для отримання відбійного молотка. Середня витрата 

бензину А-95 легкового автомобіля становить 8,6 л на 100 км. Розрахунок витрати бензину: 12 

384*8,6/100=1065л. Розрахунок витрат на бензин: 1065*23,60 = 25 134 грн. без ПДВ. 

Полтавській філії міських електромереж. На сьогодні Полтавська філія міських 

електромереж має в своєму розпорядженні один працюючий відбійний молоток, при цьому 

роботи з ремонту КЛ-0,4-10 кВ виконують 2 бригади. Відбійний молоток, який знаходиться в 

Полтавській філії міських електромереж часто виходить з ладу, тому для виконання робіт 

потрібно користуватись послугами оренди відбійного молотка в сторонніх організацій. Вартість 

оренди відбійного молотка – 350 грн. за добу. Загальна вартість за рік становить: 350*120=42 

000 грн. 
Миргородська філія. Миргородська філія використовує відбійний молоток Кременчуцької 

філії. Відстань від м. Миргород до м. Кременчука становить 149 км. Для ремонту 8 шт. КЛ-0,4-

10 кВ необхідно: (8*149) х 2 переїзд у дві сторони = 2 384 км. – загальна відстань проїзду до м. 

Кременчук та в зворотному напрямку для отримання відбійного молотка. Середня витрата 

бензину А-95 легкового автомобіля становить 8,6 л на 100 км. Розрахунок витрати бензину: 2 

384*8,6/100=205,02л. Розрахунок витрат на бензин: 205,02*23,60 = 4 838,47 грн. без ПДВ. 

Планується закупити 4 шт. відбійних молотка, орієнтовною вартістю 44 277,20 грн без 

ПДВ. Вартість заходу 4* 44 277,20 = 177108,8 грн. без ПДВ. 

Розрахунок окупності заходу: вартість заходу 177108,8/(1 850,24+25 134+42 000+4 

838,47)= 2,4 роки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Висновок 

 
У результаті впровадження заходів, передбачених інвестиційною програмою 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2020 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 8,97 км КЛ 6-10 кВ та встановлення 

реклоузерів 15 шт. на ПЛ-10 кВ; 

1.2 Реконструкції  та технічного переоснащення 38,96 км ПЛ 0,4-10 кВ з 

використанням самоутримуючих ізольованих проводів; 

1.3 Робіт з нового будівництва трансформаторної підстанції 110/20 кВ 

"Миргородська" в м. Миргороді Полтавської області; 

1.4 Технічного переоснащення трансформаторної підстанції «Хорол» 

110/10 кВ; 

1.5 Технічного переоснащення схеми постійного струму ПС  150/35/6 кВ 

"Крюків" із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв; 

1.6 Технічне переоснащення схеми постійного струму ПС  110/10 кВ 

"Промвузол" із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв; 

1.7 Реконструкції ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ «Супрунівка» в м. Полтава; 

1.8 Технічного переоснащення трансформаторних підстанцій 35/6-10 кВ 

(заміна 103-х масляних вимикачів на вакуумні); 

1.9 Технічного переоснащення ПС 35/10 кВ "Радивонівка" в с. Радивонівка 

Великобагачанського району Полтавської області (встановлення КРП); 

 

2. Покращення стану приладів обліку у населення (планується замінити 15 

151 шт. 1-фазних та 932 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. 

 

4. 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». 

 

 


