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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 – 34 096,81 км  (по трасі); 

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

- трансформаторні підстанції 35 кВ – 138 шт.; 

- трансформаторні підстанції 6-10/0,4 кВ – 9894 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 69,2%. 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 01.01.2021 року підлягають 

реконструкції та заміні: 

- лінії електропередачі 35-150 кВ – 466,09 км (10,6%); 

- лінії електропередачі 0,4-10 кВ – 2 703,06 км (7,5%); 



- трансформаторні підстанції 35-150 кВ – 55 шт. (26,6%); 

- трансформаторні підстанції 6-10/0,4 кВ – 325 шт. (3,3%). 

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 2021-2025 роки (зі змінами) та всі заходи, 

включені до інвестиційної програми пройшли відкриті обговорення на місцях та не пов’язані з 

приєднанням електроустановок споживачів. Основні акценти інвестиційної програми 2021 

зроблені на збільшення обсягів по розділу І „Будівництво, модернізація та реконструкція 

електричних мереж та обладнання” для забезпечення надійності передачі та постачання 

електроенергії. Всі проєкти з реконструкції та будівництва електромереж розроблені зважаючи 

на нормативні документи та ДБН в частині забезпечення необхідного рівня потужності 

кінцевих користувачів та з урахуванням створення резерву потужності для забезпечення 

перспективного зростання споживання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 

 

 
 



1.1.2.3.5 Технічне переоснащення ЛЕП 6-10 кВ (встановлення реклоузерів) 

 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1)    Мета виконання заходу: зменшення частки SAIDI при відключеннях ПЛ-6-10кВ.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

На даний час середнє значення тривалості довгих перерв SAIDI (технологічних порушень 

та запланованих без попередження споживача) для сільської місцевості за останні три роки 

складає 942,44 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 750 718 шт. 

Одним із заходів щодо покращення надійності та якості електропостачання споживачів є 

встановлення реклоузерів в розподільчих мережах 6-10 кВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

Для забезпечення якісного та надійного електропостачання споживачів, зменшення перерв 

у електропостачанні було вибрано 2 лінії 6-10 кВ, які мають велику частку SAIDI компанії, 

одна з них протяжністю більше 40 км (див. таблицю) з кількістю точок обліку – 3309. 

 

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

на яких заплановано встановлення реклоузерів у 2021 р. 

 

№ 

п/п 
Філія ПС 

Найменування 

повітряної лінії 

Клас 
напру

ги, кВ 

Кількість 

реклоузерів, 
од Довжи

на, км 

К-сть 
спожи

вачів 

Частка 

SAIDI по 
компанії, 

% 

(2019 рік) 

Час 

відключе
ння лінії, 

хв. 

(2019 рік) 

К-сть 

авар. І 

навмис
них 

відключ

ень 
(2019 рік) 

Недовід

пуск 
ел/ен, 

кВт/год 

(2019 рік) 
Всьо

го 

з 

АВР 

1 Глобинська 
ПС Глобино 

150/35/10 кВ 
Сільський 10 5 2 40,74 1869 0,615% 2071,02 35 9412,23 

2 
Великокохні

вська 

ПС 

Білецьківка 
35/6 кВ 

Советськоє 6 2 
 

26,12 1440 0,989% 6808,08 24 51738 

   
Всього 

 
7 2 66,86 3309 

 
8879,1 59 61150,23 

 

На даних ПЛ-6-10 кВ заплановано встановлення 7 реклоузерів для секціонування, ділення 

та локалізації місць пошкоджень при аварійних ситуаціях та коротких замиканнях на проводах 

ЛЕП в залежності від конфігурації лінії. 

За 2019 рік загальна частка SAIDI по компанії на даних 2-х ПЛ-6-10 кВ становить 1,604 %. 

Сумарний час відключення даних ПЛ-6-10 кВ склав 8 879,1 хвилин, середнє значення 

відключення однієї точки обліку по даних 2-х ПЛ складає – 4 439,55 хв. 

Недовідпуск електричної енергії споживачам склав 61 150,23 кВт.год.  

Автоматичний вакуумний вимикач, іменований надалі «Реклоузер», призначений для 

використання в трифазних розподільчих мережах на напругу до 15 кВ із частотою 50 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 ушкоджують птахи. У комбінації із сучасною й 

безвідмовною системою керування й радіонагляду вони гарантують роботу без необхідності 

проводити огляди, регулювання й консервацію протягом декількох десятків років, що 

особливо суттєво для повітряних мереж. 



Ефективність встановлення на лініях 6-10 кВ реклоузерів полягає в їх секціонуванні та 

більш ефективній локалізації аварійних ділянок. В результаті чого, зменшується кількість точок 

споживання, відключених під час технологічних порушень (або запланованих перерв без 

попередження споживачів), а також зменшується тривалість часу на пошук місця пошкодження 

електричних мереж та відновлення електропостачання. Ці фактори ведуть до зниження 

загального показника SAIDI.  

Дане електрообладнання інтегрується в діючу систему телемеханіки microSCADA. Це 

забезпечить можливість он-лайн контролю та дистанційного керування реклоузерами. Зв’язок з 

пристроями реалізований на базі GSM-модемів, якими комплектуються шафи керування 

реклоузерів. Автоматика та захист забезпечується мікропроцесорними терміналами 

передбаченими заводом виробником. Робота реклоузерів в електромережах 6-10 кВ буде 

організована в автоматичному режимі в декількох варіантах, в залежності від конфігурації 

схеми мережі. Перший варіант – при наявності селективності захисту реклоузер працює в 

автономному режимі. Другий варіант (при відсутності селективності захисту) – реклоузери 

працють спільно з вимикачем на підстанції в голові лінії в режимі АПВ до визначення 

пошкодженої ділянки. Третій варіант (при відсутності селективності захисту) - організація 

логіки роботи реклоузерів на базі контроллерів з PLS-логікою для визначення та локалізації 

пошкодженої ділянки мережі.  

Проєктом інвестиційної програми на 2021 рік передбачається встановлення реклоузерів на 

ПЛ 10 кВ «Сільський» ПС 150/35/10 кВ «Глобино» (5 шт) і ПЛ 6 кВ «Совєтскоє» ПС 35/6 кВ 

«Білецьківка» (2 шт). В тому числі: 

1) ПЛ 10 кВ «Сільський» від ПС 150/35/10 кВ «Глобино»: 

- Демонтаж роз’єднувачів; 

- Демонтаж та зворотній монтаж ізоляторних збірок на існуючій опорі; 

- Демонтаж та зворотній монтаж проводів ПЛ-10 кВ; 

- Встановлення проектованих опор 10 кВ; 

- Улаштування відгалудження від існуючих опор; 

- Монтаж роз’єднувачів на проектованих опорах; 

- Монтаж реклоузерів на проектованих опорах; 

- Монтаж проводів ПЛ-10 кВ. 

2) ПЛ 6 кВ «Совєтскоє» від ПС 35/6 кВ «Білецьківка»: 

- Демонтаж роз’єднувача на існуючій опорі; 

- Демонтаж та зворотній монтаж траверси та натяжних ізоляторних збірок на 

існуючих опорах; 

- Демонтаж та зворотній монтаж проводів ПЛ-6 кВ; 

- Встановлення проектованих опор ПЛ-6 кВ; 

- Монтаж роз’єднувача на існуючій опорі; 

- Монтаж роз’єднувачів на проектованих опорах; 

- Монтаж реклоузерів на проектованих опорах; 

- Монтаж проводу ПЛ-6 кВ на проектованих опорах. 

 

Живляча ПС ПС Глобино 150/35/10 кВ ПС Білецьківка 35/6 кВ 

Диспетчерська назва ПЛ Сільський Советськоє 

Клас напруги, кВ 10 6 

Довжина ПЛ по лісах та парках, 

км 
0,53 3,359 

Кількість абонентських ТП, шт 4 7 

Довжина абонентських ПЛ, км 0,02 0,993 

Віддаленість ПЛ від філії min – 0,5км; max – 38км min – 21км; max – 48км  

Відповідальні споживачі 

частина міста Глобине, 

ЦРЛ, СШ№1, дитячий 

садок, пожежна частина, 

4 населені пункти, 

школа, дитячий садочок, 

2 ФАПи 

ТЕО/1%20розділ/03_Реклоузери%207%20шт/01_Сільський%20ПКД/РП/ПЛ-10%20кВ%20Сільський%20від%20ПС%20Глобино%20встановлення%20реклоузерів%20Том1.pdf
ТЕО/1%20розділ/03_Реклоузери%207%20шт/02_Совєтскоє%20ПКД/РП/ПЛ-6%20кВ%20х.%20Советское%20від%20ПС%20Белецковка%20встановлення%20реклоузерів%20Том%201.pdf
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відділення Приватбанку, 

свинокомплекс 

 

Факторами, які спричиняють незадовільні показники надійності на даних ПЛ, є 

проходження ПЛ через лісові масиви і паркові зони, болотисту місцевість та місця міграції 

птахів, пошкодження абонентських ТП, значна відстань від виробничих баз обслуговуючих 

філій. 

Так, траса даних ПЛ проходить через лісові масиви та паркові зони (0,53км та 3,359км 

відповідно до таблиці), де просіку на висоту дерев виконати неможливо, так як вони сягають 

висоти до 20м, а охоронна зона ПЛ шириною 10м з кожної сторони не забезпечує безпеку від 

падіння дерев, що призводить до обриву проводів та знеструмлення споживачів. 

Місцеві органи самоврядування та споживачі, які зобов’язані утримувати зелені 

насадження на власних земельних ділянках, відносяться до цього недостатньо відповідально, 

через що трапляються випадки відключення ліній в результаті падіння дерев, розташованих за 

межами охоронних зон ПЛ. 

Не менший вплив на надійність електропостачання має проходження ПЛ по болотистій 

місцевості та в місцях міграції птахів. Зокрема, проблемними місцями, які призводять до 

відключення ПЛ 10 кВ «Сільський» є ділянки опор 570-571, 588-589, які розташовані в 

болотистій місцевості, ділянка опор 208- 209 (перехід ПЛ через річку), де найчастіше проходить 

міграція птахів. А траса ПЛ  проходить частково по населеній місцевості, де для безпеки 

населення необхідно забезпечити відключення ПЛ при обриві проводів та пошкодженні 

обладнання. 

Також частина відключень ПЛ припадає на пошкодження в абонентських ТП та ЛЕП (4 та 

7 ТП відповідно до таблиці), які заживлені від магістралей даних ПЛ. При цьому Товариство не 

може впливати на технічний стан електроустановок споживачів та запобігати пошкодженням в 

мережах абонентів. 

За умови встановлення реклоузерів буде можливість ділення ПЛ на декілька ділянок, що 

при виконанні як аварійних, так і планових робіт на них забезпечить можливість часткового 

знеструмлення споживачів та підвищення показників надійності та безперервності 

електропостачання. 

 

"Реконструкція ПЛ-10кВ "Cільський" від ПС 150/35/10кВ "Глобино" 

Показники 

До 

встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 

1 до оп. 

№ 98 

Ділянка 

2 до оп. 

№ 183 

Ділянка 3 

до оп. № 

454 

Ділянка 

4 за оп. 

№ 454 

Ділянк

а 5 за 

оп. № 

143 

секцій

на 

Ділянка 

6 за оп. 

№ 126 

секційна 

Довжина лінії, км. 40,74 5,78 10,34 11,23 13,39   

ТП, які живляться від 

даної лінії, шт 35 7 9 10 9 

  

Кількість споживачів, 

шт 1 722 523 513 345 341 

- - 

Споживання, кВт*год 

за 8 місяців 3 526 451 806 090 806 002 1 007 558 906 801 

  

Навантаження, МВт 

(макс.) 0,51 0,12 0,12 0,15 0,13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Реконструкція ПЛ-6кВ "х. Советскоє" від ПС 35/6 кВ "Белецковка" 

Показники 

До 

встановлення 

реклоузера 

після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 

до оп. № 81 

Ділянка 2 

до оп. № 2 

відп. на ТП-

459 

Ділянка 3 

за оп. № 2 

відп. на ТП-

459 

довжина лінії, км 18,08 10,69 4,395 2,995 

ТП, які живляться від даної лінії, 

шт 
25 11 9 5 

кількість споживачів, шт 1428 624 438 366 

споживання, кВт*год 3497051 1559937 988013 949101 

навантаження, МВт 0,632 0,281 0,226 0,125 

 

Виконання робіт з реконструкції ПЛ-10 кВ (встановлення реклоузерів) зазначене в «Плані 

розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2021 по 2025 роки» (та.бл. 74, пп. 

4.1.4, 4.3.4).  

Загальна кошторисна вартість реконструкції ПЛ-10 кВ  «Сільський» від ПС 150/35/10 кВ 

«Глобино»: встановлення реклоузерів  на повітряній лінії, згідно з експертизою та наказом про 

затвердження ПКД складає – 5 172,69 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт підрядним способом 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2021 року та можливе за 5 161,43 тис. грн (без 

ПДВ). 

Загальна кошторисна вартість реконструкції ПЛ-6 кВ  «х. Советское» від ПС 35/6 кВ 

«Белецковка»: встановлення реклоузерів  на повітряній лінії, згідно з експертизою та наказом 

про затвердження ПКД складає – 2 411,72 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт підрядним 

способом передбачається в рамках інвестиційної програми 2021 року та можливе за 2 411,72  

тис. грн (без ПДВ). 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 
СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 п. 6.5.7. 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

Розрахунок економічного ефекту від встановлення реклоузерів на ПЛ-6-10 кВ 

 

4.1. 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 ЛЕП 

6-10 кВ (встановлення 

реклоузерів) 

Служба 

розподільчих 

мереж 

шт, рекл. 7 495,00 3 465,00 

 

Перелік основного обладнання: 

 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Реклоузер ТНО-RC27 (або аналог) (реклоузер, шафа керування, 

тр-р власних потреб, котушки Роговського (комплект), 

металоконструкції  під обладнання, привід вала керування 

реклоузером, кабельна продукція, бандажні стрічки із скрепами)  

кмп 7 

СК 120-10 (або аналог) шт 24 

СВ-10,5-5,0 (або аналог) шт 7 

роз'єднувач РЛНДЗ 10/400 (або аналог) шт 14 

Кліматична шафа (450х630х550мм) 7U (або аналог) шт 7 
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4.2. Розрахунок доцільності встановлення. 

 

В розподільчих мережах 6-10 кВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» заплановано у 2021 році 

встановлення 7 шт. реклоузерів. 

Доцільність 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.  

Розрахунок економічного ефекту заходу. 

Середній коефіцієнт секціонування фідерів Ks складає: 

L

R
Ks   = 7/2 = 3,5 

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 2 ПЛ 

складе: 

T0= 4439,55 хв. / 3,5 = 1268,44 хв.  

Тобто становитиме: 

T1 = 4439,55 хв. – 1268,44 хв. = 3171,11 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 = (4439,55 хв. – 300 хв.)*0,125 = 517,44 хв. 

Таким чином повинна виконуватись умова tr SAIDISAIDI   

517,44 хв. > 300 хв. 

Умова виконується. 

 

4.3. Розрахунок витрат на пошук пошкоджень при аварійних відключеннях ПЛ. 

 

По даних двох лініях 6-10 кВ за 2019 рік виникли 59 аварійних відключень. Після кожного 

аварійного відключення, згідно ТЕЕСМП, необхідно виконати позачерговий лінійний обхід ПЛ. 

Дану роботу виконують 2 електромонтери з бригадним автомобілем. Відповідно до «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: 

59 відключення/2 ліній = 29,5 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: 

66,86км*2люд*0,9люд/год/2*59разів*52,34грн/год+0,5люд/год*1люд*59разів*2рази*51,05г

рн/год+59разів*(1майст*1год*59,11+1дисп.*1год.*60,11 грн/год)= 195 867 грн.  

 

4.4. 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: 

59 поїздок * (18л*100 км/100 км) * 25грн/л = 26 550 грн. 

Витрати на роботу автотранспорту: 1маш/год*36,8 грн*8 год*59поїздки = 17 369,6 грн. 

Загалом витрати на проїзд автотранспортом складуть = 43 920грн. 

 

4.5. Розрахунок недовідпуску електричної енергії. 

Недовідпуск електроенергії споживачам, через аварійні відключення по даних 2 лініях 6-10 

кВ склав – 61150,23 кВт/год  

Розраховуємо вартість електроенергії: 

61150,23 кВт/год * 0,64246 грн/кВт = 39 287грн. 

 

4.6. Розрахунок компенсацій споживачам за 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-6-10 кВ – 3309 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 лінії хоча б 1 раз на час більше 24 годин 

при мінімальній ставці для побутових споживачів компенсація складе: 

3309спож.*200грн.= 661 800 грн. 

При монтажі 7 реклоузерів на 2-х ПЛ-6-10 кВ коефіцієнт секціонування фідерів Ks склав 

3,5, відповідно компенсація складе – 661 800 грн. / 3,5 = 189 086 грн., таким чином економія 

коштів складе – 661 800 – 189 086 = 472 714 грн. 

 

4.7. Розрахунок економічного ефекту. 

Вартість впровадження даного обладнання складає 1 081 880 * 7 = 7 573 158 грн без ПДВ.  

Недовідпуск – 39 287 грн. 

Позачергові огляди – 195 867 грн. 

Витрати на автотранспорт – 43 920 грн. 

Компенсація споживачам (економія коштів) – 472 714 грн.  

 

4.8. Розрахунок терміну окупності: 

3 465 000 /(39 287 +195 867 + 43 920 + 472 714)= 4,6 років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2.3.6 Установка реклоузерів на ПЛ-10 (6) кВ господарським способом 

 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1)  Мета виконання заходу: зменшення частки SAIDI при відключеннях ПЛ-6-10кВ.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

На даний час середнє значення тривалості довгих перерв SAIDI (технологічних порушень 

та запланованих без попередження споживача) для сільської місцевості за останні три роки 

складає 942,44 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 749 500 шт. 

Одним із заходів щодо покращення надійності та якості електропостачання споживачів є 

встановлення реклоузерів в розподільчих мережах 6-10 кВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

Для забезпечення якісного та надійного електропостачання споживачів, зменшення перерв 

у електропостачанні було вибрано 15 лінії 6-10 кВ, які мають велику частку SAIDI компанії 

(див. таблицю) з кількістю точок обліку – 19 318. 

 

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

на яких заплановане встановлення реклоузерів у 2021 р. 

№ 

пункту 

ІП 

Філія 
Диспетчерська назва 

ПЛ 

Ріве
нь 

напр

уги, 
кВ 

 Довжина 
ПЛ, км 

К-сть 

реклоу

зерів 
заплан

овано, 

шт 

SAIDI 2020 рік (згідно форми звітності №11-

НКРЕКП 

Недовідпу

ск, 

кВт*год 
Кількість 

ТКО 

Кіль

кість 
відк

люче

нь, 
шт. 

Загальни
й час 

відключе

нь, хв. 

Частка 

SAIDI по 
ОСР 

Частк
а 

SAIDI 

по 
ОСР 

хвили

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.2.3.6.1 Великокохнівська ПЛ-10кВ Дмитрівка 10 17,07 1 1 108 8 1 389 0,349% 2,05 25 650,20 

1.1.2.3.6.2 Великокохнівська ПЛ-10кВ Піщане 10 13,4 1 1 700 12 959 0,370% 2,18 27 171,67 

1.1.2.3.6.3 Гадяцька ПЛ-10кВ Броварки 10 29,27 1 938 22 3 364 0,716% 4,13 52 590,53 

1.1.2.3.6.4 Зіньківська ПЛ-10кВ Опішня 10 12,15 1 1 952 12 2 198 0,974% 5,73 71 508,27 

1.1.2.3.6.5 Зіньківська ПЛ-10кВ Бобрівник 10 22,35 2 935 17 2 094 0,444% 2,61 32 631,50 

1.1.2.3.6.6 Козельщинська  
ПЛ-10кВ Л-1 

"Бутенки" 10 
36,9 2 830 10 2 282 0,430% 2,53 31 567,67 

1.1.2.3.6.7 Козельщинська 
ПЛ-10кВ Л-4 
"Солониця" 10 

24,5 1 1 426 14 730 0,236% 1,39 17 349,67 

1.1.2.3.6.8 Козельщинська 
ПЛ-10кВ Л-1 

"Підгорівка" 10 
16,5 1 1 748 19 973 0,386% 2,27 28 346,73 

1.1.2.3.6.9 Кобеляцька 
ПЛ-10кВ 
Сільгосплінія-1 10 

27,33 1 897 19 2 616 0,475% 2,79 39 104,22 

1.1.2.3.6.10 Кобеляцька  ПЛ-10кВ Маяк 10 30,795 2 964 16 2 049,84 0,437% 2,57 32 934,10 

1.1.2.3.6.11 Полтавська РЕМ 
ПЛ-10кВ 

"Розсошенці" 10 
14,76 2 1 389 16 3 019 0,952% 5,60 69 889,85 

1.1.2.3.6.12 Полтавська РЕМ 
ПЛ-10кВ 
"Тростянець" 10 

27,25 2 1 394 13 1 796 0,568% 3,34 41 727,07 

1.1.2.3.6.13 Полтавська РЕМ 
ПЛ-10кВ 

"Супрунівка" 10 
15,18 1 2 062 8 668 0,313% 1,84 22 956,93 

1.1.2.3.6.14 Семенівська 
ПЛ-10кВ 
"Селекстанція" 10 

22,61 1 1 061 13 1 819 0,438% 2,57 32 165,98 

1.1.2.3.6.15 Семенівська  
ПЛ-10кВ 

"Демьяновка" 10 
29,14 1 914 15 1 945 0,403% 2,37 29 627,56 

 

Всього 
 

 

308,73

5 
20 19 318 214 27 901,42 7,49% 43,95 555 221,95 

 

На даних ПЛ-6-10 кВ заплановане встановлення 20 реклоузерів для секціонування, ділення 

та локалізації місць пошкоджень при аварійних ситуаціях та коротких замиканнях на проводах 

ЛЕП в залежності від конфігурації лінії. 

За 2020 рік загальна частка SAIDI по компанії на даних 15 ПЛ-6-10 кВ становить 7,49 %. 

Сумарний час відключення даних ПЛ-6-10 кВ склав 27 901,42 хвилин, середнє значення 

відключення однієї точки обліку по даних 15 ПЛ складає – 1 860,09 хв. 

Недовідпуск електричної енергії споживачам склав 555 221,95 кВт.год.  



Автоматичний вакуумний вимикач, іменований надалі «Реклоузер», призначений для 

використання в трифазних розподільчих мережах на напругу до 15 кВ із частотою 50 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 ушкоджують птахи. У комбінації із сучасною й 

безвідмовною системою керування й радіонагляду вони гарантують роботу без необхідності 

проводити огляди, регулювання й консервацію протягом декількох десятків років, що 

особливо суттєво для повітряних мереж. 

Ефективність встановлення на лініях 6-10 кВ реклоузерів полягає в їх секціонуванні та 

більш ефективній локалізації аварійних ділянок. В результаті чого, зменшується кількість точок 

споживання, відключених під час технологічних порушень (або запланованих перерв без 

попередження споживачів), а також зменшується тривалість часу на пошук місця пошкодження 

електричних мереж та відновлення електропостачання. Ці фактори ведуть до зниження 

загального показника SAIDI.  

Дане електрообладнання інтегрується в діючу систему телемеханіки microSCADA. Це 

забезпечить можливість он-лайн контролю та дистанційного керування реклоузерами. Зв’язок з 

пристроями реалізований на базі GSM-модемів, якими комплектуються шафи керування 

реклоузерів. Автоматика та захист забезпечується мікропроцесорними терміналами 

передбаченими заводом виробником. Робота реклоузерів в електромережах 6-10 кВ буде 

організована в автоматичному режимі в декількох варіантах, в залежності від конфігурації 

схеми мережі. Перший варіант – при наявності селективності захисту реклоузер працює в 

автономному режимі. Другий варіант (при відсутності селективності захисту) – реклоузери 

працють спільно з вимикачем на підстанції в голові лінії в режимі АПВ до визначення 

пошкодженої ділянки. Третій варіант (при відсутності селективності захисту) - організація 

логіки роботи реклоузерів на базі контроллерів з PLS-логікою для визначення та локалізації 

пошкодженої ділянки мережі.  

 

Статистичні дані. 

 

№ 

з/п 

Диспетчерська назва 

ПЛ 

Рівень 
напруг

и, кВ 

Довжи
на ПЛ, 

км 

К-сть 

реклоузе
рів 

запланов

ано, шт 

 

Довжина 
ПЛ по 

лісах та 

парках, км 

 

Кількість 

абонентськ
их ТП, шт 

 

Довжина 

абонентськ
их ПЛ, км 

Віддаленіс
ть ПЛ від 

філії 

Відповідальні споживачі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ПЛ-10кВ Дмитрівка 10 17,07 1 0,850 5 1,530 

min – 

11км; max 

– 17км 

2 населені пункти, 
школа, дитячий садочок, 

2 амбулаторії, будівля 

для людей похилого віку, 
оздоровчий табір 

2 ПЛ-10кВ Піщане 10 13,4 1 0 4 0,190 

min – 

10км; max 
– 10км 

2 населені пункти, 

школа, дитячий садочок 

3 ПЛ-10кВ Броварки 10 29,27 1 7,72 10 0,595 
min – 5км; 

max –20км 

Частина м.Гадяч, 2 

населені пункти, школа, 

дитячий садочок, 
мясокомбінат,     

комбікормовий завод. 

4 ПЛ-10кВ Опішня 10 12,15 1 8,7 2 0,01 
min-38 км, 
max-43 км. 

частина смт Опішня, 
ЗОШ І-ІІІ ст., ДСХШІ І-

ІІІ ст., вузол зв’язку, 

дитячий садок, пожежна 
свердловина, 2 шт 

водних свердловин, 

відділення Приватбанку, 
селищна рада. 



5 ПЛ-10кВ Бобрівник 10 22,35 2 17,4 0 0 
min-0 км, 

max-10 км. 

2 населені пункти, 2 

ЗОШ І-ІІІ ст., 2 дитячих 

садочки, 2 амбулаторії 
сімейної медицини, 6 

водних свердловин. 

6 
ПЛ-10кВ Л-1 

"Бутенки" 
10 36,9 2 0 4 3,235 

min – 

20км; max 
– 28км 

6 населених пунктів,  

ФАП 

7 
ПЛ-10кВ Л-4 
"Солониця" 

10 24,5 1 0 8 2,196 

min – 

12км; max 

– 22км 

СШ, дитячий садок,  

відділення Приватбанку, 
маш завод, 7 населених 

пунктів, 

8 
ПЛ-10кВ Л-1 

"Підгорівка" 
10 16,5 1 0 3 1,578 

min – 

0,1км; max 
– 15км 

частина смт Козельщина 
дитячий садок, магазини, 

відділення Приватбанку, 

 3 населені пункти, 

9 
ПЛ-10кВ 
Сільгосплінія-1 

10 27,33 1 0,5 3 0 
min – 5км; 
max – 18км 

Частина міста Кобеляки 
4 населених пункта 

10 ПЛ-10кВ Маяк 10 30,795 2 2,8 8 6,4 

min – 

40км; max 
– 55км 

2 населенні пункти 

школа, дитячий садочок 

11 
ПЛ-10кВ 

"Розсошенці" 
10 14,76 2 - 25 4,88 

min –  
3,5 км; 

max – 7,5 

км 

ППФ, Регіональна 

Державна лабораторія 

ветеринарної медицини, 
дитячий садок, магазини,  

 3 населені пункти  

12 
ПЛ-10кВ 

"Тростянець" 
10 27,25 2 2,490 3 0,904 

min –  
7,2 км; 

max –  

7,5 км 

Школа, дитячий садок, 

магазини,  
 4 населені пункти 

13 
ПЛ-10кВ 

"Супрунівка" 
10 15,18 1 0,763 8 3,079 

min – 
 7,5 км; 

max –  

14,4 км 

Школа, дитячий садок, 

магазини,  
 3 населені пункти 

14 
ПЛ-10кВ 
"Селекстанція" 

10 22,61 1 0 2 0 

min – 

10км; max 

– 21км 

4 населені пункти, 1 

ФАПи,ВППДССІБКІЦБ 

НААН. 

15 
ПЛ-10кВ 

"Демьяновка" 
10 29,14 1 0 1 0 

min – 

28км; max 
– 45км 

4 населені пункти,школа, 
дитячий садок,2 ФАПи,1 

лікарня,ТОВ Агріс,  
ПСП Маяк,  

ТОВ Шевченка. 

 

Факторами, які спричиняють незадовільні показники надійності на даних ПЛ, є 

проходження ПЛ через лісові масиви і паркові зони, болотисту місцевість та місця міграції 

птахів, пошкодження абонентських ТП, значна відстань від виробничих баз обслуговуючих 

філій. 

Також частина відключень ПЛ припадає на пошкодження в абонентських ТП та ЛЕП 

(відповідно до таблиці), які заживлені від магістралей даних ПЛ. При цьому Товариство не 

може впливати на технічний стан електроустановок споживачів та запобігати пошкодженням в 

мережах абонентів. 

Траса даних ПЛ проходить через лісові масиви та паркові зони (відповідно до таблиці), де 

просіку на висоту дерев виконати неможливо, так як вони сягають висоти до 20м, а охоронна 

зона ПЛ шириною 10м з кожної сторони не забезпечує безпеку від падіння дерев, що 

призводить до обриву проводів та знеструмлення споживачів. 

Місцеві органи самоврядування та споживачі, які зобов’язані утримувати зелені 

насадження на власних земельних ділянках, відносяться до цього недостатньо відповідально, 

через що трапляються випадки відключення ліній в результаті падіння дерев, розташованих за 

межами охоронних зон ПЛ. 

 Також траси ПЛ  проходять частково по населеній місцевості, де для безпеки населення 

необхідно забезпечити відключення ПЛ при обриві проводів та пошкодженні обладнання. 

Не менший вплив на надійність електропостачання має проходження ПЛ по болотистій 

місцевості та в місцях міграції птахів, так по: 

- ПЛ 10 кВ «Броварки» є ділянки опор 210-215; 218-220; 220, 225-226 які розташовані в 

болотистій місцевості, ділянка опор 211-212 перехід ПЛ через річку, де найчастіше проходить 

міграція птахів. 

- ПЛ 10 кВ Бобрівник є ділянка опор 368-373, яка розташована в болотистій місцевості, 

(проходження ПЛ між ставами), де найчастіше проходить міграція птахів. 



- ПЛ 10 кВ «Бутенки» є ділянки опор 360-370, 26-27 відгалуження ТП-261, які розташовані в 

болотистій місцевості, ділянка опор 2-3 відгалуження ТП-192 (перехід ПЛ через річку), де 

найчастіше проходить міграція птахів. 

- ПЛ 10 кВ «Сільгосплінія-1» є ділянки опор 262-269,  які розташовані в важкодоступній 

місцевості, (проходить через яр), де найчастіше проходить міграція птахів. 

- ПЛ 10 кВ «Тростянець» є ділянки опор 41-44, 48-51 та ПЛ 10 кВ «Розсошенці» є ділянки опор 

7-22 відп. на ТП-555 які розташовані в болотистій місцевості, де найчастіше проходить міграція 

птахів. 

За умови встановлення реклоузерів буде можливість ділення ПЛ на декілька ділянок, що при 

виконанні як аварійних, так і планових робіт на них забезпечить можливість часткового 

знеструмлення споживачів та підвищення показників надійності та безперервності 

електропостачання. 

 

1 Реконструкція ПЛ-10кВ «Дмитрівка» від ПС 35/10 кВ «Потоки» 

Показники 
До встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 до ЗТП-68 Ділянка 2 за ЗТП-68 

Довжина лінії, км. 17,77 10,10 7,67 

ТП, які живляться від даної лінії, шт 22 14 8 

Кількість споживачів, шт 1 081 668 413 

Споживання, кВт*год за 12 місяців 537 963 332 432 205 531 

Навантаження, МВт (макс.) 0,313 0,193 0,120 

 

2 Реконструкція ПЛ-10кВ «Піщане» від ПС 35/10 кВ «Нова Знам’янка» 

Показники 
До встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 

до оп. № 2 відп. на ТП-180 

Ділянка 2 

за оп. № 2 відп. на ТП-180 

Довжина лінії, км. 13,55 9,47 4,08 

ТП, які живляться від даної лінії, шт 24 12 12 

Кількість споживачів, шт 1 690 992 698 

Споживання, кВт*год за 12 місяців 1 149 349 674 647 474 702 

Навантаження, МВт (макс.) 0,690 0,405 0,285 

 

3 Реконструкція ПЛ-10кВ «Броварки» від ЦРП-10 

Показники 
До встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1  від ЦРП-10 
до оп. № 99 

Ділянка 2 
від оп. № 99 до  КТП-235 

Довжина лінії, км. 29,27 7,64 21,63 

ТП, які живляться від даної лінії, шт 25 14 11 

Кількість споживачів, шт 843 342 501 

Споживання, кВт*год за 12 місяців 1 588 548 804 652 783 896 

Навантаження, МВт (макс.) 0,287 0,18 0,107 

 

4 Реконструкція ПЛ-10кВ «Опішня» від ПС 35/10кВ «Опішня» 

Показники 
До встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 до оп. № 26 Ділянка 2 від оп. № 26 

Довжина лінії, км. 12,16 7,76 4,4 

ТП, які живляться від даної лінії, шт 26 18 8 

Кількість споживачів, шт 2 054 1 308 746 

Споживання, кВт*год за 12 місяців 3 556 488 2 264 793 1 291 695 

Навантаження, МВт (макс.) 0,648 0,413 0,235 
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ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/01_Встановлення%20реклоузерів/Поопорні%20схеми/ПС%20Нова%20Знаменка%20Піщане.pdf
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5 Реконструкція ПЛ-10кВ «Бобрівник» від ПС 35/10 кВ «В.Павлівка» 

Показники 
До встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 
до оп. № 274 

Ділянка 2 
від оп.96 

Ділянка 3 
від оп.274 

Довжина лінії, км. 22,62 13,88 5,59 3,15 

ТП, які живляться від даної лінії, шт 24 7 10 7 

Кількість споживачів, шт 877 347 377 153 

Споживання, кВт*год за 12 місяців 1 585 172 600 026 678 600 306 546 

Навантаження, МВт (макс.) 0,336 0,108 0,122 0,106 

 

6 Реконструкція ПЛ-10кВ «Бутенки» від ПС 35/10 кВ «Хорішки» 

Показники 
До встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 

до оп. № 136 

Ділянка 2 

до оп. № 261 

Ділянка 3 

за оп. № 261 

Довжина лінії, км. 36,9 9,841 8,47 18,589 

ТП, які живляться від даної лінії, шт 23 9 4 10 

Кількість споживачів, шт 799 384 203 212 

Споживання, кВт*год за 12 місяців 768 321 353 766 174 618 239 937 

Навантаження, МВт (макс.) 0,37297 0,15752 0,09313 0,12232 

 

7  Реконструкція ПЛ-10кВ «Солониця» від ПС 35/10 кВ «Потоки» 

Показники 
До встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 

до оп. № 91 

Ділянка 3 

за оп. № 91 

Довжина лінії, км. 24,16 19,788 4,372 

ТП, які живляться від даної лінії, шт 25 17 8 

Кількість споживачів, шт 1 367 704 663 

Споживання, кВт*год за 12 місяців 1 580 881 762 265 818 616 

Навантаження, МВт (макс.) 0.6653 0.35906 0.30624 

 

8 Реконструкція ПЛ-10кВ «Підгорівка» від ПС 35/10 кВ «Козельщина» 

Показники 
До встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 
до оп. № 72 

Ділянка 3 
за оп. № 72 

Довжина лінії, км. 16,25 8,27 7,98 

ТП, які живляться від даної лінії, шт 25 16 9 

Кількість споживачів, шт 1706 1155 551 

Споживання, кВт*год за 12 місяців 2 500 930 1 679 099 821 831 

Навантаження, МВт (макс.) 1.02019 0.69124 0.32895 

 

9 Реконструкція ПЛ-10кВ «Сільгосплінія-1» від ПС 150/35/10кВ «Кобеляки» 

Показники 
До встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 до оп. № 94 Ділянка 2 до кінця ПЛ-10 

Довжина лінії, км. 
27,33 12,163 15,167 

ТП, які живляться від даної лінії, шт 
21 13 8 

Кількість споживачів, шт 
918 546 372 

Споживання, кВт*год за 6 місяців 
1 018 805 710 955 307 850 

Навантаження, МВт (макс.) 
0,51 0,32 0,19 
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10 Реконструкція ПЛ-10кВ «Маяк» від ПС 35/10 кВ «Придніпрянська» 

Показники 
До встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 
до оп. № 364 оп 204 

Ділянка 2 
від оп 364  

Ділянка 3 
від оп 204 

Довжина лінії, км. 30,795 16,251 2,711 11,833 

ТП, які живляться від даної лінії, шт 24 8 6 10 

Кількість споживачів, шт 964 210 406 348 

Споживання, кВт*год за 6 місяців 1 023 384 222 810 430 766 369 808 

Навантаження, МВт (макс.) 0,52 0,15 0,2 0,17 

 

11 Реконструкція ПЛ-10кВ «Розсошенці» від ПС 110/10кВ «Розсошенці» 

Показники 
До встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 до оп. № 65 відп.на 
ТП-565 (з відпайками) 

Ділянка 2 за оп. № 114 

відп.на ЛР-108, відп.на ТП-

157 (з відпайками) 

Довжина лінії, км. 14,76 8,64 6,12 

ТП, які живляться від даної лінії, шт 40 20 20 

Кількість споживачів, шт 1 389 673 716 

Споживання, кВт*год за 6 місяців 3 572 647 1 485 205 2 087 442 

Навантаження, МВт (макс.) 0,9 0,6 0,3 

 

12 Реконструкція ПЛ-10кВ «Тростянець» від ПС 110/10 кВ «Розсошенці» 

Показники 
До встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 до ЛР-

117 та  ЛР-116 

Ділянка 2 за ЛР-

116 
Ділянка 3 за ЛР-117 

Довжина лінії, км. 28,154 10,434 11,91 5,81 

ТП, які живляться від даної лінії, шт 26 11 6 9 

Кількість споживачів, шт 1 394 505 427 462 

Споживання, кВт*год за 6 місяців 1 166 686 796 771 368 800 853 262 

Навантаження, МВт (макс.) 0,7 0,3 0,2 0,2 

 

13 Реконструкція ПЛ-10кВ «Супрунівка» від ПС 110/35/10кВ «Абазівка» 

Показники 
До встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 до оп. № 24 відп.на 

ТП-434 (з відпайками) 

Ділянка 2 від оп. № 24 відп. 

на ТП-434 до ТП-434 (з 
відпайками) 

Довжина лінії, км. 15,18 8,71 6,47 

ТП, які живляться від даної лінії, шт 23 13 10 

Кількість споживачів, шт 1445 947 498 

Споживання, кВт*год за 6 місяців 2 747 224 1 908 136 839 088 

Навантаження, МВт (макс.) 0,9 0,4 0,5 

 

14 Реконструкція ПЛ-10кВ «Селекстанція» від ПС 35/10кВ «Семенівка» 

Показники 
До встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 
до оп. № 73 

Ділянка 2 
до оп. № 2 до оп. № 291 

Довжина лінії, км. 22,61 7,21 15,40 

ТП, які живляться від даної лінії, шт 13 7 6 

Кількість споживачів, шт 913 574 339 

Споживання, кВт*год за 6 місяців 1 848 555 1 331 233 517 322 

Навантаження, МВт (макс.) 20,0 12,5 7,5 
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15 Реконструкція ПЛ-10кВ «Дем’янівка» від ПС 150/35/10кВ «Оболонь» 

Показники 
До встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 до оп. № 168 Ділянка 2 до оп. № 297 

Довжина лінії, км. 29,14 14,56 14,58 

ТП, які живляться від даної лінії, шт 15 4 11 

Кількість споживачів, шт 738 151 587 

Споживання, кВт*год за 6 місяців 1 205 331 402 665 802 666 

Навантаження, МВт (макс.) 18 9 9 

 

Технічні характеристики реклоузера 10 кВ: 
Номінальна напруга 10 kV-15кV 

витримувана  напруга промислової частоти 50/60Гц / 1хв 45/50 kV 

 - сухо - 

 - волого - 

витримувана напруга грозового імпульсу  

 - фаза-фаза - 

 -фаза-земля - 

Номінальний струм 630 A 

Номінальний піковий струм, (Номінальний струм вимикання 

при короткому замиканні) 

40 kA 

Номінальний струм термічної стійкості (Номінальний струм, 

вмикання при короткому замиканні) 

16 kA 

Струм зарядки кабелю - 

Струм заряду лінії  - 

Номінальна тривалість короткого замикання, tk  3 s 

Механічний ресурс (кількість циклів С-О без технічного 

обслуговування) 

10 000 

Електричний ресурс  

 - при номінальному  струмі 10 000 

 - при номінальному струмі короткого замикання 200 

Матеріал корпусу реклоузера  Нержавійна сталь 

Ступінь захисту корпусу реклоузера ІР 66 

Шафа управління, матеріал алюмоцинк, пофарбована 

Тип приводу / виконавчий механізм пружинний привід  один на три 

фази, один вал на три фази 

Вимірювання  

 - струм на 3 фазах 

Трансформатори струму / датчик 

струму зовнішній (котушка 

Роговського) з можливістю 

монтажу/заміни без втручання в 

конструкцію) 

 - напруга Дільники напруги  6 

Контролер мікропроцесорний 

Протоколи зв’язку IEC 60870-5-104 

Інтеграція з SCADA так 

Температура навколишнього середовища –40 °C to +85 °C 

Вологість 95% 

Швидкість вітру, не більше - 

Крижане покриття - 

Послідовність операцій, без заряду О-0.5s-CО-10s-CО-10s-CО 

ступінь захисту IP66 

Акумуляторна батарея  наявна 
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Час роботи систем при відсутності основного живлення, год 

(-40/+20°С) 

не менше 72 годин 

Можливість місцевого керування без контролера обов’язкова (наявна) 

Комплектність поставки Реклоузер поставляється в 

комплекті з шафою керування, 

кабелем керування та системою 

кріплень для них 

Документи Копія протоколу випробувань 

згідно IEC 62271-111 

 

Виконання робіт з реконструкції ПЛ-10 кВ (встановлення реклоузерів) зазначене в «Плані 

розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2021 - 2025 роки». 

Роботи з встановлення реклоузерів на 15-ти ПЛ-10 кВ будуть виконані господарським 

способом, за типовим проєктом з кошторисною вартістю 905,40 тис. грн без ПДВ, 

затвердженим вказівкою №469 від 23.09.2021 року. 
 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 
СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 п. 6.5.7. 
 

Розрахунок економічного ефекту від встановлення реклоузерів на ПЛ-6-10 кВ 

4.1. Вартість робіт по об’єкту: 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, тис. 

грн. без ПДВ 

Установка реклоузерів на 

ПЛ-10(6) кВ 

Служба 

розподільчих 

мереж 

шт, рекл. 20 380,10 7 602,07 

 

Перелік обладнання, що планується до закупівлі по ІП: 

Найменування 
Одиниц

я виміру 

Кільк

ість  

Вартість 

одиниці 

продукці

ї (тис. 

грн. без 

ПДВ) 

Всьго 

(тис. грн. 

без ПДВ) 

Реклоузер 10 кВ (в комплекті з металоконструкціями) шт 20 304,79 6 095,78 

Шафа сигналізації комплектна шт 20 16,61 332,14 

Стійка вібрована типу СВ-105-5 шт 60 3,21 192,30 

Плита П-3и шт 20 0,60 11,95 

Стяжка Г11 шт 20 0,27 5,30 

Траверса ТМн14 шт 20 0,45 8,92 

Кронштейн КР2 шт 37 0,30 11,10 

Кронштейн КР5 шт 37 1,17 43,17 

Кронштейн КР4 шт 37 0,22 8,02 

Траверса ТМ1 шт 59 0,29 17,36 

Хомут Х1 шт 59 0,04 2,32 

Кронштейн У1 шт 14 0,23 3,19 

Ізолятор ШФ-20Г шт 99 0,10 10,25 

Ізолятор лінійний ЛКЦ 70-10 шт 354 0,40 140,42 

Вушко однолапчате У1К-7-16 шт 354 0,07 23,60 

Затискач натяжний болтовий НБ-2-6А шт 354 0,17 60,39 

Затискач натяжний клиновий НКК-1-1Б шт 354 0,15 51,58 

Ланка проміжна ПРТ-7-1 шт 354 0,06 21,54 

Затискач плашковий ПС-2-1 шт 295 0,02 4,58 

Ковпачок К-6 шт 99 0,00 0,21 

Затискач апаратний А1А-70 шт 234 0,06 14,04 

Затискач апаратний А2А-70 шт 234 0,08 17,98 

Затискач ПА-1-1 шт 117 0,01 1,01 

ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/01_Встановлення%20реклоузерів/ПКД/Том%201%20ПЗ.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/01_Встановлення%20реклоузерів/Вказівка%20про%20затв%20ПКД%20реклоузер.pdf


Затискач ПА-2-1 шт 117 0,03 3,16 

Провід алюміневий не ізольований АС-70 кг 3800 0,08 318,57 

Роз'єднувач РЛНД-10/400У1 з приводом та валом шт 37 3,61 133,39 

Обмежувач перенапруги ОПН-10 шт 120 0,57 68,08 

Бандажна стрічка F207 м 80 0,02 1,61 

Скрепа А200 шт 40 0,003 0,12 

Всього, тис. грн без ПДВ   7 602,07 

 

4.2. Розрахунок доцільності встановлення. 
В розподільчих мережах 6-10 кВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» заплановано у 2021 році 

встановлення 20 шт. реклоузерів. 

Доцільність 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.  

Розрахунок економічного ефекту заходу. 

Середній коефіцієнт секціонування фідерів Ks складає: 

L

R
Ks   = 20/15 = 1,33 

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 15 ПЛ 

складе: 

T0= 2 163,56 хв. / 1,33 = 1395,07 хв.  

Тобто становитиме: 

T1 = 2 163,56 хв. – 1362,24 хв. = 465,02 хв. 

Визначимо відносне цільове річне зниження SAIDI. Стимулюючим тарифом передбачено, 

що цільовий показник має досягатися протягом 13 років рівними частинами і становити не 

більше 300 хв. Тому річне зниження показника має становити не менше від початкового 

значення: 

ΔSAIDIt=1/13=0,077 

Таким чином розраховане ΔSAIDIr повинно бути більшим за ΔSAIDIt з урахуванням 

планового 300 хв. через 13 років. 

Визначимо ΔSAIDIr за рік по даним ПЛ-6-10 кВ:  

ΔSAIDI r = (Ks - 1 )/ Ks = (1,33-1) /1,33 = 0,25 

Таким чином розраховане ΔSAIDIr повинно бути більшим за ΔSAIDIt з урахуванням 

планового 300 хв. (для міської місцевості) та 150 хв. (для сільської місцевості) через 13 років. 

ΔSAIDIt < ΔSAIDIr 

0,077 < 0,25 
Умова виконується. 

 

4.3. Розрахунок витрат на пошук пошкоджень при аварійних відключеннях ПЛ. 

По даних 15 лініях 6-10 кВ за 2019 рік виникли 214 аварійних відключень. Після кожного 

аварійного відключення, згідно ТЕЕСМП, необхідно виконати позачерговий лінійний обхід ПЛ. 

Дану роботу виконують 2 електромонтери з бригадним автомобілем. Відповідно до «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 308,735 км. 

Середня кількість відключень на 1 лінію становить: 



214 відключення/15 ліній = 14,27 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: 

308,735км*2люд*0,9люд/год/2*214разів*52,34грн/год+0,5люд/год*1люд*214разів*2рази*5

1,05грн/год+214разів*(1майст*1год*59,11+1дисп.*1год.*60,11 грн/год)= 451 405,78 грн.  
 

4.4. 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: 

214 поїздки * (18л*100 км/100 км) * 25грн/л = 96 300 грн. 

Витрати на роботу автотранспорту: 1маш/год*36,8 грн*8 год*214поїздки = 63 001,6 грн. 

Загалом витрати на проїзд автотранспортом складуть = 159 301,6 грн. 
 

4.5. Розрахунок недовідпуску електричної енергії. 

Недовідпуск електроенергії споживачам, через аварійні відключення по даних 15 лініях 6-

10 кВ склав – 555 221,95 кВт/год  

Розраховуємо вартість електроенергії: 

555 221,95 кВт/год * 0,64246 грн/кВт = 356 707,89 грн. 
 

4.6. Розрахунок компенсацій споживачам за 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-6-10 кВ – 19 318 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 лінії хоча б 1 раз на час більше 24 годин 

при мінімальній ставці для побутових споживачів компенсація складе: 

19 318 спож.*200грн.= 3 863 600 грн. 

При монтажі 20 реклоузерів на 15 ПЛ-6-10 кВ коефіцієнт секціонування фідерів Ks склав 

1,33, відповідно компенсація складе – 3 863 600 грн. / 1,33 = 2 897 700 грн., таким чином 

економія коштів складе – 3 863 600 – 2 897 700 = 965 900 грн. 
  

4.7. Розрахунок економічного ефекту. 

Вартість впровадження даного обладнання складає 380 103,33 * 20 = 7 602 066,62 грн без 

ПДВ.  

Недовідпуск – 356 707,89 грн. 

Позачергові огляди – 451 405,78 грн. 

Витрати на автотранспорт – 159 301,6 грн. 

Компенсація споживачам (економія коштів) – 965 900 грн.  

 

4.8. Розрахунок терміну окупності: 

7 602 066,62 / (356 707,89 + 451 405,78 + 159 301,6 + 965 900) = 3,94 року. 

 

 

 

 

 



1.1.2.4.2.1 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-194 в с. 

Нова Знам’янка Кременчуцького району Полтавської області  

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-194, розташовані в с. Нова Знам’янка Кременчуцького 

району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових споживачів ІІІ категорії 

надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з чотирьох ПЛ 0,38 кВ. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-3 від КТП-194, яка має довжину 

1,64 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 59 побутових споживачів (58 однофазних і 1 трифазних). Сумарна 

договірна потужність споживачів становить 132 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-194 збудована в 1975 році. Вона налічує 70 стійок опор, з яких 27 є 

дерев’яними на залізобетонних приставках, 1 дерев’яна цільностоякова, 42 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-194 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає 

вимогам. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ від КТП-194 шляхом: 

- встановлення КТП 10/0,4 кВ потужністю 160 замість існуючої; 

- встановлення двох розвантажувальних ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 40 кВА; 

- заміни всіх опор на залізобетонні; 

- заміни неізольованого проводу на СІП; 

- влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення вузлів обліку на 

фасади будинків. 

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 132,0 кВт (КТП 194: Л-3 – 46 кВт, ЩТП-194А: Л-1 – 29 кВт, ЩТП-194Б: Л-1 – 28 

кВт, Л-2 – 29 кВт). 

Більша частина  споживачів приєднана у зоні, радіусом до 400 м від джерела живлення (КТП-

10/0,4 кВ). Споживачі, які приєднанні поза зоною, радіусом 400 м від джерела живлення, споживають 

незначні обсяги електричної енергії (споживання, як правило, носить сезонний характер) (2 кВт). 

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній у зоні, радіусом до 

400 м від джерела живлення, а спад напруги в кінцевих точках ліній 0,4 кВ не перевищує допустимих 

норм, основні втрати в мережі виникають на ділянках ПЛ у зоні, радіусом 400 м від джерела живлення. 

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ 

0,38 кВ до 400 м від КТП до всіх споживачів, а саме встановлення додаткової КТП, будівництво ЛЕП – 

10 кВ, вартість технічного переоснащення значно збільшиться, а термін окупності значно зросте. 

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з встановленням додаткової розвантажувальної 

підстанції з метою зменшення довжини ПЛІ 0,38 кВ суттєво не вплине на загальний результат втрат 

електричної енергії в мережах Товариства. 

 

 

 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/01_КТП-194%20с.Нова%20Знам’янка/Акт%20техстану%20затверджений.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/01_КТП-194%20с.Нова%20Знам’янка/Акт%20техстану%20затверджений.pdf


Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Комплектна трансформаторна пiдстанцiя тупикова кіоскового типу з 

повітряним вводом 10 кВ і повітряним виходом на 0,4 кВ потужністю  

силового трансформатора до 160 кВА КТП-160/10/0, 4 У1  (або аналог) 

шт 1 

СК 105-10 (або аналог) шт 4 

Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 

0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2) (або аналог) 
шт 97 

АsXSn 4Х50 (або аналог) км 1,54 

АsXSn 2Х16 (або аналог) км 1,55 

Столбова трансформаторна підстанція з повітряним вводом 10 кВ і 

повітряним виходом на 0,4 кВ потужністю силового трансформатора до 

160 кВА (або аналог) 

шт 2 

ТМГ 40-10/0,4 (або аналог) шт 2 

 

 

Виконання робіт по проєкту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2020 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-194 в с. Нова Знам’янка Кременчуцького 

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

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 4.1.1). 

Загальна кошторисна вартість по проєкту «Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від 

КТП-194 в с. Нова Знам’янка Кременчуцького району Полтавської області» згідно з експертизою та 

наказом про затвердження ПКД складає – 3 009,29 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу 

підрядним способом – 1 936,85 тис. грн. (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається 

в рамках інвестиційної програми 2021 року. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 
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1.1.2.4.2.1 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-36 в с. 

Майорщина Гребінківського району Полтавської області  

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1)   Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-36, розташовані в с. Майорщина Гребінківського району 

Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і юридичних споживачів ІІІ категорії 

надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з трьох ПЛ 0,38 кВ. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 і ПЛ-10 кВ від КТП-36, які 

мають довжину 5,159 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 96 побутових (95 однофазних і 1 трифазних) і 1 

юридичний споживачі. Сумарна договірна потужність споживачів становить 214,2 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-36 збудовані в 1968 році. Вони налічують 146 стійок опор, з яких 3 є 

дерев’яними цільностояковими, 89 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 54 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-36 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також 

відсутній. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ  від КТП-36 шляхом: 

- Встановлення ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 25 кВА замість існуючої КТП; 

- Встановлення трьох розвантажувальних ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 25 кВА та однієї 

розвантажувальної ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 16 кВА; 

- Монтаж ПЛЗ – 10 кВ; 

- Монтаж ПЛІ – 0,38 кВ. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах в будинки та в КТП. 

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

по проекту складає 214,2 кВт (ЩТП-36: Л-1 – 19 кВт, Л-2 – 25,6 кВт, Л-3 – 18,3 кВт; ЩТП-36А: Л-1 – 

13,5 кВт, Л-2 – 18 кВт; ЩТП-36Б: Л-1 – 41,7 кВт, Л-2 – 19,8 кВт; ЩТП-36В: Л-1 – 31,3 кВт, Л-2 – 10,5 

кВт; ЩТП-36Г: Л-1 – 16,5 кВт). 

Більша частина  споживачів приєднана у зоні, радіусом до 400 м від джерела живлення (ЩТП-

10/0,4 кВ). Споживачі, які приєднанні поза зоною, радіусом 400 м від джерела живлення, споживають 

незначні обсяги електричної енергії (споживання, як правило, носить сезонний характер) (4,5 кВт). 

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній у зоні, радіусом до 

400 м від джерела живлення, а спад напруги в кінцевих точках ліній 0,4 кВ не перевищує допустимих 

норм, основні втрати в мережі виникають на ділянках ПЛ у зоні, радіусом 400 м від джерела живлення. 

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ 

0,38 кВ до 400 м від ЩТП до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ЩТП, будівництво ЛЕП 

– 10 кВ, вартість технічного переоснащення значно збільшиться, а термін окупності значно зросте. 

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з встановленням додаткової розвантажувальної 

підстанції з метою зменшення довжини ПЛІ 0,38 кВ суттєво не вплине на загальний результат втрат 

електричної енергії в мережах Товариства. 

 

 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/02_КТП-36%20с.Майорщина/Акт%20техстану%20затверджений.pdf


Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Стояки для опор високовольтних лiнiй електропередачi 

вiброванi, довжина 10,5 м, СВ 105-5 (або аналог) 
шт 79 

Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй 

електропередачi напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2) (або 

аналог) 

шт 97 

АsXSn 4Х50 (або аналог) км 3,55 

Стояк центрифугований СК105-8 (або аналог) шт 21 

Самоутримний ізольований провід AАsXSn-20-1х50 (або аналог) км 5,89 

ТМГ 25-10/0,4 (або аналог) шт 4 

 

Виконання робіт по проєкту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2020 році,  

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-36 в с. Майорщина Гребінківського району 

Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 4.4.1). 

Загальна кошторисна вартість по проєкту «Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від 

КТП-36 в с. Майорщина Гребінківського району Полтавської області» згідно з експертизою та наказом 

про затвердження ПКД складає – 7 227,57 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним 

способом – 4 625,64 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2021 року. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/02_КТП-36%20с.Майорщина/КТП-36_с.Майорщина%20ПКД/РП/ТП-36_с.%20Майорщина_том%201.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/02_КТП-36%20с.Майорщина/36%20Майорщина%20експертний%20звіт.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/02_КТП-36%20с.Майорщина/36%20Майорщина%20наказ%20ПКД.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/02_КТП-36%20с.Майорщина/36%20Майорщина%20наказ%20ПКД.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2.4.2.1 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-367 смт. 

Білики Кобеляцького району Полтавської області  

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1)   Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-367, розташовані в смт. Білики Кобеляцького району 

Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії 

надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з чотирьох ПЛ 0,38 кВ. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-367, які мають 

довжину 3,85 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 97 побутових споживачів (91 однофазних і 6 трифазних) та 

3 юридичних точки обліку. Сумарна договірна потужність споживачів становить 276 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-367 збудовані в Л-1 1999 рік, Л-2,3 1972 році. Вони налічують154 стійок опор, 

з яких 66 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 3 дерев’яні цільностоякові, 85 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-367 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також 

не відповідає вимогам. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ  від КТП-367 шляхом: 

- Встановлення КТП 10/0,4 кВ потужністю 40 кВА замість існуючої КТП; 

- Встановлення двох розвантажувальних КТП 10/0,4 кВ потужністю 25 кВА та 63 кВА; 

- Прокладання КЛ-10 кВ та монтаж ПЛ-10 кВ; 

- Монтаж ПЛІ-0,38 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 276,0 кВт (КТП-367: Л-1 – 35 кВт, Л-2 – 62,8 кВт; КТП-367А:  Л-1 – 26,5 кВт, Л-2 – 

25,5 кВт; КТП-367Б: Л-1 – 55,5 кВт, Л-2 – 43 кВт, Л-3 – 27,7 кВт). 

Більша частина  споживачів приєднана у зоні, радіусом до 400 м від джерела живлення (КТП-

10/0,4 кВ). Споживачі, які приєднанні поза зоною, радіусом 400 м від джерела живлення, споживають 

незначні обсяги електричної енергії (споживання, як правило, носить сезонний характер) (17,5 кВт). 

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній у зоні, радіусом до 

400 м від джерела живлення, а спад напруги в кінцевих точках ліній 0,4 кВ не перевищує допустимих 

норм, основні втрати в мережі виникають на ділянках ПЛ у зоні, радіусом 400 м від джерела живлення. 

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ 

0,38 кВ до 400 м від КТП до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових КТП, будівництво ЛЕП – 

10 кВ, вартість технічного переоснащення значно збільшиться, а термін окупності значно зросте. 

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з встановленням додаткової розвантажувальної 

підстанції з метою зменшення довжини ПЛІ 0,38 кВ суттєво не вплине на загальний результат втрат 

електричної енергії в мережах Товариства. 

 

Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, перерiз 4х50 мм2 (або км 2,94 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/03_КТП-367%20смт.%20Білики/Акт%20техстану%20затверджений.pdf


аналог) 

Стояки для опор високовольтних лiнiй електропередачi вiброванi, 

довжина 10,5 м, СВ 105-5 (аналог) 
шт 43 

Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 

0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2) (або аналог) 
шт 67 

Стояки залізобетонні конічні центрифуговані для опор повiтряних лiнiй 

електропередачi напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СК 105-10 (або 

аналог) 

шт 37 

Комплектна трансформаторна пiдстанцiя тупикова кіоскового типу з 

повітряним вводом 10 кВ і повітряним виходом на 0,4 кВ потужністю 

силового трансформатора до 160 кВА КТП 25/10/0,4-У1 (або аналог) 

шт 1 

Комплектна трансформаторна пiдстанцiя тупикова кіоскового типу з 

повітряним вводом 10 кВ і повітряним виходом на 0,4 кВ потужністю 

силового трансформатора до 160 кВА КТП 40/10/0,4-У1 (або аналог) 

шт 1 

Комплектна трансформаторна пiдстанцiя тупикова кіоскового типу з 

повітряним вводом 10 кВ і повітряним виходом на 0,4 кВ потужністю 

силового трансформатора до 160 кВА КТП 63/10/0,4-У1 (або аналог) 

шт 1 

 

Виконання робіт по проєкту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2020 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-367 смт. Білики Кобеляцького району 

Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 4.8.1). 

Загальна кошторисна вартість по проєкту «Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  

КТП-367 смт. Білики Кобеляцького району Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про 

затвердження ПКД складає – 6 491,85 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним способом 

– 4 154,78 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2021 року. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/03_КТП-367%20смт.%20Білики/КТП%20367%20Білики%20ПКД/РП/КТП-367%20в%20смт.%20Білики_том1.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/03_КТП-367%20смт.%20Білики/367%20Білики%20експертний%20звіт.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/03_КТП-367%20смт.%20Білики/367%20Білики%20наказ%20ПКД.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/03_КТП-367%20смт.%20Білики/367%20Білики%20наказ%20ПКД.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2.4.2.1 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-578 в смт. 

Білики Кобеляцького району Полтавської області 

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1)   Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-578 розташовані в смт. Білики Кобеляцького району 

Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії 

надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з трьох ПЛ 0,38 кВ. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 3 від КТП-578, які мають 

довжину 2,88 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 76 побутових споживачів (71 однофазних і 5 трифазних) та 

7 юридичних точок обліку. Сумарна договірна потужність споживачів становить 222,3 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-578 збудовані в Л-1 1988 рік, Л-3 1989 році. Вони налічують 87 стійок опор, з 

яких 30 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 13 дерев’яні цільностоякові, 44 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-578 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також 

не відповідає вимогам. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ  від КТП-578 шляхом: 

- Встановлення КТП 10/0,4 кВ потужністю 100 кВА замість існуючої; 

- Встановлення розвантажувальної КТП 10/0,4 кВ потужністю 40 кВА ; 

- Монтаж ПЛЗ 10 кВ; 

- Монтаж ПЛІ 0,38 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 222,3 кВт (КТП-578: Л-1 – 43,5 кВт, Л-3 – 40 кВт, Л-6 – 47,8 кВт, Л-7 – 12,5 кВт; 

КТП-578А: Л-1 – 58,5 кВт, Л-2 – 20 кВт). 

Всі споживачі приєднані у зоні, радіусом до 400 м від джерела живлення (КТП-10/0,4 кВ).  

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній у зоні, радіусом до 

400 м від джерела живлення, а спад напруги в кінцевих точках ліній 0,4 кВ не перевищує допустимих 

норм, основні втрати в мережі виникають на ділянках ПЛ у зоні, радіусом 400 м від джерела живлення. 

 

Перелік основного обладнання: 

 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Стояки для опор високовольтних лiнiй електропередачi вiброванi, 

довжина 10,5 м, СВ 105-5 (або аналог) 
шт 40 

Стояк центрифугований СК 105-10 (або аналог) шт 11 

Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, перерiз 4х50 мм2 (або 

аналог) 
км 1,94 

Комплектна трансформаторна пiдстанцiя тупикова кіоскового типу з 

повітряним вводом 10 кВ і повітряним виходом на 0,4 кВ потужністю 

силового трансформатора до 160 кВА КТП 100/10/0, 4-У1 (або аналог) 

шт 1 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/04_%20КТП-578%20смт.%20Білики/Акт%20техстану%20затверджений.pdf


Комплектна трансформаторна пiдстанцiя тупикова кіоскового типу з 

повітряним вводом 10 кВ і повітряним виходом на 0,4 кВ потужністю 

силового трансформатора до 160 кВА КТП 40/10/0, 4-У1 (або аналог) 

шт 1 

ТМГ 100-10/0,4 (або аналог) шт 1 

ТМГ 40-10/0,4 (або аналог) шт 1 

 

Виконання робіт по проєкту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2020 році,  

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-578 в смт. Білики Кобеляцького району 

Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 4.8.1). 

Загальна кошторисна вартість по проєкту «Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від 

КТП-578 в смт. Білики Кобеляцького району Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про 

затвердження ПКД складає – 4 064,47 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним способом 

– 2 601,26 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2021 року. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу: 
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1.1.2.4.2.1 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-136 с. 

Більськ Котелевського району Полтавської області  

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-136, розташовані в с. Більськ Котелевського району 

Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії 

надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з трьох ПЛ 0,38 кВ. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-136, які мають 

довжину 3,69 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 77 побутових споживача (70 однофазних і 7 трифазних) та 2 

юридичних (1 однофазний і 1 трифазний). Сумарна договірна потужність споживачів становить 174 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-136 збудовані в 1989 (Л-1,2) та 1993(Л-3) роках. Вони налічують 179 стійок 

опор, з яких 178 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 1 залізобетонна. Технічний стан стійок 

опор непридатний та незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16 

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

КТП-136 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає 

вимогам. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ  від КТП-136 шляхом: 

- Встановлення ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 40 кВА замість існуючої КТП; 

- Встановлення двох розвантажувальних ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 25 кВА та 16 кВА; 

- Монтаж ПЛЗ-10 кВ; 

- Монтаж ПЛІ-0,38 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 174,0 кВт (ЩТП-136: Л-1 – 42 кВт, Л-2 – 53 кВт, Л-3 – 10 кВт; ЩТП-136А: Л-1 – 10 

кВт, ЩТП-136Б: Л-1 – 40 кВт, Л-2 – 19 кВт). 

Більша частина  споживачів приєднана у зоні, радіусом до 400 м від джерела живлення (ЩТП-

10/0,4 кВ). Споживачі, які приєднанні поза зоною, радіусом 400 м від джерела живлення, споживають 

незначні обсяги електричної енергії (споживання, як правило, носить сезонний характер) (10 кВт). 

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній у зоні, радіусом до 

400 м від джерела живлення, а спад напруги в кінцевих точках ліній 0,4 кВ не перевищує допустимих 

норм, основні втрати в мережі виникають на ділянках ПЛ у зоні, радіусом 400 м від джерела живлення. 

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ 

0,38 кВ до 400 м від КТП до всіх споживачів, а саме встановлення додаткової ЩТП, будівництво ЛЕП – 

10 кВ, вартість технічного переоснащення значно збільшиться, а термін окупності значно зросте. 

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з встановленням додаткової розвантажувальної 

підстанції з метою зменшення довжини ПЛІ 0,38 кВ суттєво не вплине на загальний результат втрат 

електричної енергії в мережах Товариства. 

 

 

 

 

 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/05_КТП-136%20с.Більськ/Акт%20техстану%20затверджений.pdf


Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, перерiз 4х50 мм2 (або 

аналог) 
км 2,38 

Стояки для опор високовольтних лiнiй електропередачi вiброванi, 

довжина 10,5 м, СВ 105-5 (або аналог) 
шт 67 

Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 

0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2) (або аналог) 
шт 54 

Стояк центрифугований СК105-14 (або аналог) шт 8 

ТМГ 16-10/0,4 (або аналог) шт 1 

ТМГ 25-10/0,4 (або аналог) шт 1 

ТМГ 40-10/0,4 (або аналог) шт 1 

 

Виконання робіт по проєкту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2020 році,  

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-136 с. Більськ Котелевського району 

Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 4.11.1). 

Загальна кошторисна вартість для виконання робіт підрядним способом по проєкту 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-136 с. Більськ Котелевського району 

Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 5 707,55 тис. грн 

(без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним способом – 3 791,20 тис. грн (без ПДВ). Виконання 

робіт по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми 2021 року. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу: 
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1.1.2.4.2.1 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від ЗТП-47 в м. 

Кременчуці Полтавської області  

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від ЗТП-47, розташовані в м. Кременчуці Полтавської області, 

забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів від ЗТП-47 ІІ та ІІІ категоріям 

надійності електропостачання, від ПЛ-0,38 кВ – ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці 

електромережі складаються з однієї ПЛ-0,38 кВ. 

Проєктом передбачається реконструкція ПЛ-0,38 кВ ЗТП-47 гр. Чкалова, яка має довжину 1,59 км. 

Від ПЛ-0,38 кВ живляться 76 побутових споживача (75 однофазних і 1 трифазний) та 1  юридичний 

споживач (базова станція). Сумарна договірна потужність споживачів становить 234,0 кВт. 

ПЛ-0,38 кВ від ЗТП-47 гр. Чкалова збудована в 1952 році. Вона налічує 45 стійок опор, з яких 8 є 

дерев’яними цільностояковими, 37 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. ЗТП-47 не має системи охоронної 

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

Проєктом передбачається реконструкція ПЛ-0,38 та 10 кВ від ЗТП-47 шляхом: 

- Реконструкція двохтрансформаторної ЗТП 10/0,4 кВ; 

- Встановлення розвантажувальної КТП 10/0,4 кВ потужністю 63 кВА; 

- Монтаж КЛ-10 кВ; 

- Монтаж КЛ-0,38 кВ; 

- Монтаж ПЛІ-0,38 кВ. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в ЗТП/КТП. 

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

по проекту складає 234,0 кВт (ЗТП-47: гр. Чкалова – 77 кВт, КТП-47А: Л-1 – 58,5 кВт, Л-2 – 98,5 кВт). 

Всі  споживачі приєднані у зоні, радіусом до 400 м від джерела живлення (ЗТП-10/0,4 кВ).  

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній у зоні, радіусом до 

400 м від джерела живлення, а спад напруги в кінцевих точках ліній 0,4 кВ не перевищує допустимих 

норм, основні втрати в мережі виникають на ділянках ПЛ у зоні, радіусом 400 м від джерела живлення. 

Перелік основного обладнання: 

 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, перерiз 4х50 мм2 (або 

аналог) 
км 0,99 

СК 105-10 (або аналог) шт 7 

Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 

0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2) (або аналог) 
шт 23 

Комплектна трансформаторна пiдстанцiя тупикова кіоскового типу з 

кабельним вводом 10 кВ і кабельним виходом на 0,4 кВ потужністю 

силового трансформатора до 160 кВА КТП 160/10/0, 4-У1 (або аналог) 

шт 1 

ТМГ 63-10/0,4 (або аналог) шт 1 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/06_ТП-47%20м.%20Кременчук/Акт%20техстану%20затверджений.pdf


Виконання робіт по проєкту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2020 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  ЗТП-47 в м. Кременчуці Полтавської області» 

зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2021 по 2025 роки» 

(табл. 74, пп. 4.13.1). 

Загальна кошторисна вартість виконання робіт підрядним способом по проєкту «Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  ЗТП-47 в м. Кременчуці Полтавської області» згідно з експертизою 

та наказом про затвердження ПКД складає – 3 517,19 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу 

підрядним способом – 2 335,63 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в 

рамках інвестиційної програми 2021 року. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу: 

 
 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/06_ТП-47%20м.%20Кременчук/ТП%2047%20Кременчук%20ПКД/РП/ЗТП-47_м.%20Кременчук_том1.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/06_ТП-47%20м.%20Кременчук/47%20Кременчук%20експертний%20звіт.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/06_ТП-47%20м.%20Кременчук/47%20Кременчук%20наказ%20ПКД.pdf


1.1.2.4.2.1 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-447 с. 

Калайденці Лубенського району Полтавської області 

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-447, розташовані в с.Калайдинці, Лубенського району 

Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії 

надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з чотирьох ПЛ 0,38 кВ. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2, 3 від КТП-447, які мають 

довжину 6,97 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 125 побутових споживача (124 однофазних і 1 трифазних) 

та 5 юридичних споживачів. Сумарна договірна потужність споживачів становить 249,2 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-447 збудовані в 1985 році. Вони налічують 182 стійок опор, з яких 21 є 

дерев’яними на залізобетонних приставках, 10 дерев’яна цільностоякова, 151 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-447 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не відповідає 

вимогам. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ  від КТП-252 шляхом: 

- Встановлення 4 розвантажувальних ЩТП потужністю 25 кВА – 1 шт., 40 кВА – 3 шт. 

- Монтаж ПЛЗ 10 кВ; 

- Монтаж ПЛІ 0,38 кВ; 

- Встановлення КТП 10/0,4 кВ потужністю 160 кВА замість існуючої; 

- Заміна існуючого трансформатора потужністю 160 кВА на новий потужністю 100 кВА. 

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 249,2 кВт (КТП-447: Л-2 – 22 кВт, Л-3 – 27 кВт, Л-5 – 14,6 кВт; ЩТП-447А: Л-1 – 

15,6 кВт, Л-2 – 19,7 кВт; ЩТП-447Б: Л-1 – 10 кВт, Л-2 – 24,2 кВт; ЩТП-447В: Л-1 – 31,3 кВт, Л-2 – 29 

кВт; ЩТП-447Г: Л-1 – 21,3 кВт, Л-2 – 30,5 кВт). 

Більша частина  споживачів приєднана у зоні, радіусом до 400 м від джерела живлення (КТП-

10/0,4 кВ). Споживачі, які приєднанні поза зоною, радіусом 400 м від джерела живлення, споживають 

незначні обсяги електричної енергії (споживання, як правило, носить сезонний характер) (14 кВт). 

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній у зоні, радіусом до 

400 м від джерела живлення, а спад напруги в кінцевих точках ліній 0,4 кВ не перевищує допустимих 

норм, основні втрати в мережі виникають на ділянках ПЛ у зоні, радіусом 400 м від джерела живлення. 

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ 

0,38 кВ до 400 м від КТП до всіх споживачів, а саме встановлення додаткових ЩТП, будівництво ЛЕП – 

10 кВ, вартість технічного переоснащення значно збільшиться, а термін окупності значно зросте. 

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з встановленням додаткових 

розвантажувальних підстанцій з метою зменшення довжини ПЛІ 0,38 кВ суттєво не вплине на загальний 

результат втрат електричної енергії в мережах Товариства. 

 

 

 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/07_КТП-447%20с.Калайденці/Акт%20техстану%20затверджений.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/07_КТП-447%20с.Калайденці/Акт%20техстану%20затверджений.pdf


Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Стояки для опор високовольтних лiнiй електропередачi вiброванi, 

довжина 10,5 м, СВ 105-5 (або аналог) 
шт 107 

СК 105-10 (або аналог) шт 15 

Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 

0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2) (або аналог) 
шт 94 

АsXSn 4Х50 (або аналог) км 3,54 

Самоутримний ізольований провід AАsXSn-20-1х50 (або аналог) км 5,47 

Комплектна трансформаторна підстанція тупикова кіоскового типу з 

повітряним вводом 10 кВ і повітряним виходом на 0,4 кВ    потужністю 

силового трансформатора до 160 кВА (зроз'єднувачем з полімерними 

ізоляторами РЛНДз-10/400У1 та  металоконструкціями для його 

установки та оперування) КТП-160/10/0,4 У1 (або аналог) 

шт 1 

ТМГ 40-10/0,4 (або аналог) шт 3 

 

Виконання робіт по проєкту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2020 році,  

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-447 с. Калайденці Лубенського району 

Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 4.15.1). 

Загальна кошторисна вартість по проєкту «Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  

КТП-447 с. Калайденці Лубенського району Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про 

затвердження ПКД складає – 9 284,38 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним способом 

– 5 942,00 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2021 року. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу: 
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1.1.2.4.2.1 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від ЗТП-334 в смт. 

Ромодан Миргородського району Полтавської області  

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від ЗТП-334, розташовані в смт. Ромодан Миргородського району 

Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії 

надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з однієї ПЛ 0,38 кВ. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-7 від ЗТП-334, яка має довжину 

2,741км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 123 побутових споживача (114 однофазних і 9 трифазний). Сумарна 

договірна потужність споживачів становить 395,5 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від ЗТП-334 збудована в 1971 році. Вона налічує  57 стійок опор, з яких 35 є 

дерев’яними на залізобетонних приставках, 22 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. Проєктом передбачається 

технічне переоснащення ПЛ 0,38 від ЗТП-334 шляхом: 

- встановлення розвантажувальної ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 63 кВА; 

- монтаж ПЛЗ 10 кВ; 

- монтаж ПЛІ 0,38 кВ; 

- заміна існуючого трансформатора потужністю 250 кВА на новий потужністю 100 кВА; 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах. 

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

по проекту складає 395,5 кВт (ЗТП 334: Л-1 – 74,6 кВт, Л-2 – 125,9 кВт; ЩТП-334А: Л-1 – 87,5 кВт, Л-2 

– 107,5 кВт). 

Більша частина  споживачів приєднана у зоні, радіусом до 400 м від джерела живлення (ЗТП-

10/0,4 кВ). Споживачі, які приєднанні поза зоною, радіусом 400 м від джерела живлення, споживають 

незначні обсяги електричної енергії (споживання, як правило, носить сезонний характер) (10 кВт). 

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній у зоні, радіусом до 

400 м від джерела живлення, а спад напруги в кінцевих точках ліній 0,4 кВ не перевищує допустимих 

норм, основні втрати в мережі виникають на ділянках ПЛ у зоні, радіусом 400 м від джерела живлення. 

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ 

0,38 кВ до 400 м від КТП до всіх споживачів, а саме встановлення додаткової ЩТП, будівництво ЛЕП – 

10 кВ, вартість технічного переоснащення значно збільшиться, а термін окупності значно зросте. 

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з встановленням додаткової розвантажувальної 

підстанції з метою зменшення довжини ПЛІ 0,38 кВ суттєво не вплине на загальний результат втрат 

електричної енергії в мережах Товариства. 

 

Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Стояки для опор високовольтних лiнiй електропередачi вiброванi, 

довжина 10,5 м, СВ 105-5 (або аналог) 
шт 57 

СК 105-10 (або аналог) шт 2 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/08_ЗТП-334%20смт.Ромодан/Акт%20техстану%20затверджений.pdf


Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 

0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2) (або аналог) 
шт 38 

АsXSn 4Х50 (або аналог) км 1,70 

АsXSn 2Х25 (або аналог) км 2,93 

ТМГ 63-10/0,4 (або аналог) шт 1 

ТМГ 100-10/0,4 (або аналог) шт 1 

 

Виконання робіт по проєкту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2020 році,  

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від ЗТП-334 в смт. Ромодан Миргородського району 

Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 4.17.1). 

Загальна кошторисна вартість по проєкту «Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від ЗТП-

334 в смт. Ромодан Миргородського району Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про 

затвердження ПКД складає – 5 482,36 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним способом 

– 3 508,71 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2021 року. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/08_ЗТП-334%20смт.Ромодан/КТП-334_смт.Ромодан%20ПКД/РП/ЗТП-334%20Ромодан_том%201.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/08_ЗТП-334%20смт.Ромодан/334%20Ромодан%20експертний%20звіт.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/08_ЗТП-334%20смт.Ромодан/334%20Ромодан%20наказ%20ПКД.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/08_ЗТП-334%20смт.Ромодан/334%20Ромодан%20наказ%20ПКД.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2.4.2.1 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-500 смт. 

Комишня Миргородського району Полтавської області  

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-500, розташовані в смт. Комишня Миргородського району 

Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії 

надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з двох ПЛ 0,38 кВ. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-500, які мають 

довжину 4,70 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 50 побутових споживачів (42 однофазних  і  8 трифазних). 

Сумарна договірна потужність споживачів становить 132,3 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ Л-1 та Л-2 від КТП-500 збудовані в 1962 та 1977 роках відповідно. Вони налічують 128 

стійок опор, з яких 1 є дерев’яною на залізобетонній приставці, 127 залізобетонні,  з них 87 типу СНВ 

1.1.  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-500 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також 

не відповідає вимогам. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ  від КТП-500 шляхом: 

-     Встановлення ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 25 кВА замість існуючої КТП; 

- Встановлення двох розвантажувальних ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 25 кВА та однієї 

розвантажувальної ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 40 кВА; 

- Монтаж ПЛЗ – 10 кВ; 

- Монтаж ПЛІ – 0,38 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 132,3 кВт (ЩТП-500: Л-1 – 21 кВт, Л-2 – 14,8 кВт; ЩТП-500А: Л-1 – 18 кВт, Л-2 – 10 

кВт; ЩТП-500Б: Л-1 – 25 кВт, Л-2 – 20,5 кВт; ЩТП-500: Л-1 – 15,5 кВт, Л-2 – 7,5 кВт). 

Більша частина  споживачів приєднана у зоні, радіусом до 400 м від джерела живлення (ЩТП-

10/0,4 кВ). Споживачі, які приєднанні поза зоною, радіусом 400 м від джерела живлення, споживають 

незначні обсяги електричної енергії (споживання, як правило, носить сезонний характер) (2,5 кВт). 

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній у зоні, радіусом до 

400 м від джерела живлення, а спад напруги в кінцевих точках ліній 0,4 кВ не перевищує допустимих 

норм, основні втрати в мережі виникають на ділянках ПЛ у зоні, радіусом 400 м від джерела живлення. 

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ 

0,38 кВ до 400 м від КТП до всіх споживачів, а саме встановлення додаткової ЩТП, будівництво ЛЕП – 

10 кВ, вартість технічного переоснащення значно збільшиться, а термін окупності значно зросте. 

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з встановленням додаткових 

розвантажувальних підстанцій з метою зменшення довжини ПЛІ 0,38 кВ суттєво не вплине на загальний 

результат втрат електричної енергії в мережах Товариства. 

 

 

 

 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/09_%20КТП-500%20смт.Комишня/Акт%20техстану%20затверджений.pdf


Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Стояки для опор високовольтних лiнiй електропередачi вiброванi, 

довжина 10,5 м, СВ 105-5 (або аналог) 
шт 80 

СК 105-10 (або аналог) шт 17 

Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 

0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2) (або аналог) 
шт 34 

АsXSn 4Х50 (або аналог) км 1,83 

Самоутримний ізольований провід AАsXSn-20-1х50 км 4,14 

ТМГ 25-10/0,4 (або аналог) шт 3 

ТМГ 40-10/0,4 (або аналог) шт 1 

 

Виконання робіт по проєкту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2020 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-500 смт. Комишня Миргородського району 

Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 4.17.1). 

Загальна кошторисна вартість по проєкту «Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  

КТП-500 смт. Комишня Миргородського району Полтавської області» згідно з експертизою та наказом 

про затвердження ПКД складає – 6 142,13 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним 

способом – 3 930,96 тис. грн. (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2021 року. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/09_%20КТП-500%20смт.Комишня/КТП%20500%20Комишня%20ПКД/РП/КТП%20500%20Комишня_том%201.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/09_%20КТП-500%20смт.Комишня/КТП%20500%20Комишня%20експертний%20звіт.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/09_%20КТП-500%20смт.Комишня/КТП%20500%20Комишня%20наказ%20ПКД.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/09_%20КТП-500%20смт.Комишня/КТП%20500%20Комишня%20наказ%20ПКД.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2.4.2.1 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-590 с. В. 

Сорочинці Миргородського району Полтавської області  

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-590, розташовані в с. В. Сорочинці Миргородського 

району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ 

категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з двох ПЛ 0,38 кВ. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1,3 від КТП-590, які мають 

довжину 3,01 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 68 побутових споживача (43 однофазних  і  25 трифазних). 

Сумарна договірна потужність споживачів становить 204,24 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ Л-1 та Л-3 від КТП-590 збудовані в 1978 та 1976 роках відповідно. Вони налічують 120 

стійок опор, з яких 16 є дерев’яними на залізобетонних приставках; 104 залізобетонні, з них  84 типу 

СНВ 1.1. 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-590 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також 

не відповідає вимогам. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ  від  КТП-590 шляхом: 

- Встановлення ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 25 кВА замість існуючої КТП; 

- Встановлення двох розвантажувальних ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 25 кВА та однієї 

розвантажувальної ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 40 кВА; 

- Монтаж ПЛІ – 0,38 кВ. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

покращити якість напруги, запобігти крадіжкам електроенергії на вводах та в ЩТП. 

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

по проекту складає 204,24 кВт (ЩТП-590: Л-1 – 48,5 кВт, Л-3 – 20,5 кВт, Л-4 – 21 кВт; ЩТП-590А: Л-1 – 

20 кВт, Л-2 – 15,5 кВт; ЩТП-590Б: Л-1 – 39,74 кВт, Л-2 – 17 кВт; ЩТП-590В: Л-1 – 22 кВт). 

Більша частина  споживачів приєднана у зоні, радіусом до 400 м від джерела живлення (ЩТП-

10/0,4 кВ). Споживачі, які приєднанні поза зоною, радіусом 400 м від джерела живлення, споживають 

незначні обсяги електричної енергії (споживання, як правило, носить сезонний характер) (2,5 кВт). 

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній у зоні, радіусом до 

400 м від джерела живлення, а спад напруги в кінцевих точках ліній 0,4 кВ не перевищує допустимих 

норм, основні втрати в мережі виникають на ділянках ПЛ у зоні, радіусом 400 м від джерела живлення. 

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ 

0,38 кВ до 400 м від КТП до всіх споживачів, а саме встановлення додаткової КТП, будівництво ЛЕП – 

10 кВ, вартість технічного переоснащення значно збільшиться, а термін окупності значно зросте. 

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з встановленням додаткової розвантажувальної 

підстанції з метою зменшення довжини ПЛІ 0,38 кВ суттєво не вплине на загальний результат втрат 

електричної енергії в мережах Товариства. 

 

 

 

 

 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/10_%20КТП-590%20с.В.Сорочинці/Акт%20техстану%20затверджений.pdf


Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Стояки для опор високовольтних лiнiй електропередачi вiброванi, 

довжина 10,5 м, СВ 105-5 (або аналог) 
шт 55 

СК 105-10 (або аналог) шт 16 

Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 

0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2) (або аналог) 
шт 55 

АsXSn 4Х50 (або аналог) км 2,27 

АsXSn 2Х25 (або аналог) км 2,59 

ТМГ 160-10/0,4 (або аналог) шт 1 

ТМГ 25-10/0,4 (або аналог) шт 2 

 

Виконання робіт по проєкту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2020 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-590 с. В. Сорочинці Миргородського району 

Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 4.17.1). 

Загальна кошторисна вартість по проєкту «Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  

КТП-590 с. В. Сорочинці Миргородського району Полтавської області» згідно з експертизою та наказом 

про затвердження ПКД складає – 5 705,72 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним 

способом – 3 557,86 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2021 року. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/10_%20КТП-590%20с.В.Сорочинці/КТП%20590%20В.Сорочинці%20ПКД/РП/КТП%20590%20в.Сорочинці%20Том%201.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/10_%20КТП-590%20с.В.Сорочинці/експертний%20звіт%20КТП-590%20Сорочинці.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/10_%20КТП-590%20с.В.Сорочинці/КТП%20590%20В.Сорочинці%20наказ%20ПКД.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/10_%20КТП-590%20с.В.Сорочинці/КТП%20590%20В.Сорочинці%20наказ%20ПКД.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2.4.2.1 Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ від КТП-359 в 

с. Пасківка Полтавського району Полтавської області 

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Електричні мережі 0,38 кВ від КТП-359 розташовані в с. Пасківка Полтавського району 

Полтавської області, забезпечує електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії 

надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з трьох ПЛ 0,38 кВ. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-359, яка має довжину 

1,144 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 49 побутових (40 однофазних і 9 трифазних) та 1 непобутовий 

споживач (1 однофазний ). Сумарна договірна потужність споживачів становить 135,5 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-359 збудована в 1976 році. Вона налічуює 45 стійок опор, з яких 18 є 

дерев’яними на залізобетонних приставках, 23 дерев’яні цільностоякові, 4 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-359 

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

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 від КТП-359 шляхом: 

- Встановлення КТП 10/0,4 кВ потужністю 100 кВА замість існуючої; 

- Монтаж ПЛІ 0,38 кВ. 

- заміни всіх опор на залізобетонні. 

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 135,5 кВт (КТП-359: Л-2.1 – 78 кВт, Л-2.2 – 57,5 кВт). 

Більша частина  споживачів приєднана у зоні, радіусом до 400 м від джерела живлення (КТП-

10/0,4 кВ). Споживачі, які приєднанні поза зоною, радіусом 400 м від джерела живлення, споживають 

незначні обсяги електричної енергії (споживання, як правило, носить сезонний характер) (10 кВт). 

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній у зоні, радіусом до 

400 м від джерела живлення, а спад напруги в кінцевих точках ліній 0,4 кВ не перевищує допустимих 

норм, основні втрати в мережі виникають на ділянках ПЛ у зоні, радіусом 400 м від джерела живлення. 

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ 

0,38 кВ до 400 м від КТП до всіх споживачів, а саме встановлення додаткової КТП, будівництво ЛЕП – 

10 кВ, вартість технічного переоснащення значно збільшиться, а термін окупності значно зросте. 

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з встановленням додаткової розвантажувальної 

підстанції з метою зменшення довжини ПЛІ 0,38 кВ суттєво не вплине на загальний результат втрат 

електричної енергії в мережах Товариства. 

 

Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

СК 105-10 (або аналог) шт 9 

Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 

0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2) (або аналог) 
шт 34 

АsXSn 4Х50 (або аналог) км 0,92 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/11_КТП-359%20с.%20Паськівка/Акт%20техстану%20затверджений.pdf


Комплектна трансформаторна пiдстанцiя тупикова кіоскового типу з 

повітряним вводом 10 кВ і повітряним виходом на 0,4 кВ потужністю 

силового трансформатора до 160 кВА КТП-160/10/0, 4 У1 

шт 1 

ТМГ 100-10/0,4 (або аналог) шт 2 

 

Виконання робіт по проєкту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2019 році, «Технічне 

переоснащення електричних мереж 0,38 кВ від КТП-359 в с. Пасківка Полтавського району Полтавської 

області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2021 по 2025 

роки» (табл. 74, пп. 4.22.1). 

Загальна кошторисна вартість по проєкту «Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ 

від КТП-359 в с. Пасківка Полтавського району Полтавської області» згідно з експертизою та наказом 

про затвердження ПКД складає – 2 231,71 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним 

способом – 1 428,30 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2021 року. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/11_КТП-359%20с.%20Паськівка/КТП-359_с.Пасківка%20ПКД/РП/КТП-359%20с.%20Пасківка_том%201.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/11_КТП-359%20с.%20Паськівка/359%20Пасківка%20експертний%20звіт.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/11_КТП-359%20с.%20Паськівка/359%20Пасківка%20наказ%20ПКД.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/11_КТП-359%20с.%20Паськівка/359%20Пасківка%20наказ%20ПКД.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2.4.2.1 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-546 (Л-2) в 

с. Терешки Полтавського району Полтавської області  

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Електричні мережі 0,38 і 10 кВ від КТП-546 розташовані в с. Зінці Полтавського району 

Полтавської області, забезпечує електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії 

надійності електропостачання Ці електромережі складаються з двох ПЛ 0,38 кВ. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-546, яка має довжину 

2,19 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 74 побутових (66 однофазних і 8 трифазних) та 1 непобутовий 

споживач (1 однофазний ). Сумарна договірна потужність споживачів становить 178,0 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-546 збудована в 1976 році. Вона налічує 65 стійок опор, з яких 33 є 

дерев’яними на залізобетонних приставках, 25 дерев’яна цільностоякова,  7 залізобетонні. Оп. 1-2-

сумісний підвіс з л-1. 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-546 не має системи охоронної сигналізації. Облік 

електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 та 10 кВ  від КТП-546 шляхом: 

- Встановлення КТП 10/0,4 кВ потужністю 100 кВА замість існуючої КТП; 

- Встановлення розвантажувальної КТП 10/0,4 кВ потужністю 63 кВА; 

- Монтаж КЛ-10 кВ; 

- Встановлення опори 10 кВ з роз’єднувачем і кабельною муфтою; 

- Монтаж ПЛІ-0,38 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 178,0 кВт (КТП-546: Л-2 – 68 кВт; КТП-546А: Л-1 – 95 кВт, Л-2 – 15 кВт). 

Всі споживачі приєднані у зоні, радіусом до 400 м від джерела живлення (КТП-10/0,4 кВ). 

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній у зоні, радіусом до 400 

м від джерела живлення, а спад напруги в кінцевих точках ліній 0,4 кВ не перевищує допустимих норм, 

основні втрати в мережі виникають на ділянках ПЛ у зоні, радіусом 400 м від джерела живлення. 

Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Кабель силовий з алюмінієвими СПЖ, з ізоляцією із зшитого 

поліетилену, 

поздовжньої і поперечної герметизацією екрану і посиленою 

зовнішньою оболонкою з поліетилену, 20 кВ АПвЭгаПу-20-1х50(г)/16 

(або аналог) 

км 1,48 

Стояки для опор високовольтних лiнiй електропередачi вiброванi, 

довжина 10,5 м, СВ 105-5 (або аналог) 
шт 29 

Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 

0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2) (або аналог) 
шт 35 

АsXSn 4Х50 (або аналог) км 1,12 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/12_КТП-546%20с.Терешки/Акт%20техстану%20затверджений.pdf


Комплектна трансформаторна пiдстанцiя тупикова кіоскового типу з 

повітряним вводом 10 кВ і повітряним виходом на 0,4 кВ  потужністю 

силового трансформатора до 160 кВА КТП 63/10/0, 4 У1 (або аналог) 

шт 1 

Комплектна трансформаторна пiдстанцiя тупикова кіоскового типу з 

повітряним вводом 10 кВ і повітряним виходом на 0,4 кВ  потужністю 

силового трансформатора до 160 кВА КТП 100/10/0, 4 У1 (або аналог) 

шт 1 

ТМГ 100-10/0,4 (або аналог) шт 1 

ТМГ 63-10/0,4 (або аналог) шт 1 

 

Виконання робіт по проєкту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2020 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-546 (Л-2) в с. Терешки Полтавського району 

Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 4.22.1). 

Загальна кошторисна вартість по проєкту «Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від  

КТП-546 (Л-2) в с. Терешки Полтавського району Полтавської області» згідно з експертизою та наказом 

про затвердження ПКД складає – 5 054,18 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним 

способом – 3 155,03 тис. грн. (без ПДВ).Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2021 року. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/12_КТП-546%20с.Терешки/КТП%20546%20Терешки%20ПКД/РП/ТП-546%20с.%20Терешки_том%201.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/12_КТП-546%20с.Терешки/546%20Терешки%20експертний%20звіт.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/12_КТП-546%20с.Терешки/546%20Терешки%20наказ%20ПКДт.pdf
ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/12_КТП-546%20с.Терешки/546%20Терешки%20наказ%20ПКДт.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2.4.2.1 Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ від КТП-219 в 

с. Наріжжя Семенівського району Полтавської області  

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Електричні мережі 0,38 від КТП-219, розташовані в с. Наріжжя Семенівського району Полтавської 

області, забезпечують електропостачання побутових споживачів ІІІ категорії надійності 

електропостачання. Ці електромережі складаються з однієї ПЛ 0,38 кВ. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, від КТП-219,яка маює 

довжину 1,033 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 40 побутових споживача (40 однофазних). Сумарна 

договірна потужність споживачів становить 80,0 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-219 збудована в 1965 році. Вона налічує 42  стійок опор, з яких 27 є 

дерев’яними на залізобетонних приставках, 15 залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. 

ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16 мм². Провід має також незадовільний 

технічний стан та не відповідає електричним навантаженням. КТП-219 не має системи охоронної 

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

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 від КТП-219 шляхом; 

- встановлення нової КТП 10/0,4 кВ потужністю до 160 кВА замість існуючої; 

- заміни існуючого трансформатора потужністю 100 кВА на новий потужністю 40 кВА. 

- заміни всіх опор на залізобетонні; 

- монтажу ПЛІ 0,38 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 80,0 кВт (КТП-219: Л-1 – 48 кВт, Л-2 – 32 кВт). 

Більша частина  споживачів приєднана у зоні, радіусом до 400 м від джерела живлення (КТП-

10/0,4 кВ). Споживачі, які приєднанні поза зоною, радіусом 400 м від джерела живлення, споживають 

незначні обсяги електричної енергії (споживання, як правило, носить сезонний характер) (8 кВт). 

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній у зоні, радіусом до 

400 м від джерела живлення, а спад напруги в кінцевих точках ліній 0,4 кВ не перевищує допустимих 

норм, основні втрати в мережі виникають на ділянках ПЛ у зоні, радіусом 400 м від джерела живлення. 

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ 

0,38 кВ до 400 м від КТП до всіх споживачів, а саме встановлення додаткової КТП, будівництво ЛЕП – 

10 кВ, вартість технічного переоснащення значно збільшиться, а термін окупності значно зросте. 

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з встановленням додаткової розвантажувальної 

підстанції з метою зменшення довжини ПЛІ 0,38 кВ суттєво не вплине на загальний результат втрат 

електричної енергії в мережах Товариства. 

Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Стояки для опор високовольтних лiнiй електропередачiвiброванi, 

довжина 10,5 м, СВ 105-5 9або аналог) 
шт 18 

Комплектна трансформаторна пiдстанцiя тупикова кіоскового типу з 

повітряним вводом 10 кВ і повітряним виходом на 0,4 кВ потужністю  
шт 1 

ТЕО/1%20розділ/04_ПЛ%200,4-10%20кВ/13_КТП-219%20с.Наріжжя/Акт%20техстану%20затверджений.pdf


силового трансформатора до 160 кВА (або аналог) 

Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 

0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2) (або аналог) 
шт 22 

АsXSn 4Х50 (або аналог) км 1 

ТМГ 40-10/0,4 (або аналог) шт 1 

 

Виконання робіт по проєкту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2019 році, «Технічне 

переоснащення електричних мереж 0,38 кВ від КТП-219 в с. Наріжжя Семенівського району 

Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 4.24.1). 

Загальна кошторисна вартість по проєкту «Технічне переоснащення електричних мереж 0,38 кВ 

від КТП-219 в с. Наріжжя Семенівського району Полтавської області» згідно з експертизою та наказом 

про затвердження ПКД складає – 1 806,70 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним 

способом – 1 156,29 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2021 року. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу: 
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1.1.2.4.2.1 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-382 в с. 

Дем'янівка Семенівського району Полтавської області 

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Електричні мережі 0,38 від КТП-382, розташовані в с. Дем'янівка Семенівського району 

Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових споживачів ІІІ категорії надійності 

електропостачання. Ці електромережі складаються з однієї ПЛ 0,38 кВ. 

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, від КТП-382, яка маює 

довжину 2,07 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 64 побутових споживача (61 однофазних і 3 трифазних). 

Сумарна договірна потужність споживачів становить 137,3 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-382 збудована в 1965 році. Вона налічує 72  стійку опор, з яких 49 є 

дерев’яними на залізобетонних приставках, 23 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-382 не має системи 

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

Проєктом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 від КТП-382 шляхом: 

- встановлення двох розвантажувальних ЩТП 10/0,4 потужністю 16 кВА та 63 кВА; 

- монтажу ПЛЗ 10 кВ; 

- монтажу ПЛІ 0,38 кВ; 

- встановлення нової КТП потужністю до 160 кВА замість існуючої; 

- заміни існуючого силового трансформатора потужністю 160 кВА на новий потужністю 25 кВА. 

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 137,3 кВт (КТП-382: Л-1 – 21 кВт, Л-2 – 12 кВт; ЩТП-382А: Л-1 – 22 кВт, Л-2 – 57,3 

кВТ, Л-3 – 15 кВт; ЩТП-382Б: Л-1 – 10 кВт). 

Більша частина  споживачів приєднана у зоні, радіусом до 400 м від джерела живлення (КТП-

10/0,4 кВ). Споживачі, які приєднанні поза зоною, радіусом 400 м від джерела живлення, споживають 

незначні обсяги електричної енергії (споживання, як правило, носить сезонний характер) (8 кВт). 

Оскільки споживання електроенергії здійснюється на ділянках повітряних ліній у зоні, радіусом до 

400 м від джерела живлення, а спад напруги в кінцевих точках ліній 0,4 кВ не перевищує допустимих 

норм, основні втрати в мережі виникають на ділянках ПЛ у зоні, радіусом 400 м від джерела живлення. 

Враховуючи, що при виконанні додаткових заходів спрямованих на зменшення протяжності ПЛІ 

0,38 кВ до 400 м від КТП до всіх споживачів, а саме встановлення додаткової КТП, будівництво ЛЕП – 

10 кВ, вартість технічного переоснащення значно збільшиться, а термін окупності значно зросте. 

У зв’язку з  цим подальша розбудова мережі 10 кВ, з встановленням додаткової розвантажувальної 

підстанції з метою зменшення довжини ПЛІ 0,38 кВ суттєво не вплине на загальний результат втрат 

електричної енергії в мережах Товариства. 
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Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Стояки для опор високовольтних лiнiй електропередачi вiброванi, 

довжина 10,5 м, СВ 105-5 (або аналог) 
шт 14 

Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 

0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2) (або аналог) 
шт 57 

АsXSn 4Х50 (або аналог) км 1,75 

Комплектна трансформаторна підстанція тупикова кіосковоготипу з 

повітряним вводом 10 кВ і повітряним виходом на 0,4 кВпотужністю 

силового трансформатора до 160 кВА (або аналог) 

шт 1 

ТМГ 63-10/0,4 (або аналог) шт 1 

ТМГ 25-10/0,4 (або аналог) шт 1 

 

Виконання робіт по проєкту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2020 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-382 в с. Дем'янівка Семенівського району 

Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 4.24.1). 

Загальна кошторисна вартість по проєкту «Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від 

КТП-382 в с. Дем'янівка Семенівського району Полтавської області» згідно з експертизою та наказом 

про затвердження ПКД складає – 3 562,01 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним 

способом– 2 279,69 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2021 року. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 
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1.1.5.1.1 Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 110/35/10 кВ 

"Конденсатна". І черга (захід перехідний, закінчення у 2022 році) 
 
 1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: заміна морально та фізично застарілого обладнання.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності 

електропостачання (для окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі 

розподілу. 

 2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

1) Характеристика існуючого об’єкту:  

 ПС 110/35/10 кВ «Конденсатна» введена в експлуатацію в 1986 році та на даний час 

забезпечує на стороні 110 кВ транзит електроенергії чотирьох районів Полтавської області, а на 

стороні 35 кВ - живлення побутових, комунальних та промислових споживачів Котелевського 

району. Крім цього від ПС 110/35/10 кВ по стороні 35 і 10 кВ заживлений споживач І категорії 

ГПУ «Полтавагазвидобування». 

Максимальне завантаження ПС (зима 2019) склало 6,368 МВА. 

2) Опис технічного стану об’єкта:  

 Підстанція має два відкрито встановлені силові трансформатори 110/35/10 кВ 

потужністю 40 МВА кожний, ВРП-110 кВ та ВРП-35 кВ. За період експлуатації обладнання ПС 

морально застаріло та фізично зношене. Для подальшої ефективної роботи та успішної 

експлуатації підстанції необхідна заміна застарілого обладнання яке експлуатується понад 

нормативний строк на нове. 

02.04.2017 о 17 год. 32 хв. сталося руйнування полюсу фази «В» вимикача СВ3-110 (тип  

ВМТ-110Б-25/1250 зав. №663, 1986 року виготовлення), внаслідок чого дією захисту 

відключились ПЛ 110 кВ «Пишненки - Конденсатна», ПЛ 110 кВ «Конденсатна - Солоха» та 

повністю знеструмлена ПС 110/35/10 кВ «Конденсатна». Технічною причиною технологічного 

порушення є електродуговий пробій (через погіршення ізоляційних властивостей) ізоляційної 

тяги, яка з’єднує рухому колодку струмовідводу з внутрішнім важелем механізму управління 

вимикача. 

У зв’язку з технологічним порушенням та враховуючи те, що всі вимикачі 110 кВ (два 

ввідних і секційний) є однієї марки (ВМТ-110), робота ВРП 110 кВ ПС 110/35/10 кВ 

«Конденсатна» характеризується як ненадійна. У зв’язку з цим необхідно провести 

реконструкцію ПС, в ході якої замінити 2 ввідних вимикача 110 кВ та один секційний вимикач 

з комплектом релейного захисту. 

Дефектні акти:  

- Дефектування секційного та в колах силових трансформаторів 1Т та 2Т існуючих 

масляних вимикачів 110 кВ; 

- Трансформаторів струму та трансформаторів напруги 110 кВ 

3) Обґрунтування заходу реконструкція ПС «Конденсатна» обгрунтована в Схемі 

перспективного розвитку до 2028 року (ІІ етап п.3.1.4) 

4) Опис обсягів робіт І черги, передбачених ПКД:  

- заміна секційного та в колах силових трансформаторів 1Т та 2Т існуючих 

маломасляних вимикачів 110 кВ на елегазові вимикачі з майданчиком обслуговування, заміна 

шаф вимикачів; 

- заміна існуючих трансформаторів струму та трансформаторів напруги 110 кВ на нові; 

- встановлення роз'єднувачів та обмежувачів перенапруги в колах ТН-110 кВ; 

- встановлення нових кабельних лотків на ВРП-110 кВ; 

- переоснащення вторинних кіл в комірках вводу 1Т та 2Т; 

- заміна існуючих силових та контрольних кабелів вторинної комутації; 

- телемеханізація ПС; 

ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/02_ПС%20Конденсатна/Акт%20тех.порушення/Акт%20отказ%202%20кат.%20Конденсатная%2002.04.2017.PDF
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/02_ПС%20Конденсатна/Акти%20тех.стану/АКТ%20Конденсатна%20ВМТ.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/02_ПС%20Конденсатна/Акти%20тех.стану/АКТ%20Конденсатна%20ВМТ.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/02_ПС%20Конденсатна/Акти%20тех.стану/АКТ%20Конденсатна%20ТФЗМ.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/02_ПС%20Конденсатна/Акти%20тех.стану/АКТ%20Конденсатна%20НКФ.pdf


- освітлення території підстанції новими прожекторами. 

Опис обсягів робіт ІІ черги, передбачених ПКД:  

- заміна існуючих силових трансформаторів 1Т та 2Т типу ТДТН-40000/110 на нові 

трансформатори; 

- заміна ЗОН-110 кВ силових трансформаторів 1Т та 2Т; 

- заміна існуючих фундаментів 1Т та 2Т та спорудження нових оливоприймачів; 

- заміна оливопроводів від оливоприймачів 1Т та 2Т до існуючого оливозбірника; 

- заміна розрядників 110, 35, 35+15, ті 10 кВ на обмежувачі перенапруги; 

- підключення ошиновки 110,35 та 10 кВ до нових трансформаторів; 

- виконання заземлення встановленого обладнання; 

- заміна існуючих пристроїв РЗА силових трансформаторів 1Т, 2Т на нові 

мікропроцесорні пристрої. 

ІІ черга по проекту технічного переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Конденсатна" буде 

виконуватися в перспективі після 2025 року за умови погіршення технічного стану силових 

трансформаторів, характеристик трансформтаорної оливи. На даний час така потреба відсутня, 

технічний стан обладнання задовільний. 

  

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

ГКД 34.20.507-2003 п.п. 5.6.30; 5.6.33 

  

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 

трансформаторної підстанції  

ПС 110/35/10 кВ «Конденсатна» І 

черга 

Служба 

підстанцій 35 

кВ і вище 

шт 1 20 318,99 20 318,99 

 

Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Вимикач колонковий елегазовий, 110 кВ трифазний, номінальний струм 

відключення 40 кА, номінальний струм 3150 А, з опорними 

металоконструкціями висотою 1850 мм, GL 312 F1 P (GE Grid Solutions) (або 

аналог) 

шт 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, S2DAT-123 (GE Grid Solutions) (або 

аналог) 

шт 2 

Трансформатор напруги 110 кВ, 110/v3:0, 1/v3:0,1/3, UTD-123 (ARTECHE) (або 

аналог) 
шт 6 

Трансформатор струму 110 кВ на номінальний первинний струм 600 А, 

номінальний вторинний струм 5 А, 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/0,2S, СА-123 

(ARTECHE) (або аналог) 

шт 15 

Шафа №25. Шафа ІДК "Регіна" (або аналог) шт 1 

Шафа №40. Шафа центральної сигналізації (або аналог) шт 1 

Шафа №41. Шафа основного захисту трансформатора Т-1 (або аналог) шт 1 

Шафа №42. Шафа резервного захисту трансформатора Т-1 (або аналог) шт 1 

Шафа №43. Шафа захисту CB-110 кВ QC1G (або аналог) шт 1 

Шафа №44. Шафа основного захисту трансформатора Т-2 (або аналог) шт 1 

Шафа №45. Шафа резервного захисту трансформатора Т-2 (або аналог) шт 1 

Шафа №46. Шафа основного захисту ПЛ-110 кВ W1G"Пишненки" (або аналог) шт 1 

Шафа №47. Шафа резервного захисту ПЛ-110 кВ W1G"Пишненки" (або 

аналог) 
шт 1 

Шафа №48. Шафа захисту 1ТН та 2ТН-110 кВ (або аналог) шт 1 



 

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «ДОНЕЦЬКЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ» у 

2019 році, «Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 110/35/10 кВ "Конденсатна"» 

І черга зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2021 по 

2025 роки» (табл. 74, пп. 2.1.4). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення трансформаторної 

підстанції 110/35/10 кВ "Конденсатна"» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД 

складає – 90 660,01 тис. грн (без ПДВ) (І черга – 25 773,04 тис. грн (без ПДВ),  ІІ черга – 

64 886,97 тис. грн (без ПДВ)). Виконання робіт підрядним способом І черги можливе за 

20 318,99 тис. грн (без ПДВ) та передбачається в рамках інвестиційної програми 2021 року на 

суму 14 911,47 тис. грн без ПДВ та в 2022 році на суму 5 407,52 тис. грн без ПДВ.   

4. 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; 

4.2.1. Розрахунок витрат недовідпуску електричної енергії через виникнення 

аварійної ситуації. 

ПС «Конденсатна» 110/35/10 кВ – вузлова ПС зі споживачами першої та другої категорії 

надійності електропостачання (промислові об’єкти).  

Економію коштів визначаємо як запобігання недовідпуску електричної енергії при 

знеструмленні промислових споживачів за рахунок виходу з ладу високовольтних вимикачів.  

Уникнення втрат у зв’язку з недовідпуском електричної енергії можна розрахувати як 

ймовірність відключення ввідного та секційного силових вимикачів, що може привести до 

знеструмлення споживачів на час ліквідації пошкодження та проведення оперативних 

перемикань (до 12 годин). Розрахунок виконано, виходячи із знеструмлення споживачів 

протягом 12 годин.  

 
Показник Одиниця 

виміру 
Розрахунок Значення 

Навантаження ПС «Конденсатна» 110/35/10кВ в 

зимовий максимум: 
кВт  6368 

Очікуване в розрахунковому періоді 

навантаження 
%  35 

Навантаження ПС «Конденсатна» в зимовий 

максимум з урахуванням очікуваного зростання: 
   

 кВт 6368*0,35 2228,8 

Час знеструмлення споживачів годин  5 

Недовідпущена електрична енергія кВт*год 2228,8*5 11144,0 

Роздрібний тариф грн./кВт*год  2,31244 

Вартість недовідпущеної електричної енергії тис. грн. 11 144*2,31244 25,769 

4.2.2.1 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 110/35/10 кВ (СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011 зі змінами 

Шафа №8. Резервний захист ПЛ-110 кВ W1G "Пишненки-Конденсатна" (або 

аналог) 
шт 1 

Шафа №9. Основний захист ПЛ-110 кВ W1G "Пишненки-Конденсатна" (або 

аналог) 
шт 1 

ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/02_ПС%20Конденсатна/ПС_Конденсатна_І_ІІ_черга%20ПКД/1_PDF/1_ЄАБМ.110000.183-ПЗ.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/02_ПС%20Конденсатна/ПС%20Конденсатна_експертний%20звіт.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/02_ПС%20Конденсатна/ПС%20Конденсатна%20наказ%20ПКД.pdf


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 01.01.2020: 

індекс споживчих цін – 1,35; 

індекс цін виробників промислової продукції – 1,625; 

індекс цін на будівельно-монтажні роботи – 1,348. 

 

4.2.2.2 Розрахунок вартості відновлення вузлів обладнання в цінах на 01.01.2020 

(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 

01.01.20 

Вартість 

обладнанн

я в цінах 

на 01.01.20 

Інші 

витрати 

в цінах 

на 

01.01.20 

Всього 

вартість 

відновлен

ня в цінах 

на 

01.01.20 

Приєднання 110 кВ 

силового трансформатора 

з вимикачем 

100,5 3368,8 140,6 135,675 5474,3 189,81 5799,785 

Силовий трансформатор 

110/35/10 кВ, 40 МВА 
516,6 29090,4 1587,0 697,41 47271,9 2142,45 50011,76 

 

4.2.2.3. Розрахунок очікуваного резервування коштів на відновлення існуючого 

обладнання. 

Відповідно до методики визначення економічної ефективності, строк служби обладнання 

на діючих ПС 10-75кВ становить 23 роки (ГКД-340.000.002-97, методика (додаток 3), тоді 

припустимо, що ймовірна вірогідність виходу з ладу 1 силового вимикача 110кВ та силового 

трансформатора 40 МВА при аварійній ситуації на ПС становить 1 раз на 15 років (гарантійний 

термін роботи акумуляторної батареї). 

Обладнання ПС 

Вартість 

відновлення в цінах 

на 01.01.2020, тис. 

грн. 

Ймовірна 

вірогідність 

виходу з ладу 

обладнання на рік 

Очікуване 

резервування коштів 

на відновлення 

обладнання, тис. грн. 

Силовий трансформатор 110/35/10 кВ,  

40 МВА 
50011,76 0,043 2150,506 

Приєднання 110 кВ силового трансформатора з 

вимикачем 
5799,785 0,043 249,391 

ВСЬОГО   2 399,897 

 

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.4.2.1 25,769 

Економія коштів резервування на відновлення 

обладнання 
тис. грн. п.4.2.2.3 2399,897 

Загальний ефект тис. грн. 25,769+2399,897 2 425,666 

Термін окупності інвестиції років 20 318,99/2 425,666 8,38 

 

 

 

 

 

 

 



5. Обсяги етапів виконання та їх вартостей у прогнозному та планових періодах (по 

заходах, що мають перехідний характер) 

Технічне переоснащення (реконструкція) ПС 110/35/10 кВ «Конденсатна» 

№ п/п Заходи 
Вартість, тис. грн 

2021рік 2022 рік 

1 

Роботи з монтажу і наладки обладнання (вимикач 

110кВ – 2 шт., ОПН-110 – 6 шт., ТС-110 – 3 шт., ТН-

110 – 6 шт.,  роз’єднувачі 110 кВ – 2 шт., шафи РЗА) 
14 911,47  

2 
Роботи з монтажу і наладки обладнання (вимикач 

110кВ – 1 шт., ТС-110 – 12 шт. шафи РЗА) 
 5 407,52 

Всього 14 911,47 5 407,52 

 

 

 

Етапи 
2021 2022 

3-5 5-7 8-9 9-10 10-12 1-3 4-6 7-9 

Проведення процедури закупівлі                

Виготовлення та поставка обладнання                 

Будівельно-монтажні роботи                

Пуско-налагоджувальні роботи         

Благоустрій території         

Введення в експлуатацію         
 

    

 



 

1.1.5.1.2 Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 150/35/10 кВ 

"Кременчук-місто" 

 
 1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: заміна морально та фізично застарілого обладнання.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу. 

 

 2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

1) Характеристика існуючого об’єкту: ПС 150/35/10 кВ «Кременчук-місто» введена в роботу 

у 1958 році. Від підстанції здійснюється електропостачання побутових та юридичних споживачів 

центральної та нагірної частин м. Кременчук, у тому числі споживачів І категорії надійності 

електропостачання, одним із яких є підкачувальні насосні станції магістральних теплових мереж 

Кременчуцької ТЕЦ. 

 Максимальне завантаження ПС (зима 2019) склало 23,174 МВА. 

2) Опис технічного стану об’єкта: На ПС вже проведена часткова реконструкція: замінено 

силові трансформатори на більш потужні, встановлені сучасні вимикачі у ВРП 150 кВ та ВРП 35 кВ. Але 

в ЗРП 10 кВ встановлені комірки типу КР-10-У4, які експлуатуються вже більше 50 років і за цей час 

відпрацювали свій технічний ресурс, морально і фізично застаріли. Конструкція комірок КР-10-У4 з 

викатними елементами є недосконалою та має ряд значних недоліків, що впливають на рівень безпеки 

персоналу під час їх обслуговування, безаварійну роботу вимикачів 10 кВ та на оперативність ліквідації 

аварій при пошкоджені опорних ізоляторів 10 кВ. 

 При розгляді за участю Держенергонагляду технологічних порушень, які виникли в результаті 

відключення секції шин 10 кВ, було виявлено недоліки в конструктивному виконанні комірок КРП-10 кВ 

типу К10-У4 (1965 року виготовлення). А саме, при виникненні аварії в одній комірці є можливість 

пошкодження обладнання суміжних відсіків комірки при електродуговому перекритті окремих елементів. 

При пошкодженні кабельної муфти чи самого кабелю у кабельному відсіку комірки є можливість 

потрапляння електричної дуги та копоті на секцію шин.  

 Дефектні акти:  

- Дефектування комірок 10кВ ЗРУ-10; 

- Дефектування дугогасних реакторів 10кВ. 

3) Захід обґрунтований в Схемі перспективного розвитку до 2028 року (ІІ етап п.3.1.4) 

4) Опис обсягів робіт, передбачених ПКД:  

- заміна існуючих комірок КРУ-10 кВ типу КР-10У4 частково (К-ХVI, К-104, КР-2-10П) в 

ЗРП-10 кВ на комірки типу E-12S; 

- заміна струмообмежувальних реакторів 10 кВ; 

- облаштування конструкції підлоги в приміщенні ЗРП-10 кВ; 

- монтаж з/б каналу для силових кабелів 10 кВ; 

- технічне переоснащення ДГК-10 кВ; 

- перезаведення існуючих силових кабелів 10 кВ до проектованих комірок; 

- монтаж додаткового контуру заземлення для проектованого обладнання; 

- технічне переоснащення релейного захисту, автоматики та телемеханіки. 

 

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «ДОНЕЦЬКЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ» у 2019 

році, «Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 150/35/10 кВ "Кременчук-місто"» зазначене 

в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 

2.1.6). 

Загальна кошторисна вартість по проекту Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 

150/35/10 кВ "Кременчук-місто"» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 

93 466,50 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт підрядним способом по даному проекту можливе за 

50 900,07 тис. грн без ПДВ та передбачається в рамках інвестиційної програми 2021-2022 рр: 

2021 рік – І-ий пусковий комплекс 1 та 2-черга – заміна комірок 1 та 3 СШ-10 кВ; 

ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/03_ПС%20Кременчук-Місто/АКТ%20ПС%20Кременчуг%20-%20город%20%20комірки%20%2010кВ.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/03_ПС%20Кременчук-Місто/АКТ%20%20Кременчуг%20-%20город%20реактор%2010кВ.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/03_ПС%20Кременчук-Місто/ПС%20Кременчук-місто%20ПКД/1_Проект/1_ЄАБМ.000010.172-ПЗ.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/03_ПС%20Кременчук-Місто/ПС%20Кременчук-місто%20експертний%20звіт.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/03_ПС%20Кременчук-Місто/ПС%20Кременчук%20місто%20наказ%20ПКД.pdf


 

2022 рік – ІІ-ий пусковий комплекс 1 та 2-черга – заміна комірок 2 та 4 СШ-10 кВ. 

  

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

ГКД 34.20.507-2003 п.п. 5.6.30; 5.6.33. ТЕЕС і МП (із змінами 2019). 

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014 Норми технологічного проектування енергетичних систем і 

електричних мереж 35 кВ і вище. 

 

 4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

4.1. 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 

трансформаторної підстанції 

150/35/10 кВ "Кременчук-місто" 

Служба 

підстанцій 35 

кВ і вище 

шт 1 50 900,07 50 900,07 

 

Перелік основного обладнання: 

 

4.2. 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; 

 4.2.1. Розрахунок витрат недовідпуску електричної енергії через виникнення аварійної 

ситуації. 

ПС «Кременчук-місто» 150/35/10 кВ – вузлова ПС зі споживачами першої та другої категорії 

надійності електропостачання (промислові, побутові об’єкти, тощо).  

Економію коштів визначаємо як запобігання недовідпуску електричної енергії при виникненні 

аварійної ситуації та не можливості оперативного усунення наслідків перекриття дугового розряду на 

силове обладнання з каркасів комірок 10кВ.  

Уникнення втрат у зв’язку з недовідпуском електричної енергії можна розрахувати як ймовірність 

відключення ввідного силового вимикача, що може привести до знеструмлення споживачів на час 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Здвоєний струмообмежувальний реактор, трифазний, сухий, номінальна 

напруга 10 кВ, номінальний струм 3000 А, опір 0,2 Ом, зовнішньої установки, 

XYEP 2*0,637 mH/3000А (або аналог) 

кмпл 1 

Комплектний розподільний пристрій 10 кВ, що складається з 16 шаф, 

номінальна напруга 10 кВ, номінальний струм збірних шин 3150А, 

номінальний струм відключення 25 кА, E-12S (або аналог) 

кмпл 1 

Реактор комбінований, заземлюючий, дугогасний на номінальну напругу 10 

кВ, потужністю 840 кВА, з межами компенсування 15-145 А, ASRC 1.0Р 

(ARTECHE) (або аналог) 

шт 2 

Комплектний розподільний пристрій 10 кВ, що складається з 18 шаф, 

номінальна напруга 10 кВ, номінальний струм збірних шин 3150А, 

номінальний струм відключення 25 кА, E-12S(або аналог) 

кмпл 1 

Комплектний розподільний пристрій 10 кВ, що складається з 16 шаф, 

номінальна напруга 10 кВ, номінальний струм збірних шин 3150А, 

номінальний струм відключення 25 кА, E-12S (або аналог) 

кмпл 1 

Реактор комбінований, заземлюючий, дугогасний на номінальну напругу 10 

кВ, потужністю 840 кВА, з межами компенсування 15-145 А, ASRC 1.0Р  (або 

аналог) 

шт 2 

Здвоєний струмообмежувальний реактор, трифазний, сухий, номінальна 

напруга 10 кВ, номінальний струм 3000 А, опір 0,2 Ом, зовнішньої установки, 

XYEP 2*0,637 mH/3000А  (або аналог) 

кмпл 1 

Комплектний розподільний пристрій 10 кВ, що складається з 16 шаф, 

номінальна напруга 10 кВ, номінальний струм збірних шин 3150А, 

номінальний струм відключення 25 кА, E-12S. (або аналог) 

кмпл 1 



 

ліквідації пошкодження та проведення оперативних перемикань (до 8 годин). Розрахунок виконано, 

виходячи із знеструмлення споживачів протягом 8 годин.  

Показник 
Одиниця 

виміру 
Розрахунок Значення 

Навантаження ПС «Кременчуг-город» 

150/35/10кВ в зимовий максимум: 

кВт  23 174 

Очікуване в розрахунковому періоді 

навантаження 

%  35 

Навантаження ПС «Гребінка» в зимовий 

максимум під час виникнення аварійної ситуації 

кВт 23 174*0,35 8 110,90 

Час знеструмлення споживачів годин  8 

Недовідпущена електрична енергія кВт*год 8 110,90*8 64 887,20 

Роздрібний тариф грн./кВт*год  2,31 

Вартість недовідпущеної електричної енергії тис. грн. 64 887,20*2,31 150,05 

  

4.2.2. Розрахунок резервування коштів для відновлення обладнання підстанції. 

При аварійній ситуації на ПС та виходу з ладу застарілого обладнання виникнути додаткові витрати 

на відновлення пошкодженого обладнання підстанції через відмову реакторів у зв’язку з чим виникає 

необхідність щорічного умовного резервування коштів для фінансування в майбутньому цього можливого 

заходу. При встановленні нового обладнання, приймається забезпечення 100% захисту в подібних 

ситуаціях протягом розрахункового періоду.  

Розрахунок виконано за допомогою укрупнених показників вартості будівництва та монтажу 

обладнання підстанцій 150/35/10кВ (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 01.01.2020: 

індекс споживчих цін – 1,35; 

індекс цін виробників промислової продукції – 1,625; 

індекс цін на будівельно-монтажні роботи – 1,348. 

 4.2.2.1. Розрахунок вартості відновлення вузлів обладнання в цінах на 01.01.2020 (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 

01.01.20 

Вартість 

обладнання 

в цінах на 

01.01.20 

Інші 

витрати 

в цінах 

на 

01.01.20 

Всього 

вартість 

відновлен

ня в цінах 

на 

01.01.20 

Камера 10 кВ вводу 

від силового 

трансформатора з 

вакуумним 

вимикачем 

52,10 590,90 30,60 70,34 960,21 41,31 1 071,86 

камера секційного 

вакуумного 

вимикача 10 кВ 

52,10 565,10 29,20 70,34 918,29 39,42 1 028,04 

Заземлювальний 

реактор 10 кВ 
73,00 1066,90 80,70 98,55 1733,71 108,95 1 941,21 

  

Камери з іншим 

обладнанням 10 кВ 

52,10 462,30 23,90 70,34 751,24 32,27 853,84 

Комірка лінійна 

10кВ з вакуумним 

вимикачем 

66,60 462,30 32,00 89,91 751,24 121,38 962,53 

 

 

 

 



 

4.2.2.2. Розрахунок вартості відновлення обладнання підстанції в цінах на 01.01.2020. 

Обладнання підстанції 

Всього вартість 

відновлення в 

цінах на 

01.01.2017. тис. 

грн. 

Кількість 

обладнання 

Вартість 

відновлення 

обладнання ЗРП-10, 

тис. грн. 

Камера 10 кВ вводу від силового трансформатора 

з вакуумним вимикачем 
1 071,86 4 4 287,43 

Камера секційного вакуумного вимикача 10 кВ 1 028,04 2 2 056,09 

Заземлювальний реактор 10 кВ 1 941,21 2 3 882,42 

Камери з іншим обладнанням 10 кВ 853,84 6 5 123,03 

Комірка лінійна 10кВ з вакуумним вимикачем 962,53 20 19 250,54 

ВСЬОГО   34 599,50 

 

4.2.2.3. Розрахунок очікуваного резервування коштів на відновлення існуючого обладнання. 

Припустимо, що ймовірна вірогідність виходу з ладу силового обладнання через несправність  при 

аварійній ситуації на ПС становить 1 раз на 5 років (гарантійний термін експлуатації реакторів). 

Обладнання підстанції 

Вартість 

відновлення в цінах 

на 01.01.2020, тис. 

грн. 

Ймовірна 

вірогідність виходу 

з ладу обладнання 

на рік 

Очікуване 

резервування коштів 

на відновлення 

обладнання, тис. грн. 

ЗРП-10 34 599,50 0,2 6 919,90 

ВСЬОГО     6 919,90 

 

4.2.3. 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.4.2.1 150,05 

Економія коштів резервування на відновлення 

обладнання 
тис. грн. п.4.2.2 6 919,90 

Загальний ефект тис. грн. 150,05+6 919,90 7 069,95 

Термін окупності інвестиції років 50 900,07/7 069,95 7,20 

 

5. Обсяги етапів виконання та їх вартостей у прогнозному та планових періодах (по заходах, що 

мають перехідний характер). 

Технічне переоснащення трансформаторної підстанції  

150/35/10 кВ "Кременчук-місто" 

№ п/п Заходи 

Вартість, тис. грн 

2021рік 2022 рік 

1 Заміна комірок 3 СШ-10 кВ + ДГК-10 15 962,53  

2 Заміна комірок 1 СШ-10 кВ 10 378,47  

3 Заміна комірок 4 СШ-10 кВ + ДГК-10  13 370,59 

4 Заміна комірок 2 СШ-10 кВ  11 188,48 

Всього 26 341,00 24 559,07 

 

 

Етапи 
2021 2022 

3-5 5-7 8-9 9-10 10-12 1-3 4-6 7-9 

Проведення процедури закупівлі                

Виготовлення та поставка обладнання                 

Будівельно-монтажні роботи                

Пуско-налагоджувальні роботи         

Благоустрій території         

Введення в експлуатацію         
 

    

 



 

1.1.5.1.3 Технічне переоснащення схеми постійного струму 

ПC 110/35/10 кВ «Гребінка» із заміною 

акумуляторної батареї та зарядних пристроїв 

 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1)     Мета виконання заходу: заміна морально та фізично застарілого обладнання.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

1) Характеристика існуючого об’єкту: ПС 110/35/10 кВ «Гребінка» забезпечує електроенергією на 

стороні 35 і 10 кВ побутових і промислових споживачів та всього адміністративного району, у тому числі 

особливо важливі об’єкти смт. Гребінка (школи, лікувальні заклади, підприємства).  

Максимальне завантаження ПС (зима 2019) склало 6,368 МВА. 

2) Опис технічного стану об’єкта: В 2002 році на ПС була введена в експлуатацію акумуляторна 

батарея типу VARTA Vb4118 (52 елементи). Від неї заживлено всі вимикачі 110, 35 і 10 кВ, захист 

силових трансформаторів на ПЛ 110 кВ та аварійне освітлення підстанції. При виході із ладу АБ існує 

вірогідність невимкнення вимикачів в аварійних режимах, що може призвести до пошкодження 

обладнання та неможливості швидкого відновлення електропостачання споживачів. 

Згідно з інструкцією термін експлуатації батареї складає 15 років і закінчився в 2016 році. На даний 

час виявлені дефекти АБ, які свідчать про погіршення її експлуатаційних властивостей та можливий вихід 

її з ладу.  

У зв’язку з вищенаведеним необхідно виконати заміну існуючої акумуляторної батарея типу VARTA 

Vb4118 на нову. 

Дефектний акт: Дефектування АКБ на ПС «Гребінка» 110/35/10кВ 

3) Обгрунтування заходу: Реконструкція ПС обґрунтована в Схемі перспективного розвитку до 2028 

року (ІІ етап п.3.1.4) 

4) Опис обсягів робіт, які будуть проектуватися:  

-  заміна акумуляторної батареї; 

-  заміна підзарядних пристроїв 

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «АККУ-ЕНЕРГО» у 2019 році,  «Технічне 

переоснащення схеми постійного струму ПC 110/35/10 кВ «Гребінка» із заміною акумуляторної батареї та 

зарядних пристроїв» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 2.1.7). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення схеми постійного струму ПC 

110/35/10 кВ «Гребінка» із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв» згідно з експертизою та 

наказом про затвердження ПКД складає – 1 799,68 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт підрядним 

способом по даному проекту передбачається в рамках інвестиційної програми 2021 року за 1 552,80 тис. 

грн (без ПДВ). 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

ГКД 34.20.507-2003 п.п. 5.6.30; 5.6.33 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

4.1. 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 110/35/10 кВ «Гребінка» 

Служба 

підстанцій 35 

кВ і вище 

шт 1 1 552,80 1 552,80 

 

 

 

 

ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/04_ПС%20Гребінка%20АКБ/АКТ%20Гребінка%20АКБ.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/04_ПС%20Гребінка%20АКБ/ПС_Гребінка_АКБ_ПКД/РП/Гребінка%201690-19-ПЗ%20(Том%201)%20+.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/04_ПС%20Гребінка%20АКБ/ПС%20Гребінка%20АКБ%20експертний%20звіт.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/04_ПС%20Гребінка%20АКБ/ПС%20Гребінка%20АКБ%20наказ%20ПКД.pdf


 

Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Акумулятор стаціонарний 12V 5 OGi 141 LA (або аналог) шт 118 

Зарядний пристрій IRPS 2…30V/20A (або аналог) шт 2 

Випрямляч  THYROTRONIC D400G216/60 BWrug-TDG-C (для заряду основної 

групи елементів АБ) (або аналог) 
шт 1 

 
4.2. 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. 

 

4.2.1. Розрахунок витрат недовідпуску електричної енергії через виникнення аварійної 

ситуації. 

ПС «Гребінка» 110/35/10 кВ 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.  

Уникнення втрат у зв’язку з недовідпуском електричної енергії можна розрахувати як ймовірність 

відключення ввідного силового вимикача, що може привести до знеструмлення споживачів на час 

ліквідації пошкодження та проведення оперативних перемикань (до 5 годин). Розрахунок виконано, 

виходячи із знеструмлення споживачів протягом 5 годин.  

 

Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Навантаження ПС «Гребінка» 110/35/10кВ в 

зимовий максимум: 

кВт  6368 

Очікуване в розрахунковому періоді 

навантаження 

%  35 

Навантаження ПС «Гребінка» в зимовий 

максимум з урахуванням очікуваного 

зростання: 

   

 кВт 6368*0,35 2228,8 

Час знеструмлення споживачів годин  5 

Недовідпущена електрична енергія кВт*год 2228,8*5 11 144,0 

Роздрібний тариф грн./кВт*год  1,74 

Вартість недовідпущеної електричної 

енергії 

тис. грн. 11 144,0*1,74/1000 19,44 

 

4.2.2 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 110/35/10 кВ (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 01.01.2020: 

індекс споживчих цін – 1,35; 



 

індекс цін виробників промислової продукції – 1,625; 

індекс цін на будівельно-монтажні роботи – 1,348. 

 

4.2.3. Розрахунок вартості відновлення вузлів обладнання в цінах на 01.01.2020 (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 

01.01.20 

Вартість 

обладнанн

я в цінах 

на 

01.01.20 

Інші 

витрати 

в цінах 

на 

01.01.20 

Всього 

вартість 

відновлен

ня в цінах 

на 

01.01.20 

Приєднання 110 

кВ силового 

трансформатора 

без вимикача 

59,1 1751,0 74,4 79,785 2363,85 100,4 2544,06 

 
4.2.4. 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 15 років (гарантійний термін експлуатації 

АКБ в цілому). 

 

Обладнання ПС 

Вартість 

відновлення в 

цінах на 

01.01.2020, тис. 

грн. 

Ймовірна 

вірогідність 

виходу з ладу 

обладнання на 

рік 

Очікуване 

резервування коштів 

на відновлення 

обладнання, тис. 

грн. 

Приєднання лінії 35 кВ з вимикачем 2544,06 0,067 170,45 

ВСЬОГО   170,45 

 

Загальний ефект та термін окупності інвестиції. 
Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Економія коштів за рахунок запобігання 

недовідпуску електричної енергії через 

виникнення аварійної ситуації 

тис. грн. п.4.1 19,44 

Економія коштів резервування на 

відновлення обладнання в разі виходу з ладу 

силового обладнання через несвоєчасне 

оперування при аварійній ситуації на ПС 

тис. грн. п.4.2.4 170,45 

Загальний ефект тис. грн. 19,44+170,45 189,89 

Термін окупності інвестиції років 1 552,80/189,89 8,18 

 

 

 

 

1.1.5.1.4 Технічне переоснащення схеми постійного струму ПС 110/35/10 

кВ «Пирятин» із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв 
 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1)     Мета виконання заходу: заміна морально та фізично застарілого обладнання.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу. 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

1) Характеристика існуючого об’єкту: ПС 110/35/10 кВ «Пирятин» забезпечує електроенергією на 

стороні 35 і 10 кВ побутових і промислових споживачів та всього адміністративного району, у тому числі 

особливо важливі об’єкти смт. Пирятин, в тому числі школи, лікувальні заклади, підприємства.  

Максимальне завантаження ПС (зима 2019) склало 6,484 МВА. 



 

2) Опис технічного стану об’єкта: В 2002 році на ПС була введена в експлуатацію акумуляторна 

батарея типу VARTA Vb4118 (52 елементи). Від неї заживлено всі вимикачі 110, 35 і 10 кВ, захист 

силових трансформаторів на ПЛ 110 кВ та аварійне освітлення підстанції. При виході із ладу АБ існує 

вірогідність невимкнення вимикачів в аварійних режимах, що може призвести до пошкодження 

обладнання та неможливості швидкого відновлення електропостачання споживачів. 

Згідно з інструкцією термін експлуатації батареї складає 15 років і закінчився в 2016 році. На даний 

час виявлені дефекти АБ, які свідчать про погіршення її експлуатаційних властивостей та можливий вихід 

її з ладу.  

У зв’язку з вищенаведеним необхідно виконати заміну існуючої акумуляторної батарея типу VARTA 

Vb4118 на нову. 

Дефектний  акт: Дефектування АКБ на ПС «Пирятин» 110/35/10кВ 

3) Обгрунтування заходу: Реконструкція ПС обґрунтована в Схемі перспективного розвитку до 2028 

року (ІІ етап п.3.1.4) 

4) Опис обсягів робіт, які будуть проектуватися:  

-  заміна акумуляторної батареї; 

-  заміна підзарядних пристроїв 

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «АККУ-ЕНЕРГО» у 2019 році, «Технічне 

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

зарядних пристроїв» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 2.1.8). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення схеми постійного струму ПС 

110/35/10 кВ «Пирятин» із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв» згідно з експертизою та 

наказом про затвердження ПКД складає – 1 783,18 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт підрядним 

способом по даному проєкту передбачається в рамках інвестиційної програми 2021 року в розмірі 

1 589,51 тис. грн (без ПДВ). 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

ГКД 34.20.507-2003 п.п. 5.6.30; 5.6.33 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

4.1. 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 110/35/10 кВ «Пирятин» 

Служба 

підстанцій 35 

кВ і вище 

шт 1 1 589,51 1 589,51 

Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Акумулятор стаціонарний 12V 5 OGi 141 LA (або аналог) шт 114 

Зарядний пристрій Benning Tyrotronic D400G216/60 BWrug-TDG (або аналог) шт 1 

Зарядний пристрій IRPS 2…30V/20A) (або аналог) шт 2 

 
4.2. 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. 

 

 

 

ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/05_ПС%20Пирятин%20АКБ/АКТ%20Пирятин%20АКБ.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/05_ПС%20Пирятин%20АКБ/ПС_Пирятин_АКБ_ПКД/РП/Том%201.%201692-19-ПЗ%20Пирятин%2011.11.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/05_ПС%20Пирятин%20АКБ/ПС%20Пирятин%20АКБ%20експертний%20звіт.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/05_ПС%20Пирятин%20АКБ/ПС%20Пирятин%20АКБ%20наказ%20ПКД.pdf


 

4.2.1. Розрахунок витрат недовідпуску електричної енергії через виникнення аварійної 

ситуації. 

ПС «Пирятин» 110/35/10 кВ 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.  

Уникнення втрат у зв’язку з недовідпуском електричної енергії можна розрахувати як ймовірність 

відключення ввідного силового вимикача, що може привести до знеструмлення споживачів на час 

ліквідації пошкодження та проведення оперативних перемикань (до 4 годин). Розрахунок виконано, 

виходячи із знеструмлення споживачів протягом 4 годин.  
 

Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Навантаження ПС «Пирятин» 110/35/10кВ в 

зимовий максимум: 

кВт  6 484 

Очікуване в розрахунковому періоді 

навантаження 

%  40 

Навантаження ПС «Пирятин» в зимовий 

максимум з урахуванням очікуваного 

зростання: 

   

 кВт 6 484*0,40 2 593,6 

Час знеструмлення споживачів годин  4 

Недовідпущена електрична енергія кВт*год 2 593,6*4 10 374,4 

Роздрібний тариф грн./кВт*год  1,74 

Вартість недовідпущеної електричної 

енергії 

тис. грн. 10 374,4*1,74/1 000 18,09 

 

 
4.2.2 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 110/35/10 кВ (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 01.01.2020: 

індекс споживчих цін – 1,35; 

індекс цін виробників промислової продукції – 1,625; 

індекс цін на будівельно-монтажні роботи – 1,348. 

 
4.2.3. Розрахунок вартості відновлення вузлів обладнання в цінах на 01.01.2020 (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 

01.01.20 

Вартість 

обладнанн

я в цінах 

на 

01.01.20 

Інші 

витрати 

в цінах 

на 

01.01.20 

Всього 

вартість 

відновлен

ня в цінах 

на 

01.01.20 

Приєднання 110 

кВ силового 

трансформатора 

без вимикача 

59,1 1 751,0 74,4 79,79 2 363,85 100,4 2 544,08 

 



 

4.2.4. 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 15 років (гарантійний термін експлуатації 

АКБ в цілому). 

 

Обладнання ПС 

Вартість 

відновлення в 

цінах на 

01.01.2020, тис. 

грн. 

Ймовірна 

вірогідність 

виходу з ладу 

обладнання на 

рік 

Очікуване 

резервування коштів 

на відновлення 

обладнання, тис. 

грн. 

Приєднання лінії 35 кВ з вимикачем 2 544,08 0,07 170,45 

ВСЬОГО   170,45 

 

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.4.1 18,09 

Економія коштів резервування на 

відновлення обладнання в разі виходу з ладу 

силового обладнання через несвоєчасне 

оперування при аварійній ситуації на ПС 

тис. грн. п.4.2.4 170,45 

Загальний ефект тис. грн. 18,09+170,45 188,55 

Термін окупності інвестиції років 1 589,51/188,55 8,43 

 

 

 
1.1.5.1.5 Технічне переоснащення схеми постійного струму ПC 110/10 кВ 

«Гадяч» із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв 

 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1)     Мета виконання заходу: заміна морально та фізично застарілого обладнання.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу. 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

1) Характеристика існуючого об’єкту: ПС 110/10 кВ «Гадяч» забезпечує електроенергією на стороні 

10 кВ побутових і промислових споживачів м. Гадяч, в тому числі школи, лікувальні заклади, 

підприємства.  

Максимальне завантаження ПС (зима 2019) склало 4,694 МВА. 

2) Опис технічного стану об’єкта: В 2001 році на ПС була введена в експлуатацію акумуляторна 

батарея типу VARTA Vb4118 (52 елементи). Від неї заживлено всі вимикачі 110 і 10 кВ, захист силових 

трансформаторів на ПЛ 110 кВ та аварійне освітлення підстанції. При виході із ладу АБ існує вірогідність 

невимкнення вимикачів в аварійних режимах, що може призвести до пошкодження обладнання та 

неможливості швидкого відновлення електропостачання споживачів. 

Згідно з інструкцією термін експлуатації батареї складає 15 років і закінчився в 2016 році. На даний 

час виявлені дефекти АБ, які свідчать про погіршення її експлуатаційних властивостей та можливий вихід 

її з ладу.  

У зв’язку з вищенаведеним необхідно виконати заміну існуючої акумуляторної батарея типу VARTA 

Vb4118 на нову. 

Дефектний  акт: Дефектування АКБ на ПС «Гадяч» 110/10кВ 

3) Обгрунтування заходу: Реконструкція ПС обґрунтована в Схемі перспективного розвитку до 2028 

року (ІІ етап п.3.1.4) 

ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/06_ПС%20Гадяч%20АКБ/АКТ%20Гадячч%20АКБ.pdf


 

4) Опис обсягів робіт, які будуть проектуватися:  

-  заміна акумуляторної батареї; 

-  заміна підзарядних пристроїв. 

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «АККУ-ЕНЕРГО» у 2019 році, «Технічне 

переоснащення схеми постійного струму ПC 110/10 кВ «Гадяч» із заміною акумуляторної батареї та 

зарядних пристроїв» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 

2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 2.1.10). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення схеми постійного струму ПC 

110/10 кВ «Гадяч» із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв» згідно з експертизою та 

наказом про затвердження ПКД складає – 1 757,93 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному 

проекту передбачається підрядним способом в рамках інвестиційної програми 2021 року в розмірі 

1 562,56 тис. грн (без ПДВ). 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

ГКД 34.20.507-2003 п.п. 5.6.30; 5.6.33 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

4.1. 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 110/10 кВ «Гадяч» 

Служба 

підстанцій 35 

кВ і вище 

шт 1 1 562,56 1 562,56 

 
 

Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Акумулятор стаціонарний 12V 5 OGi 141 LA (або аналог) шт 114 

Зарядний пристрій IRPS 2…30V/20A (або аналог) шт 2 

Випрямляч  THYROTRONIC D400G216/60 BWrug-TDG-C (для заряду основної 

групи елементів АБ) (або аналог) 
шт 1 

 

4.2. 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. 

 

4.2.1. Розрахунок витрат недовідпуску електричної енергії через виникнення аварійної 

ситуації. 

ПС «Гадяч» 110/10 кВ 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.  

Уникнення втрат у зв’язку з недовідпуском електричної енергії можна розрахувати як ймовірність 

відключення ввідного силового вимикача, що може привести до знеструмлення споживачів на час 

ліквідації пошкодження та проведення оперативних перемикань (до 4 годин). Розрахунок виконано, 

виходячи із знеструмлення споживачів протягом 4 годин.  
 

Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Навантаження ПС «Гадяч» 110/10кВ в кВт  4 694 

ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/06_ПС%20Гадяч%20АКБ/ПС_Гадяч_АКБ_ПКД/РП/Гадяч%201694-19-ПЗ%20(Том%201)%20+.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/06_ПС%20Гадяч%20АКБ/ПС%20Гадяч%20АКБ%20експертний%20звіт.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/06_ПС%20Гадяч%20АКБ/ПС%20Гадяч%20АКБ%20наказ%20ПКД.pdf


 

зимовий максимум: 

Очікуване в розрахунковому періоді 

навантаження 

%  65 

Навантаження ПС «Гребінка» в зимовий 

максимум з урахуванням очікуваного 

зростання: 

   

 кВт 4 694*0,65 3 051,1 

Час знеструмлення споживачів годин  4 

Недовідпущена електрична енергія кВт*год 3 051,1*4 12 204,4 

Роздрібний тариф грн./кВт*год  1,74 

Вартість недовідпущеної електричної 

енергії 

тис. грн. 12 204,4*1,74/1 000 21,28 

 

 
4.2.2 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 110/10 кВ (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 01.01.2020: 

індекс споживчих цін – 1,35; 

індекс цін виробників промислової продукції – 1,625; 

індекс цін на будівельно-монтажні роботи – 1,348. 

 

4.2.3. Розрахунок вартості відновлення вузлів обладнання в цінах на 01.01.2020 (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 

01.01.20 

Вартість 

обладнанн

я в цінах 

на 

01.01.20 

Інші 

витрати 

в цінах 

на 

01.01.20 

Всього 

вартість 

відновлен

ня в цінах 

на 

01.01.20 

Приєднання 110 

кВ силового 

трансформатора 

без вимикача 

59,1 1 751,0 74,4 79,79 2 363,85 100,4 2 544,08 

 

 
4.2.4. 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 15 років (гарантійний термін експлуатації 

АКБ в цілому). 

 

Обладнання ПС 

Вартість 

відновлення в 

цінах на 

01.01.2020, тис. 

грн. 

Ймовірна 

вірогідність 

виходу з ладу 

обладнання на 

рік 

Очікуване 

резервування коштів 

на відновлення 

обладнання, тис. 

грн. 

Приєднання лінії 35 кВ з вимикачем 2 544,08 0,07 170,45 

ВСЬОГО   170,45 

 

 



 

Загальний ефект та термін окупності інвестиції. 
Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Економія коштів за рахунок запобігання 

недовідпуску електричної енергії через 

виникнення аварійної ситуації 

тис. грн. п.4.1 21,28 

Економія коштів резервування на 

відновлення обладнання в разі виходу з ладу 

силового обладнання через несвоєчасне 

оперування при аварійній ситуації на ПС 

тис. грн. п.4.2.4 170,45 

Загальний ефект тис. грн. 21,28+170,45 191,74 

Термін окупності інвестиції років 1 562,56/191,74 8,15 

 

 
 

1.1.5.1.6 Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 110/10кВ 

"Лубни-Компресорна" (ВРП 110кВ) (захід перехідний, закінчення у 2022 році) 

 

 1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: заміна морально та фізично застарілого обладнання.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання 

(для окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 

  

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 1) Характеристика існуючого об’єкту: ПС 110/10 кВ «Лубни Компресорна» розташована в 

Лубенському районі Полтавської області. ПС введена в експлуатацію в 1976 році. На ПС встановлено два 

трансформатора 110/10 кВ типу ТМН потужністю 6,3 МВА (1Т), ТДН потужністю 10,0 МВА. В 

нормальному режимі ПС живиться від ліній 110кВ «Лубни Компресорна - Лубни Районна», «Лубни 

Компресорна – Миргород».  

 Максимальне завантаження ПС (зима 2019) склало 0,814 МВА. 

 2) Опис технічного стану об’єкта: Розподільчий пристрій 110 кВ має дві секції шин, два лінійних 

приєднання. Оливний вимикач МКП-110 встановлений у колі 1СШ-110 та 2СШ-110 і є секційним 

вимикачем.  

 Вимикач 110 кВ не відповідає вимогам надійного електропостачання, неправильна робота часто 

призводить до технологічних порушень.  

 Вимикачі МКП-110 кВ зняті з виробництва, тому проблемним питанням при ремонтах цього 

обладнання є відсутність запасних частин, зношення шестерень в приводах, спрацювання силових 

контактів, приводи вимикачів не піддаються регулюванню, порушення ущільнюючої гуми. 

 У зв’язку з цим необхідно виконати заміну вимикача МКП-110, на елегазовий вимикач 110 кВ з 

комплектом релейного захисту.  

 Дефектні акти:  

- Дефектування секційного масляного вимикача 110 кВ; 

- Трансформаторів струму 110 кВ – 3шт. 

 3) Обґрунтування заходу: Реконструкція ПС обґрунтована в Схемі перспективного розвитку до 

2028 року (ІІ етап п.3.1.4) 

 4) Опис обсягів робіт, передбачених ПКД:  

- заміна секційного масляного вимикача типу МКП-110М на елегазовий вимикач типу GL-312 

F1 з майданчиком обслуговування; 

- монтаж трансформаторів струму типу СА-123 з обох боків СВ-110; 

ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/07_ПС%20Лубни-Компресорна%20(ВРП)/АКТ%20Лубни%20КС%20%20МКП.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/07_ПС%20Лубни-Компресорна%20(ВРП)/АКТ%20Лубни%20КС%20ТФЗМ%20110.pdf


 

- заміна трансформаторів струму 110 кВ типу ТФЗМ-110Б зі сторони силових трансформаторів 

та в ремонтній перемичці на тр струму типу СА-123; 

- установка обмежувачів перенапруги PEXLIM Q на входах ПЛ 110 кВ; 

- установка в фазі "А" обладнання високочастотного зв'язку для захисту РЗА 

- (ВЧ загороджувач з елементом налаштування, конденсатор зв'язку, фільтр приєднання); 

- установка в фазі "В" обладнання високочастотного зв'язку ПЛ 110 кВ "Лубни КС - Лубни 

місто" (ВЧ загороджувач з елементом налаштування, конденсатор зв'язку, фільтр 

приєднання); 

- ошинування встановленого обладнання; 

- виконання заземлення встановленого обладнання.- виконання заземлення встановленого 

обладнання. 

 Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «ДОНЕЦЬКЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ» у 2019 

році, «Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 110/10кВ "Лубни-Компресорна" (ВРП 

110кВ)» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2021 по 2025 

роки» (табл. 74, пп. 2.1.12). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 

110/10кВ "Лубни-Компресорна" (ВРП 110кВ)» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД 

складає – 13 636,66 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт підрядним способом по даному проекту 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2021 року на суму 8 495,25 тис. грн без ПДВ та в 2022 

році на суму 2 653,04 тис. грн без ПДВ.   

 3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

ГКД 34.20.507-2003 п.п. 5.6.30; 5.6.33 

 4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

4.1. 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 

трансформаторної підстанції 

110/10 кВ "Лубни-Компресорна" 

Служба 

підстанцій 35 

кВ і вище 

шт 1 11 148,29 11 148,29 

  
Перелік основного обладнання: 

 

4.2. Розрахунок економічного ефекту. 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Вимикач колонковий елегазовий, 110 кВ трифазний, номінальний струм 

відключення 40 кА, номінальний струм 3150 А, з опорними 

металоконструкціями висотою 1850 мм, GL 312 F1 P (GE Grid Solutions) (або 

аналог) 

шт 1 

Трансформатор струму 110 кВ на номінальний первинний струм 600 А, 

номінальний вторинний струм 5 А, 10Р/10Р/10Р/10Р/0,5S, 3 шт, СА-123(або 

аналог) 

кмпл 5 

Обмежувач перенапруги з реєстратором спрацьовування, на номінальну 

напругу 110 кВ, 3 шт, PEXLIM Q 108-YV123 (або аналог) 
кмпл 4 

Шафа №1. Шафа центральної сигналізації  (або аналог) шт 1 

Шафа №2. Шафа захисту CB-110 кВ QC1G (або аналог) шт 1 

Шафа №5. Шафа основного захисту ПЛ-110 кВ W1G "Лубни Компресорна – 

Лубни Районна"(або аналог) 
шт 1 

Шафа №6. Шафа резервного захисту ПЛ-110 кВ W1G "Лубни Компресорна – 

Лубни Районна"(або аналог) 
шт 1 

Шафа №7. Шафа основного захисту ПЛ-110 кВ "Лубни Компресорна - 

Миргород"  (або аналог) 
шт 1 

Шафа №8. Шафа резервного захисту ПЛ-110 кВ "Лубни Компресорна - 

Миргород" (або аналог) 
шт 1 

ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/07_ПС%20Лубни-Компресорна%20(ВРП)/ПС_Лубни-КС_ПКД/РП/1_ЄАБМ.110000.182-ПЗ.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/07_ПС%20Лубни-Компресорна%20(ВРП)/ПС%20Лубны%20КС%20експертний%20звіт.pdf
ТЕО/1%20розділ/05_ПС%20110%20кВ/07_ПС%20Лубни-Компресорна%20(ВРП)/ПС%20Лубни%20КС%20наказ%20ПКД.pdf


 

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 резервування коштів на відновлення існуючого обладнання після його 

пошкодження; 

 4.2.1. Розрахунок витрат на капітальний ремонт та поточне обслуговування. 

Економію витрат на капітальний ремонт та обслуговування визначаємо як різницю між вартістю 

обслуговування існуючого обладнання: вимикачів ВМТ-110 (1шт.), трансформаторів струму 110кВ, та 

нового (проектованого) вимикача, трансформаторів струму. 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. 

4.2.1.1. Середньорічна вартість ремонтів існуючого обладнання. 

Тип 

обладнання 

Середня 

вартість 

капітального 

ремонту, 

тис.грн. 

Міжремонтний 

період по 

капітальному 

ремонту 

Середня 

вартість 

поточного 

ремонту, 

тис.грн. 

Міжремонтний 

період по 

поточному 

ремонту 

Середньорічна 

вартість 

обслуговування 

існуючого 

обладнання. 

тис.грн. 

ВМТ-110 14,88 3 2,86 2 6,39 

ТФЗМ-110   3,41 2 1,70 

Всього     8,09 

 

4.2.1.2. Середньорічна очікувана вартість ремонтів проектованого обладнання та економія 

витрат. 

Тип обладнання 

Середня вартість 

поточного 

ремонту, 

тис.грн. 

Міжремонтний 

період по 

поточному 

ремонту 

Середньорічна 

вартість 

обслуговування 

існуючого 

обладнання, 

тис.грн. 

Економія витрат на 

обслуговування 

обладнання, 

тис.грн. 

 

GL-312 F1 10,93 6 1,82 4,57 

СА-123 5,11 6 0,85 0,85 

Всього      5,42 

 

4.2.2. Розрахунок додаткових витрат при виконанні вимірювань існуючого обладнання. 

Вимірювання 
Періодичність, 

разів на рік 

Оплата праці 

працівників в 

розрахунку на 

одне 

вимірювання, 

тис. грн. 

Середньорічні 

витрати на 

оплату праці, 

тис. грн. 

Те ж саме, з 

урахуванням 

соціальних 

нарахувань 

22%, тис. грн. 

Аналіз трансформаторного масла 

вимикача 110кВ 
1 0,37 0,37 0,45 

Аналіз трансформаторного масла ТТ-110 0,5 0,71 0,35 0,43 

Аналіз трансформаторного масла ТН-110 0,5 4,24 2,12 2,56 

Всього   2,84 3,47 

 4.2.3. Розрахунок резервування коштів для відновлення обладнання підстанції. 

При аварійній ситуації на ПС та виходу з ладу застарілого обладнання виникають додаткові 

витрати на відновлення пошкодженого обладнання підстанції через відмову вимикачів у зв’язку з чим 

виникає необхідність щорічного умовного резервування коштів для фінансування в майбутньому цього 

можливого заходу. При встановленні нового обладнання, приймається забезпечення 100% захисту в 

подібних ситуаціях протягом розрахункового періоду.  



 

Розрахунок виконано за допомогою укрупнених показників вартості будівництва та монтажу 

обладнання підстанцій 110/10кВ (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.  

4.2.3.1. Розрахунок вартості відновлення вузлів обладнання в цінах на 01.01.2020 (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 

01.01.20 

Вартість 

обладнання 

в цінах на 

01.01.20 

Інші 

витрати 

в цінах 

на 

01.01.20 

Всього 

вартість 

відновлення 

в цінах на 

01.01.20 

Силовий 

трансформатор 

110/10кВ 10 МВА 

194,3 4 608,2 268,2 262,31 7488,33 362,07 8112,70 

Приєднання 110 кВ 

силового 

трансформатора з 

вимикачем 

74,46 2 514,05 174,95 100,52 4085,33 235,83 4421,68 

Приєднання лінії 

110 кВ з вимикачем 
190,57 2 209,15 165,89 257,27 3589,87 223,61 4070,75 

 4.2.3.2. Розрахунок вартості відновлення обладнання підстанції в цінах на 01.01.2020. 

Обладнання підстанції 

Всього 

вартість 

відновлення 

в цінах на 

01.01.2020. 

тис. грн. 

Кількість 

обладнання 

Вартість 

відновлення 

трансформатора, 

тис. грн. 

Вартість 

відновлення 

обладнання 

ОРУ, тис. грн. 

Силовий трансформатор 110/10кВ 10 МВА 8 112,7 1 8 112,7  

Приєднання 110 кВ силового трансформатора 

з вимикачем 
4 421,68 1  4 421,68 

Приєднання лінії 110 кВ з вимикачем 4 070,753 2  8 141,5 

ВСЬОГО   8 112,7 12 563,18 

 4.2.3.3. Розрахунок очікуваного резервування коштів на відновлення існуючого обладнання. 

Відповідно до методики визначення економічної ефективності капітальних вкладень, строк 

служби обладнання на діючих ПС 10-750 кВ становить 23 роки (ГКД-340.000.002-97, методика (додаток 

3), тоді припустимо, що ймовірна вірогідність виходу з ладу силового обладнання через несвоєчасне 

оперування при аварійній ситуації на ПС становить 1 раз на 23 років. 

 

Обладнання підстанції 

Вартість 

відновлення в 

цінах на 

01.01.2020, тис. 

грн. 

Ймовірна 

вірогідність 

виходу з ладу 

обладнання на 

рік 

Очікуване 

резервування 

коштів на 

відновлення 

обладнання, тис. 

грн. 

Силовий трансформатор 8141,5 0,043 350,085 

ОРУ 12 563,18 0,043 540,217 

ВСЬОГО   890,302 

  

 



 

4.2.4. Загальний ефект та термін окупності інвестиції. 
Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Економія витрат на ремонт та обслуговування 

обладнання 
тис. грн. п.4.2.1 5,42 

Економія додаткових витрат на вимірювання 

існуючого обладнання 
тис. грн. п.4.2.2 3,47 

Загальний ефект тис. грн. 5,42+3,47+890,30 900,38 

Термін окупності інвестиції років 11 218,52/900,38 12,46 

  

5. Обсяги етапів виконання та їх вартостей у прогнозному та планових періодах (по заходах, що 

мають перехідний характер) 

 

Технічне переоснащення (реконструкція) ПС 110/10 кВ Лубни-КС 

№ п/п Заходи 
Вартість, тис. грн 

2021рік 2022 рік 

1 

Комплекс робіт по монтажу і наладці (вимикач 

110кВ – 1шт., ОПН-110 – 6шт., ТС-110 – 9шт., ВЧ – 

обладнання., шафи РЗА). 
8 495,25  

2 
Комплекс робіт по монтажу і наладці (ОПН-110 – 

6шт., ТС-110 – 6шт., шафи РЗА).  2 653,04 

Всього 8 495,25 2 653,04 

 

Етапи 
2021 2022 

3-5 5-7 8-9 9-10 10-12 1-3 4-6 7-9 

Проведення процедури закупівлі                

Виготовлення та поставка обладнання                 

Будівельно-монтажні роботи                

Пуско-налагоджувальні роботи         

Благоустрій території         

Введення в експлуатацію         
 

    

  

 

 

 

1.1.5.1.7 Реконструкція ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ "Супрунівка"  (захід 

перехідний, завершення робіт) 

 
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). Затверджена вартість НКРЕКП в цілому по об’єкту склала 66 882,23 тис. грн без 

ПДВ. 

 

Етапи 

2017 2018 2019 2020 2021 

2 3 4 5 6-12 1-12 1-12 1-10 

11-

12 

10-

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               

 

  

Фінансування виконаних робіт         
  

ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/02_ПС%20Супрунівка/ПКД%20план/Том%201.%20ЄАБМ.110010.046-ВПК%20(Изм3)_02.09.2015.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/02_ПС%20Супрунівка/Експертний%20звіт%20ПС%20Супрунівка.pdf


 

У відповідності до схваленої ІП на 2020 рік роботи з реконструкції ВРП-110 кВ ПС 110/10 

кВ «Супрунівка» необхідно було завершити до кінця 2020 року. Станом на 31.12.2020 року захід 

було виконано у повному обсязі, об’єкт введено в експлуатацію.  

Недофінансування заходу обумовлене неповним виконанням робіт у рамках ІП 2019 року 

та неможливістю перенесення невикористаних коштів у наступні періоди без проведення 

планової перевірки НКРЕКП, а також перевищення запланованого у 2020 році по заходу обсягу 

фінансування більш ніж на 5%. 

28.08.2020 року АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» зверталося до НКРЕКП з пропозицією 

щодо внесення змін до ІП на 2020 рік у частині направлення зекономлених коштів на 

фінансування робіт з реконструкції ПС «Супрунівка». 07.10.2020 року НКРЕКП надіслало 

відмову, спираючись на відсутність інформації щодо цільового використання коштів, що були 

передбачені у структурі тарифів на розподіл, визначених як джерела фінансування ІП на 2019 

рік. 

Враховуючи вищезазначене, АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пропонує включити в ІП на 2021 

рік оплату за виконані роботи у обсязі 1 820,83 тис. грн без ПДВ.  

 

 
1.1.5.2.1 Заміна існуючого обладнання у ВРП-35 кВ ПС-35/10(6) кВ з 

використанням модульного вимикача 35 кВ 
 

ПС 35/10 кВ «В.Багачка» 

ПС 35/10 кВ «В.Багачка» забезпечує електроенергією на стороні 10 кВ побутових і 

промислових споживачів смт. Велика Багачка та прилеглих населених пунктів. ПС «В.Багачка» 

введена в експлуатацію в 1964 році. 

Трансформатори на ПС приєднані через відокремлювачі з короткозамикачами. Привідний 

механізм відокремлювачів та короткозамикачів, має великий процент спрацьованості, його деталі 

зношені і застарілого виконання, відсутність їх виготовлення заводами - виробниками приводить 

до неможливості здійснювати ремонт та обслуговування, що особливо актуально при аварійній 

ситуації. Ті деталі, які застосовуються, мають не заводське виконання або повністю перероблені, 

що напряму можуть спричинити зменшення коефіцієнту запасу стійкості, тобто сталості та довго 

тривалості роботи системи.  

Розподільчий пристрій 35 кВ має дві секції шин, два лінійних приєднання. РП 35 кВ 

підстанції виконано за ненормативною схемою «одна робоча, секціоновано роз'єднувачами, 

система шин з ВД/КЗ в колах трансформаторів» (з роз'єднувачем в колі Л-Миргород).  

Розподільчий пристрій 35 кВ обладнаний оливним вимикачем 35 кВ типу С-35. Вимикач C-

35 морально застарілий, експлуатуються більше граничного терміну експлуатації. Проблемним 

питанням при ремонтах є спрацювання силових контактів, яке на дає можливості для 

регулювання швидкісних характеристик, відсутність запасних частин. 

У зв’язку з цим необхідно виконати заміну ВД-КЗ (2 шт.) на вакуумні вимикачі 35 кВ з 

комплектом релейного захисту, та заміну оливного вимикач 35 кВ на вакуумний вимикач 35 кВ. 

 

 

ПС 35/10 кВ «Дамаск» 

ПС 35/10 кВ «Дамаск» введена в експлуатацію в 1973 році. На підстанції встановлено два 

силових трансформатори 35/10 кВ потужністю 1,6 МВА. ПС забезпечує електроенергією на 

стороні 10 кВ побутових і промислових споживачів та прилеглих населених пунктів. 

Трансформатори на ПС приєднані через відокремлювачі з короткозамикачами. Привідний 

механізм відокремлювачів та короткозамикачів, має великий процент спрацьованості, його деталі 

зношені і застарілого виконання, відсутність їх виготовлення заводами - виробниками приводить 

до неможливості здійснювати ремонт та обслуговування, що особливо актуально при аварійній 

ситуації. Ті деталі, які застосовуються, мають не заводське виконання або повністю перероблені, 

що напряму можуть спричинити зменшення коефіцієнту запасу стійкості, тобто сталості та довго 

тривалості роботи системи.  

ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/04_Заміна%20вимикачів%2035%20кВ/Дефектні%20акти%20вимикачі%2035%20кВ/В.Багачка%20ВД,%20КЗ.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/04_Заміна%20вимикачів%2035%20кВ/Дефектні%20акти%20вимикачі%2035%20кВ/В.Багачка%20вимикач.pdf


 

ВРП 35 кВ підстанції виконано за схемою «одна робоча, несекціонована система шин з 

ВД/КЗ в колах трансформаторів» (з роз'єднувачем в колі Л-Дейкалівка). 

Привідний механізм віддільників  та короткозамикачів, має великий процент спрацьованості, 

його деталі зношені і застарілого виконання, відсутність їх виготовлення заводами - 

виробниками приводить до неможливості здійснювати ремонт та обслуговування, що особливо 

актуально при аварійній ситуації. Ті деталі, які застосовуються мають не заводське виконання, 

або повністю перероблені, що напряму можуть спричинити зменшення коефіцієнту запасу 

стійкості, тобто сталості та довго тривалості роботи системи.  

До вищевказаного додатково слід зазначити, що відключення ОД та включення КЗ 

виконується за допомогою електромагнітних котушок та КСА - контактів, ремонт та заміна яких 

не можлива (данні запасні частини не випускаються).  

Розподільчий пристрій 35 кВ обладнаний оливним вимикачем 35 кВ типу С-35. Вимикач С-

35 морально застарілий, експлуатуються більше граничного терміну експлуатації. Проблемним 

питанням при ремонтах є спрацювання силових контактів, яке на дає можливості для 

регулювання швидкісних характеристик, відсутність запасних частин. 

У зв´язку з цим необхідно виконати заміну ВД-КЗ 35 кВ на вакуумні вимикачі 35 кВ – 2 шт., 

та виконати заміну оливного вимикача 35 кВ на вакуумний вимикач 35 кВ. 

 

ПС 35/10 кВ «Кобелячок» 

ПС 35/10 кВ «Кобелячок» розташована в с. Кобелячок Кременчуцького району Полтавської 

області. Підстанція введена в експлуатацію в 1980 році. ПС є однотрансформаторною. Напругою 

10 кВ від підстанції живляться побутові споживачі (школи, населення).  

Трансформатори на ПС приєднані через відокремлювачі з короткозамикачами. Привідний 

механізм відокремлювачів та короткозамикачів, має великий процент спрацьованості, його деталі 

зношені і застарілого виконання, відсутність їх виготовлення заводами - виробниками приводить 

до неможливості здійснювати ремонт та обслуговування, що особливо актуально при аварійній 

ситуації. Ті деталі, які застосовуються, мають не заводське виконання або повністю перероблені, 

що напряму можуть спричинити зменшення коефіцієнту запасу стійкості, тобто сталості та довго 

тривалості роботи системи.  

ВРП 35 кВ підстанції виконано за схемою «одна робоча, несекціонована система шин з 

ВД/КЗ в колі трансформатора» (з роз'єднувачем в колі Л-Потоки). Розподільчий пристрій 35 кВ 

підстанції обладнаний вимикачами ВТ-35 (1 шт.) ВМ-35 (1 шт.), а також відокремлювачем та 

короткозамикачем ВД/КЗ-35 (1 шт.). 

Привідний механізм відокремлювача та короткозамикача має великий процент 

спрацьованості, його деталі зношені і застарілого виконання, відсутність їх виготовлення 

заводами - виробниками приводить до неможливості здійснювати ремонт та обслуговування, що 

особливо актуально при аварійній ситуації. Ті деталі, які застосовуються мають не заводське 

виконання, або повністю перероблені, що напряму можуть спричинити зменшення коефіцієнту 

запасу стійкості, тобто сталості та довготривалості роботи системи. Відключення ВД та 

включення КЗ виконується за допомогою електромагнітних котушок та КСА - контактів, ремонт 

та заміна яких не можлива (данні запасні частини не випускаються). Дані факти підтверджують 

неможливість подальшої експлуатації силового обладнання, апаратури релейного захисту ВД та 

КЗ, яке виконано на застарілих приладах РЗА, що напряму впливає на якість забезпечення 

нормальної і безаварійної роботи системи.  

Вимикачі експлуатуються більше граничного терміну експлуатації, відпрацювали свій 

механічний ресурс, мають значне зношення окремих частин приводу та дугогасильних камер (на 

даний час вже не випускаються, аналогів немає), приводи вимикачів майже не піддаються 

регулюванню. 

У зв´язку з цим необхідно виконати зміну ВД-КЗ 35 кВ на вакуумний вимикач 35 кВ (1 шт), 

та замінити оливні вимикачі 35 кВ на вакуумні  (2 шт.). 
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ПС 35/10 кВ «Пасічники» 

ПС 35/10 кВ «Пасічники» введена в експлуатацію в 1983 році. На підстанції встановлено два 

силових трансформатори 35/10 кВ потужністю 1,6 МВА. 

Трансформатори на ПС приєднані через відокремлювачі з короткозамикачами. Привідний 

механізм відокремлювачів та короткозамикачів, має великий процент спрацьованості, його деталі 

зношені і застарілого виконання, відсутність їх виготовлення заводами - виробниками приводить 

до неможливості здійснювати ремонт та обслуговування, що особливо актуально при аварійній 

ситуації. Ті деталі, які застосовуються, мають не заводське виконання або повністю перероблені, 

що напряму можуть спричинити зменшення коефіцієнту запасу стійкості, тобто сталості та довго 

тривалості роботи системи.  

ВРП 35 кВ підстанції виконано за схемою «одна робоча, секціонована вимикачем, система 

шин з ВД/КЗ в колах трансформаторів» (з роз'єднувачами в колах Л-Сухорабівка та Л-Колотії).  

До вищевказаного додатково слід зазначити, що відключення ВД та включення КЗ 

виконується за допомогою електромагнітних котушок та КСА - контактів, ремонт та заміна яких 

не можлива (данні запасні частини не випускаються).  

Вимикачі типу С-35 є морально застарілі не відповідають вимогам надійного 

електропостачання, їх неправильна робота часто призводить до технологічних порушень. 

Вимикачі С-35 зняті з виробництва, тому проблемним питанням при ремонтах цього обладнання 

є відсутність запасних частин, зношення шестерень в приводах, спрацювання силових контактів, 

приводи вимикачів не піддаються регулюванню, порушення ущільнюючої гуми. 

У зв´язку з цим необхідно виконати заміну ВД і КЗ -35 кВ на вакуумні вимикачі 35 кВ (2 шт.) 

та заміну оливних вимикачів 35 кВ (2шт) на вакуумні вимикачі 35 кВ. 

 

ПС 35/10 кВ «Михайлівка» 

ПС 35/10 кВ «Михайлівка» введена в експлуатацію в 1957 році. На підстанції встановлено 

два силових трансформатори 35/10 кВ потужністю 1,6 МВА. 

Трансформатори на ПС приєднані через ПСН-35. Його деталі зношені і застарілого 

виконання, відсутні запасні частини, виготовлені заводами – виробниками, що приводить до 

неможливості здійснювати ремонт та обслуговування, що особливо актуально при аварійній 

ситуації. Ті деталі, які застосовуються, мають не заводське виконання або повністю перероблені, 

що напряму можуть спричинити зменшення коефіцієнту запасу стійкості, тобто сталості та довго 

тривалості роботи системи.  

ВРП 35 кВ підстанції виконано за схемою «одна робоча, секціонована роз'єднувачами, 

система шин з ПСН в колах трансформаторів» (з роз'єднувачем на відгалуженні до ПС 

Михайлівка від ПЛ Машівка – КС Машівка). 

ПСН-35 та вимикачі типу ВТ-35 є морально застарілі не відповідають вимогам надійного 

електропостачання, їх неправильна робота часто призводить до технологічних порушень.  

Вимикачі  зняті з виробництва, тому проблемним питанням при ремонтах цього обладнання 

є відсутність запасних частин, зношення шестерень в приводах, спрацювання силових контактів, 

приводи вимикачів не піддаються регулюванню, порушення ущільнюючої гуми. 

У зв´язку з цим необхідно виконати заміну ПСН-35кВ на вакуумні вимикачі 35 кВ (2 шт) та 

заміну оливних вимикачів на вакуумні вимикачі 35 кВ (2шт). 

Роботи з заміни існуючого обладнання у ВРП-35 кВ ПС-35/10(6) кВ з використанням 

модульного вимикача 35 кВ будуть виконуватися господарським способом за типовим проєктом, 

затвердженим вказівкою №468 від 23.09.2021 року:  

- заміна ВД-КЗ на модульний вакуумний вимикач 35 кВ, кошторисна вартість складає 

1 106,03 тис. грн без ПДВ; 

- заміна ПСН-35 на модульний вакуумний вимикач 35 кВ, кошторисна вартість складає 

1 103,12 тис. грн без ПДВ; 

- заміна оливних вимикачів 35 кВ на модульний вакуумний вимикач 35 кВ, кошторисна 

вартість складає 1 093,90 тис. грн без ПДВ. 
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Враховуючи вищезазначене, пропонується виконати заміну ВД-КЗ господарським способом, 

ПСН-35 та оливних вимикачів 35 кВ господарським способом на наступних ПС 35/10 кВ: 

№ 

п/п 
Найменування ПС Заміна ВД-КЗ 

Заміна ПСН-

35 

Заміна 

вимикачів 35 

кВ 

1 ПС 35/10 кВ «В.Багачка» 2  1 

2 ПС 35/10 кВ «Дамаск» 2  1 

3 ПС 35/10 кВ «Кобелячок» 2  1 

4 ПС 35/10 кВ «Пасічники» 2  2 

5 ПС 35/10 кВ «Михайлівка»  2 2 

Всього: 8 2 7 

 

Основні вимоги до модульного вимикача 35 кВ: 

 
Номінальна напруга 38 kV 

витримувана  напруга промислової частоти 50/60Гц / 1хв, не  менше 
 

 - сухо 95 kV 

 - волого 80 kV 

витримувана напруга грозового імпульсу 
 

 - фаза-фаза  

 -фаза-земля  

Номінальний струм 630 A 

Номінальний піковий струм, (Номінальний струм вимикання при 

короткому замиканні), не менше 
16  kA 

Номінальний струм термічної стійкості (Номінальний струм, вмикання 

при короткому замиканні), не менше 20 kA 

Номінальна тривалість короткого замикання, tk  3 s 

Механічний ресурс (кількість циклів С-О без технічного 

обслуговування) 
30 000 

Електричний ресурс 
 

 - при номінальному  струмі 15 000 

 - при номінальному струмі короткого замикання 200 

Матеріал корпусу реклоузера  Нержавійна сталь 

Ступінь захисту корпусу реклоузера ІР 54 

Шафа управління, матеріал Фарбування порошковим 

покриттям 

Тип приводу / виконавчий механізм електромагнітний привід  один 

на три фази, роторний вал один 

на три фази 

Вимірювання 
 

 - струм на 3 фазах 

Трансформатори струму / датчик 

струму (котушка Роговського)  

 - напруга Дільники напруги  6 

Контролер мікропроцесорний 

Протоколи зв’язку IEC 60870-5-104; 

Інтеграція з SCADA так 

Температура навколишнього середовища –40 °C to +55 °C 

Вологість 90% 

Послідовність операцій, без заряду O-0,5s-CO-10s-CO-10s-CO 

ступінь захисту IP65 

Акумуляторна батарея  наявна 

Час роботи систем при відсутності основного живлення, год (-

40/+20°С) 
не менше 48 годин 

Можливість місцевого керування без контролера обов’язкова 

Комплектність поставки Реклоузер поставляється в 

комплекті з шафою керування, 

кабелем керування та системою 



 

кріплень для них 

Документи Копія протоколу випробувань 

згідно IEC 62271-111 

 

Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ обґрунтоване в Схемі перспективного розвитку до 

2025 року (п.2.2) та зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2021 - 2025 роки». 

Роботи з заміни існуючого обладнання у ВРП-35 кВ з використанням модульного вимикача 

35 кВ на 5-ти ПС 35/10 кВ будуть виконані господарським способом, за типовим проєктом, 

затвердженим Вказівкою про затв. ПКД №468 від 23.09.2021 року.  

 

Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

ГКД 34.20.507-2003 п.п. 5.6.2 

 

Перелік обладнання, що планується до закупівлі по ІП: 

№ Матеріали 
Одиниця 

виміру 
Кіл-ть 

Вартість одиниці 

продукції (тис. 

грн. без ПДВ) 

Усього, тис. грн. 

без ПДВ 

1.  
Модульний вакуумний вимикач 35 кВ з 

шафою керування  
шт 17 550,00 9 350,00 

2.  

Вимикач автоматичний С60N 2P C10A 

Schneider Electric з контактом сигналізації 

положення (або аналог) 

шт 17 0,43 7,29 

3.  Контакт сигналізації положення шт 17 0,40 6,74 

4.  
Реле вказівне РЭУ 11-11 (~0,16 А) (або 

аналог) 
шт 17 0,46 7,84 

5.  
Клема PHOENIX CONTACT UK 2,5 N 

(або аналог)  
шт 170 0,01 2,22 

6.  
Жорстка ізольована перемичка FBRI 10-5 

N (2 шт) (або аналог)  
кмпл 10 0,12 1,16 

7.  DIN рейка ТН35х7,5 м 3 0,05 0,16 

8.  Провод монтажний ПВ 3х1,5 м 85 0,00 0,36 

9.  Кабель КВВГЭнг 7х2,5 м 597 0,04 26,27 

10.  Кабель КВВГЭнг 10х1,5 м 254 0,04 11,22 

11.  Швелер 10,0 кг 1 504 0,03 48,48 

12.  Кутик 50х50х5 кг 513 0,07 36,24 

13.  Труба сталева D50х3 кг 143 0,03 4,89 

14.  Кутик 25х25х4 кг 60 0,03 1,70 

15.  ОПН-35 кВ шт 48 3,54 170,02 

 Всього:    9 674,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/04_Заміна%20вимикачів%2035%20кВ/ПКД/Том%201%20Записка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/04_Заміна%20вимикачів%2035%20кВ/Вказівка%20про%20затв.ПКД%20вимикачі%2035%20кВ.pdf


 

№ Матеріали 
Одиниця 

виміру 

Заплановано 

ПС 35/10 кВ 

«В.Багачка» 

ПС 35/10 кВ 

«Дамаск» 

ПС 35/10 кВ 

«Кобелячок» 

ПС 35/10 кВ 

«Пасічники» 

ПС 35/10 кВ 

«Михайлівка

» 

Кіл-

ть 

Вартість 

одиниці 

продукції 

(тис. грн. 

без ПДВ) 

Усього, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Кіл-

ть 

Усього

, тис. 

грн. 

без 

ПДВ 

Кіл

-ть 

Усього

, тис. 

грн. 

без 

ПДВ 

Кіл

-ть 

Усього

, тис. 

грн. 

без 

ПДВ 

Кіл

-ть 

Усього

, тис. 

грн. 

без 

ПДВ 

Кіл

-ть 

Усього

, тис. 

грн. 

без 

ПДВ 

1 
Модульний вакуумний вимикач 

35 кВ з шафою керування  
шт 17 550,00 9 350,00 3 1 650,00 3 1 650,00 3 1 650,00 4 2 200,00 4 2 200,00 

2 

Вимикач автоматичний С60N 

2P C10A Schneider Electric з 

контактом сигналізації 

положення (або аналог) 

шт 17 0,43 7,29 3 1,29 3 1,29 3 1,29 4 1,71 4 1,71 

3 Контакт сигналізації положення шт 17 0,40 6,74 3 1,19 3 1,19 3 1,19 4 1,59 4 1,59 

4 
Реле вказівне РЭУ 11-11 (~0,16 

А) (або аналог) 
шт 17 0,46 7,84 3 1,38 3 1,38 3 1,38 4 1,84 4 1,84 

5 
Клема PHOENIX CONTACT 

UK 2,5 N (або аналог)  
шт 170 0,01 2,22 30 0,39 30 0,39 30 0,39 40 0,52 40 0,52 

6 
Жорстка ізольована перемичка 

FBRI 10-5 N (2 шт) (або аналог)  
кмпл 10 0,12 1,16 2 0,23 2 0,23 2 0,23 2 0,23 2 0,23 

7 DIN рейка ТН35х7,5 м 3 0,05 0,16 0,6 0,03 0,6 0,03 0,6 0,03 0,6 0,03 0,6 0,03 

8 Провод монтажний ПВ 3х1,5 м 85 0,00 0,36 15 0,06 15 0,06 15 0,06 20 0,08 20 0,08 

9 Кабель КВВГЭнг 7х2,5 м 597 0,04 26,27 96 4,22 109 4,80 120 5,28 136 5,98 136 5,98 

10 Кабель КВВГЭнг 10х1,5 м 254 0,04 11,22 48 2,12 54 2,38 30 1,32 65 2,87 57 2,52 

11 Швелер 10,0 кг 1 504 0,03 48,48 265,44 8,56 265,44 8,56 265,44 8,56 353,84 11,40 353,84 11,40 

12 Кутик 50х50х5 кг 513 0,07 36,24 90,48 6,39 90,48 6,39 90,48 6,39 120,78 8,54 120,78 8,54 

13 Труба сталева D50х3 кг 143 0,03 4,89 25,32 0,86 25,32 0,86 25,32 0,86 33,52 1,14 33,52 1,14 

14 Кутик 25х25х4 кг 60 0,03 1,70 10,5 0,30 10,5 0,30 10,5 0,30 14,25 0,41 14,25 0,41 

15 ОПН-35 кВ шт 48 3,54 170,02 9 31,88 9 31,88 9 31,88 9 31,88 12 42,50 

 Всього:    9 674,55  1 708,91  1 709,74  1 709,17  2 268,23  2 278,50 



 

1.1.5.2.2 Заміна вимикачів 10 кВ на ПС 35/6-10 кВ 

 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1.1  АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» експлуатує 137 підстанцій 35/10(6) кВ загальною 

потужністю 606,9 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 976 вимикача напругою 6-10 кВ, задіяних у приєднанні 

ЛЕП 6-10 кВ. З них 792 – вакуумні та 184 – оливні. Оливні вимикачі експлуатуються з 

моменту введення в експлуатацію підстанцій, вакуумні – з 80-х років.  

1.2 Виконання робіт по заміні вимикачів зазначено в Плані розвитку системи 

розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2021 по 2025 роки. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

З урахуванням обсягів ІП-2021, станом 01.01.2022р. налічуватиметься 45 вимикачів 

(6%) на 19 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. 

До заходів інвестиційної програми 2021 року включено обсяги по заміні 197 одиниць 

комутаційного обладнання 10 кВ на наступних 44 ПС 35/10(6) кВ: 

№ Підстанції Група ПС 
Кількість 

вимикачів 

Кількість ввідних/ 

секційних/лінійних 

вимикачів 

1 
35/10 кВ Нова 

Знам'янка 
Кременчук 7 2/1/4 

2 35/10 кВ Вікторія Лубенська 10 2/1/7 

3 35/10 кВ Манжелія Кременчук 7 1/0/6 

4 35/10 кВ Вишневе Лубенська 4 1/0/3 

5 35/10 кВ Смотрики Лубенська 5 1/0/4 

6 35/10 кВ Піщане Східна 4 1/0/3 

7 35/10 кВ Березова Лука Східна 5 1/0/4 

8 35/10 кВ Пироги Кременчук 4 0/0/4 

9 35/10 кВ Ланна Південна 6 0/0/6 

10 35/10 кВ Салівка Кременчук 2 1/0/1 

11 35/10 кВ Дейманівка Лубенська 5 1/0/4 

12 35/10 кВ Ладижене Східна 4 1/0/3 

13 35/10 кВ Бірки Східна 5 1/0/4 

14 35/10 кВ Яблуневе Лубенська 2 0/0/2 

15 35/10 кВ Денисівка Лубенська 4 1/0/3 

16 35/10 кВ Бутенки Південна 8 2/1/5 

17 35/10 кВ Коби Південна 3 1/0/2 

18 35/10 кВ Бугаївка Східна 5 1/0/4 

ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Нова%20Знам_янка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Нова%20Знам_янка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20ВІкторія.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Манжелія.pdf
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№ Підстанції Група ПС 
Кількість 

вимикачів 

Кількість ввідних/ 

секційних/лінійних 

вимикачів 

19 35/10 кВ Кустолово Південна 1 0/0/1 

20 35/10 кВ Градизьк Кременчук 5 0/0/5 

21 35/10 кВ Остап’є Миргородська 4 1/0/3 

22 35/10 кВ Недогарки Кременчук 5 0/0/5 

23 35/10 кВ Орданівка Східна 6 1/0/5 

24 35/10 кВ В.Поділ Лубенська 6 2/1/3 

25 35/10 кВ Більськ Східна 4 1/0/3 

26 35/10 кВ П.Багачка Лубенська 4 0/0/4 

27 35/10 кВ Литвяки Лубенська 2 0/0/2 

28 35/10 кВ Короваї Лубенська 4 2/1/1 

29 35/10 кВ Маячка Південна 4 0/0/4 

30 35/10 кВ Водяна Балка Східна 4 1/0/3 

31 35/10 кВ Чевельча Лубенська 4 0/0/4 

32 35/10 кВ Пришиб Кременчук 4 0/0/4 

33 35/10 кВ Красне Південна 3 0/0/3 

34 35/10 кВ Варварівка Південна 4 0/0/4 

35 35/10 кВ Ряське Південна 4 0/0/4 

36 35/10 кВ Філенкове Південна 4 0/0/4 

37 35/10 кВ Н.Кочубеївка Південна 6 0/0/6 

38 35/10 кВ Щербаки Кременчук 2 0/0/2 

39 35/10 кВ Решетилівка Східна 1 0/0/1 

40 35/10 кВ Вісичі Південна 3 0/1/2 

41 35/10 кВ Засулля Лубенська 1 0/0/1 

42 35/10 кВ В.Павлівка Східна 5 1/0/4 

43 35/6 кВ ББІ Кременчук 16 0/0/16 

44 35/10 кВ Мокиївка Лубенська 1 0/1/0 

Роботи з заміни застарілого комутаційного обладнання в РУ-10(6) кВ підстанцій 

35/10(6) кВ на нові вакуумні вимикачі 10 кВ будуть виконуватися господарським способом за 

типовими проєктами, затвердженими вказівками: виконання робіт з заміни масляного 

вимикача на вакуумний:  

- у ввідній комірці КРУН-10 кВ та адаптації до комірки типу КРН-10), кошторисна 

вартість складає 290,43 тис. грн без ПДВ; 

- у секційній комірці КРУН-10 кВ та адаптації до комірки типу КРН-10), кошторисна 

вартість складає 362,33 тис. грн без ПДВ; 

- у лінійній комірці КРУН-10 кВ та адаптації до комірки типу КРН-10), кошторисна 

вартість складає 293,73 тис. грн без ПДВ. 

 

Перелік обладнання, що планується до закупівлі по ІП: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Вартість 

одиниці 

продукції 

(тис. грн. 

без ПДВ) 

Усього, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вакуумний вимикач з комплектом адаптації (у кмпл. з 

вимірювальним пристроєм) 
шт 197 62,00 12 214,00 

ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Кустолово.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Градизьк.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Остап_є.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Недогарки.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Орданівка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20В.Поділ.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Більськ.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20П.Багачка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Литвяки.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Короваї.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Маячка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Водяна%20Балка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Чевельча.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Пришиб.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Красне.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Варварівка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Ряське.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Філенкове.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Н.Кочубеївка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Щербаки.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Решетилівка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Вісичі.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Засулля.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20В.Павлівка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20ББІ.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Дефектні%20акти/ПС%20Мокиївка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/ПКД/Тех.%20пер.%20ТП%20заміна%20МВ%20на%20ВВ%20у%20ввідній%20ком..pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/ПКД/Тех.%20пер.%20ТП%20заміна%20МВ%20на%20ВВ%20у%20лінійній%20ком..pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/ПКД/Тех.%20пер.%20ТП%20заміна%20МВ%20на%20ВВ%20у%20секційній%20ком..pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Накази%20про%20затв.%20ПКД/204вк.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Накази%20про%20затв.%20ПКД/203вк.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/03_Заміна%20вимикачів%2010%20кВ/Накази%20про%20затв.%20ПКД/202вк.pdf


 

Обмежувач перенапруги нелінійний ОПНп-10/12/10/2/IV/УХЛ1 

(або аналог) 
шт 441 0,75 332,38 

Обмежувач перенапруги нелінійний ОПНп-6/7,2/6/2/IV/УХЛ1 

(або аналог) 
шт 48 0,68 32,84 

Вимикач кінцевий ВК-200 шт 197 0,31 61,96 

Ущільнювач D-профіль 14х12мм м 2364 0,02 45,72 

Термоусаджувальна трубка 70\35 м 591 0,12 70,92 

Замок врізний  шт 197 0,29 57,18 

Панель РЗА для ввідної комірки шт 27 45,65 1 232,47 

Панель РЗА для секційної комірки шт 7 51,87 363,12 

Панель РЗА для лінійної комірки шт 163 45,30 7 383,25 

Всього:    21 793,83 

 

Комплектація комірок: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 
Ввідна 

комірка 

Секційна 

комірка 

Лінійна 

комірка 

Вакуумний вимикач з комплектом адаптації (у кмпл. з 

вимірювальним пристроєм) 
шт 197 27 7 163 

Обмежувач перенапруги нелінійний ОПНп-

10/12/10/2/IV/УХЛ1 (або аналог) 
шт 441   441 

Обмежувач перенапруги нелінійний ОПНп-

6/7,2/6/2/IV/УХЛ1 (або аналог) 
шт 48   48 

Вимикач кінцевий ВК-200 шт 197 27 7 163 

Ущільнювач D-профіль 14х12мм м 2364 324 84 1 956 

Термоусаджувальна трубка 70\35 м 591 81 21 489 

Замок врізний  шт 197 27 7 163 

Панель РЗА для ввідної комірки шт 27 27   

Панель РЗА для секційної комірки шт 7  7  

Панель РЗА для лінійної комірки шт 163   163 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

ГКД 34.20.507-2003 п.п. 5.6.2 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. без 

ПДВ 

Заміна вимикачів 10 кВ на ПС 

35/6-10 кВ 

Служба 

підстанцій 35 

кВ і вище 

шт 197 110,63 21 793,83 

 

4.1 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.  

 

4.2 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. 

 

4.3 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 33 30,469 1 005,477 

ВМП-10 1 29,74 29,74 

ВПМ-10 29 30,052 871,508 

ВВВ-10 58 24,466 1 419,028 

ВК-10 11 30,135 331,485 

ВММ-10 14 29,51 413,14 

ВМГ-10 51 29,27 1 492,77 

Загалом    5 563,148 

 

4.4 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. 

Вакуумний вимикач 10кВ Не потребує 5 563,148 

 

 

4.5 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  2268,6 5,2 11 796,72 

Кольоровий метал (мідь)  551,23 170 93 709,1 

Трансформаторне масло  1611,9 6 9 671,4 

Сукупний дохід  115 177,2 

 

 



 

4.6. Загальний ефект та термін окупності інвестиції. 
Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Економія витрат на ремонт та 

обслуговування обладнання 

тис. грн. п.2.1 5 636,546 

Оприбуткування зворотних матеріалів тис. грн. п.2.2 115,177 

Термін окупності інвестиції років (21 793,83-115,177)/5 563,148 3,9 

 

 
1.1.5.3.1 Технічне переоснащення розподільчого пункту (ЦРП) №10 

Гадяцької філії в м. Гадяч Полтавської області 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення надійного та 

безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Рік будівництва – 1984р. 

Обладнання – масляні вимикачі типу ВМГ-133 в кількості 11 шт. 

Привода - ППК-67. 

Силовий трансформатор – відсутній. 

Резервні місця в РУ-10 кВ для розвитку мережі 10 кВ – у наявності. 

Споживачі – 1443 побутових та 101 юридичних споживачів громадсько-побутового призначення 

центральної частини міста, а саме міськвиконком, школи, дитячі садки, супермаркети, багатоповерхові 

житлові будинки та інші. 

Потужність споживання – 3189 кВт. 

Будівельна частина знаходиться у задовільному стані. 

Існуюче електрообладнання ЦРП-10 кВ виконано на масляних вимикачах типу ВМГ-133. На 

сьогоднішній час вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість подальшої 

експлуатації ЦРП-10 кВ у відповідності до вимог нормативних документів ставиться під сумнів, тому 

що запчастини до наявного застарілого обладнання заводами не виготовляються. 

Часті пошкодження по причині зносу обладнання є причиною значних витрат через зменшення 

терміну міжремонтних періодів. Ремонт проводиться по декілька раз на рік, а не як планується 1 раз на 

п’ять років, що систематично приводить до зростання недовідпуску електроенергії за рахунок 

збільшення часу на проведення ремонтних робіт, а також до скарг споживачів на часті знеструмлення. 

Станом на 01.01.2020 строк експлуатації існуючого ЦРП-10 кВ становитиме 36 років (2020-

1984=36). 

У відповідності до табл. 6.3 документу [1] та згідно з проведеним визначенням технічного стану 

існуючого РП-6 (додаток 1), розрахункове значення коефіцієнта дефектності (КДТП) становить 10%, 

тобто в межах від 0 до 25 (0 < КД ЦРП-10 кВ < 25), що визначає технічний стан існуючого ЦРП-10 кВ 

як задовільний, але масляні вимикачі на сьогоднішній час відпрацювали свій технічний ресурс. Таким 

чином існуюче ЦРП-10 кВ підлягає реконструкції. 

За період з 2014-2019р.р. електрообладнання ЦРП-10 кВ ушкоджувалося 15 разів, а саме: в 

2014р. – 2 рази, в 2015р. – 1 раз, в 2016р. – 2 рази, в 2017р. – 1 раз, в 2018р. – 2 рази, в 2019р. – 1 раз. 



 

Часті пошкодження обладнання спричиняють значні витрати та великий недовідпуск споживачам 

електричної енергії на період проведення ремонтних робіт.  

 

Протягом останніх років спостерігається зростання навантаження: 

 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Струм навантаження, А 29 32 34 36 38 40 

Темп росту для к.2 - 110,3% 106,3% 105,9% 105,6% 105,3% 

Таким чином, існуючі масляні вимикачі ЦРП-10 кВ мають 100% фізичний знос у зв’язку з 

тривалою експлуатацією, незадовільним їх технічним станом та не відповідають потребам зростаючого 

навантаження. 

У зв’язку з розвитком новітніх технологій (застосуванням вакуумних вимикачів), які мають 

відносні переваги в монтажу, експлуатації та ремонті, зазначене ЦРП-10 кВ має також 100% 

моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками існуючий розподільчий пункт ЦРП-10 кВ підлягає реконструкції з 

використанням для розподілу електроенергії вакуумних вимикачів 10 кВ. 

Таким чином, існуюче обладнання ЦРП-10 потребує заміни масляних вимикачів: 

 

   1СШ-10 кВ 

- ком.№2 – тип комірки КСО-272 8п-600 Э20 20У5, 

- ком.№6 - тип комірки КСО-272 1п-600 Э20 16У4,  

- ком.№10 - тип комірки КСО-272 1п-600 Э20 37У4, 

- ком.№18 - тип комірки КСО-272 1п-600 Э20 37У4, 

- ком.№20 - тип комірки КСО-272 1п-600 Э20 15У4, 

  

  2СШ-10 кВ: 

- ком.№1 - тип комірки КСО-272 1п-600 Э20 16У4,  

- ком.№7 - тип комірки КСО-272 1п-600 Э20 16У4,  

- ком.№9 - тип комірки КСО-272 1п-600 Э20 16У4,  

- ком.№11 - тип комірки КСО-272 1п-600 Э20 16У4,  

- ком.№13 - тип комірки КСО-272 1п-600 Э20 16У4. 

 

Робочим проектом передбачається технічне переоснащення ЦРП № 10 шляхом: 

- Заміни масляних вимикачів на вакуумні з комплектами релейного захисту; 

- Встановлення трифазних багатофункціональних вимірювачів-перетворювачів з функцією 

вимірювання електроенергії; 

- Встановлення вольтметрів; 

- Встановлення трансформаторів струму; 

- Влаштування системи АВР; 

- Монтаж шафи оперативного струму; 

- Влаштування внутрішнього освітлення ЦРП; 

- Влаштування автоматизованої системи диспетчерського управління; 

- Встановлення пожежної та охоронної сигналізації. 

Виконання робіт по проекту «Технічне переоснащення розподільчого пункту (ЦРП) №10 

Гадяцької філії в м. Гадяч Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 4.2.7). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення розподільчого пункту (ЦРП) 

№10 Гадяцької філії в м. Гадяч Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про 

затвердження ПКД складає – 11 131,17 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт по даному проекту 

ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/01_Технічне%20переоснащення%20ЦРП%20№10%20в%20м.%20Гадяч/ЦРП%2010%20Гадяч%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/01_Технічне%20переоснащення%20ЦРП%20№10%20в%20м.%20Гадяч/Дефектні%20акти%20по%20ЦРП-10%20Гадяч.pdf
../../../../../../_4RJE4~I/0YZDRS~Z/0RUCRG~6/_YIWM7~B/0WOS94~4/0UR7EA~H/_76G1B~0/1SWZLM~Q/0EIZN0~K/0AROL0~I/_PENJZ~3/_FNFOG~Q/_C27IJ~I/PDF/_CC74A~9.PDF
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/01_Технічне%20переоснащення%20ЦРП%20№10%20в%20м.%20Гадяч/ЦРП%2010%20Гадяч%20експертний%20звіт.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/01_Технічне%20переоснащення%20ЦРП%20№10%20в%20м.%20Гадяч/ЦРП%2010%20Гадяч%20наказ%20ПКД.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/01_Технічне%20переоснащення%20ЦРП%20№10%20в%20м.%20Гадяч/ЦРП%2010%20Гадяч%20наказ%20ПКД.pdf


 

передбачається підрядним способом в рамках інвестиційної програми 2021 року за 4 797,44 тис. грн 

(без ПДВ). 

 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі". 

 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

 

4.1. Вартість робіт по об’єкту: 

 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Заміна ЦРП-10 кВ м. Гадяч 
Гадяцька 

філія 
шт 1 4 797,44 4 797,44 

 

 

Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Комплект для технічного переоснащення КСО-285В (вимикачі вакуумні 

EVOLIS з комплектом блокувань включення, трансформатори струму ТОЛУ-

10, трансформатори струму ТЗЛУ-70, роз’єднувачі РВЗ-10 та РВФЗ-10, 

обмежувачі перенапруг нелінійні, шафи релейного захисту вводу)  

кмп 1 

Шафа контролерна шт 1 

Шафа оперативного струму  шт 1 

 

4.2. Розрахунок економічного ефекту. 

 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

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

обладнання; 

2)  уникнення витрат на ремонти при пошкодженнях електрообладнання; 

 

1. Враховуючи зростаючу динаміку навантаження за 2014-2019 роки, виконаємо прогнозний 

розрахунок рівня навантаження на передачу електричної енергії через ЦРП-10. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2022 (перший рік після року інвестиційної програми) по 

2036 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами MS Excel 

(додаток 2). В якості аргументу функції використано порядковий номер року (n=1 для 2014 року - 

першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2022-2036 роках визначені в додатку 2. 

2. Визначаємо втрати, пов’язані з недовідпуском електричної енергії у разі пошкодження та 

ремонту електрообладнання ЦРП-10 кВ. 

Середня тривалість одного ремонту обладнання ЦРП-10 кВ становить 169,70 годин. 

Протягом 2014-2019 років (6 років) відбулося 15 пошкоджень обладнання в РУ-10 кВ. Тому 

середньорічна кількість ремонтів становить: 



 

 

Nрем1= Nрем/ Nрік = 15/6 = 2,5 

 

Тоді середньорічна тривалість ремонтів обладнання ЦРП-10 за рік складає: 

 

Трем рік = Трем1*Nрем1 = 169,70*2,5 = 424,25 годин 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого                      

ЦРП-10 кВ виконано в додатку 1 на період прогнозу. Для проектованого ЦРП-10 кВ приймається, що 

протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 301,478 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 реконструкції ЦРП-10 кВ, становитиме: 

 

Wнв = 301,478*2312,44 = 697,150 тис.грн (без ПДВ) 

 

3. Визначаємо вартість ремонтів існуючого ЦРП-10 кВ. 

Середня вартість одного ремонту становить 16,561 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючого ЦРП-10 кВ становитиме: 

 

Wрем = 16,561*2,5 = 41,403 тис.грн (без ПДВ) 

 

4. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

нв ремE W W   

Е = 697,150+41,403 = 738,753 тис. грн 

 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

 

T = I/E = 4 797,44/738,753 = 6,49 років 

 
Використані джерела: 

1. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану 

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

2. 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. 

 

 
1.1.5.3.2 Технічне переоснащення розподільчого пункту РП-24 в м. Полтава 

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення надійного та 

безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 



 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

Рік будівництва – 1978р. 

Обладнання – масляні вимикачі типу ВМГ-10 в кількості 12 шт. 

Привода - ППК-67. 

Силовий трансформатор – відсутній.   

Резервні місця в РУ-10 кВ для розвитку мережі 10 кВ – у наявності. 

Споживачі – 38977 побутових та 162 юридичних споживачів громадсько-побутового призначення , 

дитячі садки, супермаркети, багатоповерхові житлові будинки та інші. 

Потужність споживання – 119685 кВт. 

Будівельна частина знаходиться у задовільному стані. 

Існуюче електрообладнання РП-24 виконано на масляних вимикачах типу ВМГ-10. На 

сьогоднішній час вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість подальшої 

експлуатації РП-24 у відповідності до вимог нормативних документів ставиться під сумнів, тому що 

запчастини до наявного застарілого обладнання заводами не виготовляються. 

Часті пошкодження по причині зносу обладнання є причиною значних витрат через зменшення 

терміну міжремонтних періодів. Ремонт проводиться по декілька раз на рік, а не як планується 1 раз на 

п’ять років, що систематично приводить до зростання недовідпуску електроенергії за рахунок 

збільшення часу на проведення ремонтних робіт, а також до скарг споживачів на часті знеструмлення. 

Станом на 01.01.2020 строк експлуатації існуючого РП-24 становитиме 42 рік (2020-1978=42). 

У відповідності до табл. 6.3 документу [1] та згідно з проведеним визначенням технічного стану 

існуючого РП-6 (додаток 1), розрахункове значення коефіцієнта дефектності (КДТП) становить 25%, 

тобто в межах від 0 до 25 (25 ≤ КД РП-24 < 50), що визначає технічний стан існуючого ЦРП-10 кВ як 

незадовільний, масляні вимикачі на сьогоднішній час відпрацювали свій технічний ресурс. Таким 

чином існуюче РП-24 підлягає реконструкції. 

За період з 2014-2019р.р. електрообладнання РП-24 ушкоджувалося 8 разів, а саме: в 2014р. – 1 

раз, в 2015р. – 2 рази, в 2016р. – 1 рази, в 2017р. – 1 раз, в 2018р. – 1 рази, в 2019р. –  2 рази. Часті 

пошкодження обладнання спричиняють значні витрати та великий недовідпуск споживачам 

електричної енергії на період проведення ремонтних робіт.  

Протягом останніх років спостерігається зростання навантаження: 

 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Струм навантаження, А 100 103 105 109 112 115 

Темп росту для к.2 - 103% 101,9% 103,8% 102,8% 102,6% 

Таким чином, існуючі масляні вимикачі РП-24 мають 100% фізичний знос у зв’язку з тривалою 

експлуатацією, незадовільним їх технічним станом та не відповідають потребам зростаючого 

навантаження. 

У зв’язку з розвитком новітніх технологій (застосуванням вакуумних вимикачів), які мають 

відносні переваги в монтажу, експлуатації та ремонті, зазначене РП-24 має також 100% моральний 

знос. 

За вищенаведеними ознаками обладнання в  РП-24 підлягає повній заміні з використанням для 

розподілу електроенергії вакуумних вимикачів 10 кВ. 

  Проектом передбачається: 

- заміна комутаційного обладнання 10 кВ; 

- заміна обладнання релейного захисту та автоматики (РЗА); 

-  встановлення систем телесигналізації (ТС), телекерування (ТК) та телевимірювання (ТМ); 

- встановлення систем охоронно-пожежної сигналізації. 

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «ВТП ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ» у 2017 році, 

«Технічне переоснащення розподільчого пункту РП-24 в м. Полтава» зазначене в «Плані розвитку 

системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2021 по 2025 роки» (табл. 74, пп. 4.21.7). 

ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/02_Технічне%20переоснащення%20РП-24%20в%20м.%20Полтава/Акт%20техстану%20затверджений.pdf


 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Технічне переоснащення розподільчого пункту РП-24 

в м. Полтава» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 5 676,56 тис. грн (без 

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

програми 2021 року за 4 610,91. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

4.1. Вартість робіт по об’єкту: 

 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. без 

ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. без 

ПДВ 

Заміна РП-24 м. Полтава 
Полтавська 

філія міських 

електромереж 
шт 1 4 610,91 4 610,91 

 

Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Шафа оперативного струму шт 1 

Камера КСО 393-17В-У3 (лінія) (або аналог) шт 11 

Камера КСО 393-106-У3 (НАМИ) (або аналог) шт 2 

Шафа КП-ТМ розм.1000х800х350 (або аналог) шт 1 

Шафа КСО 393-14В-У3 (СВ) (або аналог) шт 2 

Камера КСО 393-106-У3 (ТВП) (або аналог) шт 1 

 

4.2. Розрахунок економічного ефекту. 

 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

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

обладнання; 

2)  уникнення витрат на ремонти при пошкодженнях електрообладнання; 

 

1. Враховуючи зростаючу динаміку навантаження за 2014-2019 роки, виконаємо прогнозний 

розрахунок рівня навантаження на передачу електричної енергії через РП-24. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2022 (перший рік після року інвестиційної програми) по 

2036 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами MS Excel 

(додаток 2). В якості аргументу функції використано порядковий номер року (n=1 для 2014 року - 

першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2022-2036 роках визначені в додатку 2. 

 

2. Визначаємо втрати, пов’язані з недовідпуском електричної енергії у разі пошкодження та 

ремонту електрообладнання РП-24. 

Середня тривалість ремонту обладнання РП-24 становить 117,60 годин. 

Протягом 2014-2019 років (6 років) відбулося 8 пошкоджень обладнання РУ-10 кВ. Тому 

середньорічна кількість ремонтів становить: 

ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/02_Технічне%20переоснащення%20РП-24%20в%20м.%20Полтава/РП-24%20Полтава%20ПКД/РП/Том%201-ЗПЗ%20(РП-24).pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/02_Технічне%20переоснащення%20РП-24%20в%20м.%20Полтава/РП%2024%20Експертний_звіт.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/02_Технічне%20переоснащення%20РП-24%20в%20м.%20Полтава/РП%2024%20наказ%20ПКД.pdf
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Тоді середньорічна тривалість ремонтів кабельної лінії становить: 
1 117,60 1,33 156,408рік

рем рем РемT T N      годин 

 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого                      

РП-24 виконано в додатку 1 на період прогнозу. Для проектованого РП-24 приймається, що протягом 

прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 300,271 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 будівництві нового ЦРП-10 кВ, становитиме: 

 

300,271 2312,44 694,358нвW     тис. грн. (без ПДВ). 

 

3. Визначаємо вартість ремонтів існуючого РП-24. 

Середня вартість одного ремонту становить 12,525 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючого РП-6 становитиме: 

 

12,525 1,33 16,658ремW     тис. грн. (без ПДВ). 

 

4. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

 

нв ремE W W   

694,358 16,658 711,016E     тис. грн. (без ПДВ). 

 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

 

T = І/Е = 4 610,91/711,016 = 6,49 років 

. 

Використані джерела: 

1. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану 

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

 

 

 

1.1.5.3.3 Реконструкція ТП 6-10/0,38 кВ з заміною шаф 
 

1.  Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1)   Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання 

(для окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 

зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та 

комерційних втрат електроенергії. 



 

2.  Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 Станом на 01.01.2020 року в розподільчих мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» експлуатується 

8527 шт. шаф КТП. Відповідно до вимог нормативного документа 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» шафи КТП, які мають наскрізну корозію 

корпуса КТП вважаються дефектними і підлягають заміні. У 2021 році планується провести заміну 26 

шт. шаф КТП, які мають зазначений дефект. 

Проведений аналіз окупності (Додаток №2) вказує на те, що окупність 1 шт. шафи КТП 

потужністю 63,100,160,250 кВА, включених до бюджету інвестиційної програми 2021 року, складе 2,3 

року.  

Ремонт та експлуатація шаф КТП, які відслужили свій ресурс та мають наскрізну корозію, 

економічно невигідно з наступних причин: 

 запасні частини до такого обладнання в основному відсутні у зв’язку з припиненням їх 

випуску заводами-виробниками тому дані елементи доводиться виготовляти з листового металу, що 

вимагає великих затрат в матеріальних і трудових ресурсах; 

 технічні характеристики такого обладнання технічно недосконалі, що ускладнює їх ремонт і 

вимагає значних витрат матеріалів та затрат часу на їх ремонт, вимагає скорочення міжремонтних 

термінів; 

 таке обладнання практично не піддається встановленню у ньому охоронної сигналізації. 

Тому, в даному випадку, доцільно здійснювати заміну такого обладнання на нове, сучасне. 

 Враховуючи вищевикладене, необхідність оновлення парку шаф КТП товариства, забезпечення 

належного електропостачання споживачів, необхідно закупити 26 шт. шаф КТП, а саме: 

 

№ п/п Найменування матеріалу 
кількість, 

шт. 

1 Шафа КТП 63 кВА без силового трансформатора 

(з РЛНД 10/400) 

5 

2 Шафа КТП 100 кВА без силового трансформатора 

(з РЛНД 10/400) 

7 

3 Шафа КТП 160 кВА без силового трансформатора 

(з РЛНД 10/400) 

7 

4 Шафа КТП 250 кВА без силового трансформатора 

(з РЛНД 10/400) 

5 

5 Шафа КТПГс 100 кВА без силового трансформатора (з РЛНД 10/400) 1 

6 Шафа КТПГс 250 кВА без силового трансформатора (з РЛНД 10/400) 1 

7 Блок фундаментний бетонний ФБС 2,4х0,6х0,4 52 

8 Замок для КТП (шпуга) 104 

 

 

№ 

п/п 
Назва об’єкту 

Шафа КТП без 

силового 

трансформатора 

(з РЛНД 10/400), 

потужність 

Блок 

фундаментний 

бетонний ФБС 

2,4х0,6х0,4, шт 

Замок для 

КТП 

(шпуга), шт 

1 КТП-7 м.Гадяч 250/10 2 4 

2 КТП-1205 м.Глобине   160/10 2 4 

3 КТП-1414 м.Глобине   100/10 2 4 

4 КТП-205 м.Гребінка 160/10 2 4 

5 КТП-234 смт. Диканька 100/10 2 4 

6 КТП-20 м.Зіньків 250/10 2 4 

7 КТП-21 м.Зіньків 100/10 2 4 

8 КТП-517 м. Кобеляки 63/10 2 4 

9 КТП-4 смт. Козельщина 160/10 2 4 

10 КТП-158 смт.Котельва 100/10 2 4 

ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/13(20)_заміна_шафи_ТП_(типовий%20проект).pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/01_КТП%207%20Гадяч%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/02_КТП%201205%20Глобино%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/03_КТП%201414%20м.Глобино%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/04_КТП%20205%20м.Гребінка.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/05_КТП%20234%20смт.%20Диканька%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/06_КТП%2020%20м.Зіньків%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/07_КТП%2021%20м.Зіньків%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/08_КТП%20517%20Кобеляки%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/09_КТП%204%20Козельщина%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/10_КТП%20158%20Котельва%20акт%20тех.стану.pdf


 

11 КТП-209 смт.В-Багачка 63/10 2 4 

12 КТП-7 м.Лохвиця 160/10 2 4 

13 КТП-23 м.Миргород 250/10 2 4 

14 КТП-126 смт Нові Санжари 160/10 2 4 

15 КТП-298 смт Оржиця 100/10 2 4 

16 КТП-10 м.Пирятин 250/10 2 4 

17 КТП-18 с.Петрівка 160/10 2 4 

18 КТП-102 с.Зінці 63/10 2 4 

19 КТПГс-66 м.Полтава 250/6 2 4 

20 КТПГс-118 м.Полтава 100/6 2 4 

21 КТП-247 м.Решетилівка 100/10 2 4 

22 КТП-358 смт.Семенівка 100/10 2 4 

23 КТП-18 м.Хорол 250/10 2 4 

24 КТП-294 м.Хорол 160/10 2 4 

25 КТП-280 смт. Чорнухи 63/10 2 4 

26 КТП-323 смт. Чутове 63/10 2 4 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі". 

 

 

ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/11_КТП%20209%20В.Багачка%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/12_КТП%207%20Лохвиця%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/13_КТП%2023%20Миргород%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/14_КТП%20126%20Н.Санжари%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/15_КТП%20298%20Оржиця%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/16_КТП%2010%20Пирятин%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/17_КТП%2018%20Петрівка%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/18_КТП%20102%20Зінці%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/19_КТПГ%2066%20Полтава%20акт.тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/20_КТПГ%20118%20Полтава%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/21_КТП%20247%20Решетилівка%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/22_КТП%20358%20Семенівка%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/23_КТП%2018%20Хорол%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/24_КТП%20294%20Хорол%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/25_КТП%20280%20Чорнухи%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/03_Заміна%20шаф%20ТП/Техстан%20шафи/26_КТП%20323%20Чутово%20акт%20тех.стану.pdf


 

1.1.5.3.4 Реконструкція трансформаторної підстанції. Заміна 

трансформатору потужністю від 25 до 630 кВА 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання 

(для окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 

зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та 

комерційних втрат електроенергії. 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

  Станом на 01.01.2020 року в розподільчих мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

експлуатується 10785 шт. силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ потужністю від 4 кВА до 2500 кВА. 

Відповідно до вимог нормативного документа 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» силові трансформатори, які відпрацювали понад 25 років 

вважаються дефектними і підлягають заміні. Силових трансформаторів з терміном служби понад 25 

років в розподільчих мережах товариства 8934 шт. Такі  силові трансформатори, через старіння 

ізоляції обмоток є потенційною загрозою надійності та якості електропостачання споживачів. 

За 2019 рік в розподільчих електричних мережах 0,4-10 кВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

вийшло з ладу 71 шт. силових трансформатори 6-10/0,4кВ. З них по причині міжвиткового замикання  

через старіння ізоляції – 62 шт.  

Проведений аналіз окупності (Розрахунок економічного ефекту заходу Додаток №1) вказує на 

те, що окупність 1 шт. силового трансформатора потужністю 25, 40, 63, 100 кВА, включених до 

бюджету інвестиційної програми 2021 року, складе 1,5 роки.  

 Враховуючи вищевикладене, необхідність оновлення трансформаторного парку товариства, 

забезпечення належного електропостачання споживачів, необхідно закупити 15 шт. силових 

трансформаторів, а саме: 

 

№ 

п/п 
Назва об’єкту 

ТМГ 

25/10/0,4 

кВА У1 

ТМГ 

40/10/0,4 

кВА У1 

ТМГ 

63/10/0,4 

кВА У1 

ТМГ 

100/6/0,4 

кВА У1 

ТМГ  

100/10/0,4 

кВА У1 

1 КТП-359 с.Маламівка    +  

2 КТП-317 с.П.Роменка   +   

3 КТП-374 с.Розбишівка  +    

4 КТП-117 с.Стукалівка   +   

5 КТП-123 с.Наталівка +     

6 КТП-32 с.Тарасівка     + 

7 КТП-278 с. Климівка  +    

8 КТП-199 смт.Котельва   +   

9 КТП-31 с.Базилівщина   +   

10 КТП-218 с.Гаркушинці   +   

11 КТП-344 смт Ромодан   +   

12 КТП-781 с.Довгалівка  +    

13 КТП-102 с.Чевельча   +   

14 КТП-329 с.Крива Руда    +    

15 КТП-100 с.Мокіївка     + 

 

 

 

 

 

ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/10(20)_заміна_сил._тр-ра_(типовий%20проект).pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20трансформатори/01_КТП%20359%20Маламівка%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20трансформатори/02_КТП%20317%20П.Роменка%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20трансформатори/03_КТП%20374%20Розбишівка%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20трансформатори/04_КТП%20117%20Стукалівка%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20трансформатори/05_КТП%20123%20Наталівка%20акт%20тех.%20стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20трансформатори/06_КТП%2032%20Тарасівка%20акт%20тех.стану.jpg
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20трансформатори/07_КТП%20278%20Климівка%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20трансформатори/08_КТП%20199%20Котельва%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20трансформатори/09_КТП%2031%20Базилівщина%20акт%20тех.стану.jpg
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20трансформатори/10_КТП%20218%20Гаркушенці%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20трансформатори/11_КТП%20344%20Ромодан%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20трансформатори/12_КТП%20781%20Довгалівка%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20трансформатори/13_КТП%20102%20Чевельча%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20трансформатори/14_КТП%20329%20Кр.Руда%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/04_Заміна%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20трансформатори/15_КТП%20100%20Мокіївка%20акт%20тех.стану.pdf


 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

 

 
 
 

 

 

 



 

1.1.5.3.4 Реконструкція трансформаторної підстанції. Заміна 

трансформатору потужністю від 25 до 630 кВА 

 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

Мета – забезпечення розподілу е/е побутовим споживачам на рівні 5 кВт згідно постанови 

НКРЕКП від 17.03.2021 №475, поліпшення технічного стану електричних мереж, 

забезпечення надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості 

електроенергії. 

Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання 

(для окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 

зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та 

комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 
У зв’язку з набранням чинності постанови НКРЕКП від 17.03.2021 №475, якою внесені 

зміни в Правила роздрібного ринку електричної енергії, Товариством заплановано заходи з 

заміни силових трансформаторів, які згідно розрахунків та норм проектування можуть 

перевантажуватися за умови підвищення дозволеної потужності побутових споживачів до 

рівня 5 кВт. На відміну від ПЛ 0,4 кВ, які в такому випадку можуть характеризуватися лише 

зниженням рівня напруги у споживачів, перевантаження силових трансформаторів може 

призвести до аварійних ситуацій в розподільчих мережах. Тому Товариством проведено аналіз 

силових трансформаторів 10(6)/0,4 кВ, які живлять значну кількість побутових споживачів з 

обмеженням споживаної потужності на рівні менше 5 кВт. 

Оціночні розрахунки завантаженості силових трансформаторів 10(6)/0,4 кВ за умови 

виконання вимог постанови НКРЕКП від 17.03.2021 №475 «Про затвердження Змін до деяких 

постанов НКРЕКП» виконано згідно ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання 

об’єктів цивільного призначення» за наступною методикою. 

1. Визначено кількості побутових споживачів з розбивкою за показником дозволеної 

потужності. При цьому побутові споживачі з дозволеною потужністю менше 5 кВт виділені в 

одну групу з потужністю 5 кВт, яка додатково розділена за показником наявності або 

відсутності проектної документації електрозабезпечення житлових будинків (квартир). Дані 

сформовано у матричній формі. 

2. Визначено розрахункове навантаження жител з різними навантаженнями: 

1) якщо жител 29 і менше – згідно формули (5) ДБН В.2.5-23-2010: 

 

 
 

1) якщо жител 30 і більше – згідно формули (8) ДБН В.2.5-23-2010: 

 

 
 

де Р – дозволені потужності побутових споживачів з урахуванням вимог постанови 

НКРЕКП від 17.03.2021 №475, кВт; 

N – кількості жител з однаковими дозволеними потужностями; 

Kод – коефіцієнти одночасності, визначені згідно табл.3.4 ДБН В.2.5-23-2010. 

3. Якщо від ТП також живляться непобутові споживачі, розрахункове навантаження 

силового трансформатору визначено згідно формули (20) ДБН В.2.5-23-2010: 

 

 



 

 

де Рmax – найбільше з навантажень непобутових споживачів та загального розрахункового 

навантаження жител, визначеного згідно пункту 2, кВт; 

Kод – коефіцієнти участі в максимумі навантаження, визначені згідно табл.3.14 ДБН В.2.5-

23-2010. 

4. Розрахункове навантаження силове трансформатора визначене в показнику повної 

потужності з використанням коефіцієнту потужності =0,9: 

 

 
 

5. Проведено порівняння отриманого розрахункового навантаження з номінальною 

потужністю силового трансформатора (для двотрансформаторних ТП – по меншій 

номінальній потужності). Якщо розрахункове навантаження більше номінальної потужності 

силового трансформатора, зроблено висновок, що для забезпечення розподілу е/е побутовим 

споживачам на рівні 5 кВт необхідно виконати заміну силового трансформатора на 

трансформатор більшої номінальної потужності. 

Наведемо приклад розрахунку. 

Вихідні дані: 

КТП-270 в с. Веприк Миргородського району, силовий трансформатор 63 кВА. 

Від ТП живляться побутові споживачі з потужностями: 2 кВт – 112 шт, 3 кВт – 8 шт, 5 кВт 

– 1 шт. 

Сумарна дозволена потужність – 253 кВт. 

2) непобутові споживачі відсутні. 

Проектна документація на електрозабезпечення жител з потужностями до 5 кВт відсутня. 

Розрахункове навантаження при існуючих потужностях: 

Так як жител більше 30, застосовуємо формулу (8) ДБН В.2.5-23-2010 (коефіцієнт 

одночасності визначено методом інтерполяції): 

 

 
 

Існуюче завантаження трансформатору: 

 
 

Розрахункове навантаження згідно вимог постанови НКРЕКП від 17.03.2021 №475: 

Потужності побутових споживачів розподілені наступним чином: 

5 кВт – 121 шт 

Сумарна дозволена потужність – 605 кВт. 

Так як жител більше 30, застосовуємо формулу (8) ДБН В.2.5-23-2010: 

 

 
 

Існуюче завантаження трансформатору: 

 
 

Якщо встановити трансформатор номінальною потужністю 100 кВА, розрахункова 

завантаженість силового трансформатору становитиме: 

 
 



 

Таким чином, силовий трансформатор в КТП-270 підлягає заміні на трансформатор 

більшої номінальної потужності для можливості забезпечення розподілу е/е побутовим 

споживачам на рівні 5 кВт згідно постанови НКРЕКП від 17.03.2021 №475. 

125 силових трансформаторів які підлягають заміні, мають термін експлуатації більше 

40 років, тому подальша експлуатація недоцільна, їх буде розібрано та утилізовано. 

57 силових трансформаторів які підлягають заміні, мають термін експлуатації від 25 до 

40 років, цехом по ремонту електротехнічного  устаткування АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 

разі необхідності буде проведено їх поточний ремонт та буде впроваджено в 2022 році на 

об’єктах Товариства. 

Роботи з заміни трансформаторів потужністю від 25 до 630 кВА на нові будуть 

виконуватися господарським способом за типовим проєктом, затвердженим вказівкою №473 

від 23.09.2021 року:  

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 25 кВА - 107,64 тис. грн без 

ПДВ; 

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 40 кВА – 112,22 тис. грн без 

ПДВ; 

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 63 кВА – 119,30 тис. грн без 

ПДВ; 

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 100 кВА – 132,04 тис. грн без 

ПДВ; 

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 160 кВА – 166,30 тис. грн без 

ПДВ; 

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 250 кВА – 185,61 тис. грн без 

ПДВ; 

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 400 кВА – 224,80 тис. грн без 

ПДВ; 

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 630 кВА – 281,24 тис. грн без 

ПДВ. 

З цією метою в 2021 році пропонується виконати заміну 182 силових трансформаторів (з 

оформленням паспорту точки розподілу по споживачам) на наступних об’єктах: 

 

Розрахункові навантаження силових трансформаторів за умови забезпечення розподілу 

е/е побутовим споживачам згідно постанови НКРЕКП від 17.03.2021 №475 

№ Філія Найменування ТП 

Номіналь

на 

потужніс

ть кВА 

Розрахункове 

навантаження з 

урахуванням 

коефіцієнту 

одночасності 

кВА 

Розрахун

кова 

завнатаже

ність % 

Тип 

трансформатор

а 

 

Рік введення в 

експлуатацію 

1 Великокохнівська ЗТП-105 с.Потоки 250 419,4 168% 
ТМГ 400/10/0,4 

кВа У1 
1985 

2 Великокохнівська КТП-149 с.Омельник 100 155,2 155% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1974 

3 Великокохнівська 
КТП-197 с.Вільна 

Терешківка 
63 81,2 129% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1972 

4 Великокохнівська КТП-220 с.Недогарки 160 188 118% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1977 

5 Великокохнівська КТП-339 с.Садки 100 133,4 133% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1966 

6 Великокохнівська КТП-350 с.Новоселівка 160 166,5 104% 
ТМГ 250/6/0,4 

кВа У1 
1978 

7 Великокохнівська КТП-492 с.Садки 100 128,6 129% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1979 

8 Великокохнівська КТП-83 с.Кияшки 63 112,6 179% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1972 

9 Гадяцька ЗТП-8 м.Гадяч 160 175,2 109% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1967 

10 Гадяцька КТП № 110 с.Вельбівка 160 238,1 149% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1968 



 

№ Філія Найменування ТП 

Номіналь

на 

потужніс

ть кВА 

Розрахункове 

навантаження з 

урахуванням 

коефіцієнту 

одночасності 

кВА 

Розрахун

кова 

завнатаже

ність % 

Тип 

трансформатор

а 

 

Рік введення в 

експлуатацію 

11 Гадяцька КТП № 12 м.Гадяч 100 111,5 112% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1967 

12 Гадяцька 
КТП № 136 

с.Писаревщина 
63 90,6 144% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1967 

13 Гадяцька КТП № 188 с.Сватки 160 171,1 107% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1970 

14 Гадяцька КТП № 27 м.Гадяч 160 165,9 104% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1967 

15 Гадяцька КТП № 270 с.Веприк 63 98 156% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1967 

16 Гадяцька 
КТП № 318 

с.П.Роменка 
160 185,5 116% 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1987 

17 Гадяцька КТП № 395 с.Соснівка 63 84,6 134% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1964 

18 Гадяцька КТП № 61 м.Гадяч 100 179,1 179% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1988 

19 Гадяцька КТП № 615 с.Хітці 63 83,7 133% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1985 

20 Гадяцька КТП № 63 м.Гадяч 100 106,9 107% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1975 

21 Гадяцька КТП-264 с.Веприк 63 76,1 121% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1968 

22 Гадяцька КТП-272 с.Веприк 63 88,3 140% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1986 

23 Глобинська КТП-1103 с.Шепелівка 160 229,4 143% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1981 

24 Глобинська КТП-1216 м.Глобине 100 127,8 128% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1988 

25 Зіньківська КТП-19 м.Зіньків 160 177,3 111% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1989 

26 Зіньківська КТП-191 с.Шилівка 40 59,2 148% 
ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1978 

27 Зіньківська КТП-208 смт.Опішня 100 141 141% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1967 

28 Зіньківська КТП-21 м.Зіньків 100 102,4 102% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1969 

29 Зіньківська КТП-211 смт.Опішня 63 103,9 165% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1967 

30 Зіньківська КТП-219 с.М.Будища 60 112,6 188% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1963 

31 Зіньківська КТП-248 смт.Опішня 63 115,2 183% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1969 

32 Зіньківська КТП-26 с.Бобрівник 63 80,9 128% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1969 

33 Зіньківська КТП-31 с.Тарасівка 60 72,5 121% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1987 

34 Зіньківська КТП-34 с.Тарасівка 40 62,6 156% 
ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1982 

35 Зіньківська КТП-4 с.Северинівка 40 60,4 151% 
ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1969 

36 Зіньківська КТП-628 с.Бобрівник 63 69,8 111% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1973 

37 Зіньківська КТП-65 м.Зіньків 160 275,2 172% 
ТМГ 400/10/0,4 

кВа У1 
1971 

38 Зіньківська КТП-686 с.Тарасівка 63 73,2 116% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1974 

39 Зіньківська КТП-700 м.Зіньків 63 68 108% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1968 

40 Зіньківська МТП-241 смт.Опішня 100 108,4 108% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1969 

41 Карлівська КТП-109 с.Н.Ланная 40 51,1 128% 
ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1971 

42 Карлівська КТП-247 г.Карловка 160 176,7 110% ТМГ 250/10/0,4 1968 
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кВа У1 

43 Карлівська КТП-248 г.Карловка 160 163,3 102% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1982 

44 Карлівська КТП-251 м.КарлІвка 160 166,8 104% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1992 

45 Карлівська КТП-263 г.Карловка 160 172,4 108% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1984 

46 Карлівська КТП-380 с.Халтуріно 100 125,3 125% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1964 

47 Карлівська КТП-398 г.Карловка 63 178,4 283% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1988 

48 Кобеляцька КТП-146 с.Чорбівка 100 138,5 138% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1978 

49 Кобеляцька КТП-214 с.Орлик 100 141,7 142% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1985 

50 Кобеляцька КТП-228 с.Озера 100 107,5 108% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1973 

51 Кобеляцька 
КТП-303 

с.Світлогірське 
100 104,6 105% 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1985 

52 Кобеляцька 
КТП-305 

с.Світлогірське 
100 122 122% 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1983 

53 Кобеляцька 
КТП-308 

с.Світлогірське 
160 197,1 123% 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1981 

54 Кобеляцька КТП-365 смт.Білики 100 166,4 166% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1981 

55 Кобеляцька КТП-4 м.Кобеляки 100 163,3 163% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1966 

56 Кобеляцька КТП-475 смт.Білики 100 161,8 162% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1970 

57 Кобеляцька КТП-6 м.Кобеляки 100 147,8 148% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1965 

58 Козельщинська 
КТП-322 

смт.Козельщина 
100 113,3 113% 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1964 

59 Котелевська КТП-175 смт.Котельва 100 108 108% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1982 

60 Котелевська КТП-241 смт.Котельва 100 150,2 150% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1964 

61 Котелевська КТП-254 с.Микилка 63 66,4 105% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1964 

62 Красногорівська КТП- 167 с.Матяшівка 100 106,6 107% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1965 

63 Красногорівська 
КТП- 209 смт.В-

Багачка 
63 108,4 172% 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1972 

64 Красногорівська КТП- 286 с.Гоголево 100 139 139% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1975 

65 Красногорівська КТП- 7 с.Устивиця 100 132,5 132% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1970 

66 Кременчуцька 
КТП№604 

м.Кременчук 
250 270,6 108% 

ТМГ 400/10/0,4 

кВа У1 
1984 

67 Кременчуцька ТП-107 м.Кременчуг 160 193,2 121% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1974 

68 Кременчуцька ТП-165 м.Кременчуг 250 291 116% 
ТМГ 400/10/0,4 

кВа У1 
1974 

69 Лохвицька КТП-017 м.Лохвиця 100 131,2 131% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1974 

70 Лохвицька КТП-028 м.Лохвиця 160 285,7 179% 
ТМГ 400/10/0,4 

кВа У1 
1989 

71 Лохвицька КТП-142 с.Токарі 160 164,7 103% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1965 

72 Лохвицька КТП-192 с.Піски 100 111,4 111% 
ТМГ 160/6/0,4 

кВа У1 
1987 

73 Лохвицька КТП-308 с.Сенча 100 135,8 136% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1968 
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74 Лохвицька КТП-317 с.Сенча 160 163,1 102% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1967 

75 Лохвицька КТП-409 м.Заводське 100 134 134% 
ТМГ 160/6/0,4 

кВа У1 
1964 

76 Лохвицька КТП-441 м.Заводське 100 100,7 101% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1970 

77 Лохвицька КТП-539 м.Заводське 100 111,9 112% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1969 

78 Лубенська 
ЗТП15м.Лубни 

вул.Садова 
250 287,7 115% 

ТМГ 400/10/0,4 

кВа У1 
1984 

79 Лубенська КТП37м.Лубни 160 180 112% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1986 

80 Лубенська КТП82м.Лубни 160 201,6 126% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1983 

81 Лубенська 
КТПГС11м.Лубни  

вул.Фабрична 
250 460,5 184% 

ТМГ 400/10/0,4 

кВа У1 
1989 

82 Машівська ЗТП-215 смт.Машівка 160 163,3 102% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1991 

83 Машівська КТП-164 с.К.Суходілка 160 203,7 127% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1977 

84 Машівська КТП-167 смт.Машівка 160 167,2 105% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1977 

85 Машівська КТП-176 с.Козельщина 63 92,3 147% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1993 

86 Машівська КТП-373 с.Кошманівка 100 100,8 101% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1987 

87 Миргородська КТП-123 м.Миргород 63 77,5 123% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1968 

88 Миргородська КТП-126 м.Миргород 160 167,4 105% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1989 

89 Миргородська КТП-15 м.Миргород 250 264,7 106% 
ТМГ 400/10/0,4 

кВа У1 
1979 

90 Миргородська КТП-283 с.Ярмаки 50 67,7 135% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1969 

91 Миргородська КТП-291 с.Єрки 50 77,5 155% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1964 

92 Миргородська КТП-294 с.Єрки  60 66,2 110% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1964 

93 Миргородська КТП-32А м.Миргород 100 102,5 103% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1968 

94 Миргородська КТП-332  смт.Ромодан 100 102,7 103% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1973 

95 Миргородська КТП-335  смт.Ромодан 40 83,8 210% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1970 

96 Миргородська КТП-338  смт.Ромодан 63 81,2 129% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1979 

97 Миргородська КТП-360 с.Кибенці 63 79,8 127% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1983 

98 Миргородська КТП-365 с.Кибенці 63 78,5 125% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1982 

99 Миргородська КТП-592 с.Савенці 100 182,4 182% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1964 

100 Миргородська КТП-73 м.Миргород 160 192 120% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1988 

101 Миргородська КТП-89 м.Миргород 100 127,3 127% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1968 

102 Новосанжарська КТП-171 с.Клюсівка 100 107 107% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1982 

103 Новосанжарська КТП-221 с.Руденківка 160 191,1 119% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1974 

104 Новосанжарська КТП-290 с.Драбинівка 100 107,8 108% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1965 

105 Новосанжарська КТП-303 с.м.т. Нові 160 183 114% ТМГ 250/10/0,4 1985 
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Санжари кВа У1 

106 Новосанжарська 
КТП-308 с.м.т. Нові 

Санжари 
40 66,4 166% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1971 

107 Новосанжарська 
КТП-348 с.м.т. Нові 

Санжари 
160 186,4 117% 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1988 

108 Новосанжарська 
КТП-374 с.Старі 

Санжари 
63 68,8 109% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1986 

109 Новосанжарська 
КТП-434 с.Соколова 

Балка 
63 69,2 110% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1987 

110 Новосанжарська 
КТП-511 с.м.т. Нові 

Санжари 
63 71,1 113% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1973 

111 Оржицька КТП-123 с. Хоружівка 60 77,7 129% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1966 

112 Оржицька КТП-298 смт. Оржиця 100 120,2 120% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1969 

113 Оржицька КТП-321 смт. Оржиця 160 168 105% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1975 

114 Оржицька КТП-38 смт. Оржиця 160 160,6 100% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1984 

115 Оржицька КТП-6 с. Плехів 63 70 111% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1986 

116 Оржицька КТП-93 с. Сазонівка 63 69,1 110% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1969 

117 Пирятинська КТП-139 с. В. Круча 100 118,6 119% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1969 

118 Пирятинська КТП-158 c. К. Міст 50 96,8 194% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1959 

119 Пирятинська КТП-448 с. Смотрики 100 100,1 100% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1986 

120 Пирятинська КТП-7 м. Пирятин 160 194,2 121% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1970 

121 Полтавська РЕМ КТП-106 с Головач 100 185,4 185% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1977 

122 Полтавська РЕМ КТП-112 с.Зінці 100 128,6 129% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1989 

123 Полтавська РЕМ КТП-169 с.Гора 100 104,7 105% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1987 

124 Полтавська РЕМ КТП-198 с.Мачухи 100 122,1 122% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1966 

125 Полтавська РЕМ КТП-202 с.Мачухи 100 140,4 140% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1983 

126 Полтавська РЕМ КТП-298 с.Ваці 100 105,2 105% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1983 

127 Полтавська РЕМ КТП-340 с.Шевченки 63 122,4 194% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1972 

128 Полтавська РЕМ КТП-354 с.Тахтаулово 160 165,1 103% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1984 

129 Полтавська РЕМ КТП-357 с.Безручки 100 102,4 102% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1966 

130 Полтавська РЕМ КТП-427 с.Головач 63 136,2 216% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1968 

131 Полтавська РЕМ КТП-440 с.Сем'янівка 100 121 121% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1982 

132 Полтавська РЕМ КТП-504 с.Супрунівка 100 109,9 110% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1993 

133 Полтавська РЕМ КТП-527 с.Макухівка 100 150 150% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1984 

134 Полтавська РЕМ КТП-707 с.Судіївка 63 77,1 122% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1966 

135 Решетилівська КТП-120 с.Колотії 40 49,3 123% 
ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1967 

136 Решетилівська 
КТП-153 с-ще 

Решетилівка 
160 199 124% 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1979 
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137 Решетилівська 
КТП-158 с-ще 

Решетилівка 
250 283,8 114% 

ТМГ 400/10/0,4 

кВа У1 
1976 

138 Решетилівська 
КТП-159 с-ще 

Решетилівка 
100 121,6 122% 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1986 

139 Решетилівська 

КТП-284 

вул.Матросова с-ще 

Решетилівка 

250 272 109% 
ТМГ 400/10/0,4 

кВа У1 
1972 

140 Решетилівська 
КТП-324 с-ще 

Решетилівка 
100 101,6 102% 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1968 

141 Решетилівська КТП-54 с.Покровське 100 190,8 191% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1984 

142 Решетилівська КТП-55 с.Покровське 100 131,2 131% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1984 

143 Решетилівська КТП-78 с.Покровське 63 96,8 154% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1968 

144 Семенівська КТП-1 смт.Семенівка 100 101,6 102% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1970 

145 Семенівська КТП-103 с.Оболонь 160 168,8 106% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1975 

146 Семенівська КТП-104 с.Оболонь 100 117,7 118% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1979 

147 Семенівська КТП-123 с.Дем"янівка 100 126,2 126% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1974 

148 Семенівська КТП-191 с.Рокити 100 172,6 173% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1972 

149 Семенівська КТП-230 с.В.Поділ 100 166,9 167% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1967 

150 Семенівська КТП-237 с.Паніванівка 100 129,6 130% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1964 

151 Семенівська 
КТП-262 

смт.Семенівка 
160 178 111% 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1992 

152 Семенівська КТП-270 с.Погрибняки 63 69,5 110% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1976 

153 Семенівська 
КТП-299 

смт.Семенівка 
100 117,2 117% 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1982 

154 Семенівська КТП-36 с.Поділ 100 108,6 109% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1968 

155 Семенівська КТП-55 с.Очеретувате 100 136,5 136% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1968 

156 Семенівська КТП-71 смт.Семенівка 160 168 105% 
ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1975 

157 Хорольська КТП11 м.Хорол 63 79,6 126% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1974 

158 Хорольська КТП14 м.Хорол 100 146,8 147% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1970 

159 Хорольська КТП15 м.Хорол 63 120,4 191% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1970 

160 Хорольська КТП198 с.П.Багачка 63 65,6 104% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1965 

161 Хорольська КТП2 м.Хорол 100 101,6 102% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1974 

162 Хорольська КТП245 с.Ковалі 63 70,1 111% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1972 

163 Хорольська КТП295 м.Хорол 100 122,9 123% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1973 

164 Хорольська КТП346 м.Хорол 100 119,3 119% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1969 

165 Хорольська КТП347 с.Петрівка 100 100,7 101% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1967 

166 Хорольська КТП4 м.Хорол 160 272,9 171% 
ТМГ 400/10/0,4 

кВа У1 
1972 

167 Хорольська КТП487 м.Хорол 100 105 105% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1966 
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168 Хорольська КТП8 м.Хорол 100 114,6 115% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1968 

169 Хорольська КТП87 с.Вишняки 100 124 124% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1966 

170 Хорольська КТП9 м.Хорол 100 106,4 106% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1966 

171 Чорнухинська КТП-148 смт.Чорнухи 100 111,8 112% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1966 

172 Чорнухинська КТП-164 с.Ковалі 30 35 117% 
ТМГ 40/10/0,4 

кВа У1 
1963 

173 Чорнухинська КТП-17 с.Пізники 63 72,2 115% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1963 

174 Чутівська КТП  № 31 смт.Чутово 100 106,2 106% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1972 

175 Чутівська КТП  № 32 смт.Чутове 100 149,5 149% 
ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1967 

176 Чутівська КТП  №61 с. Василівка 63 73,3 116% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1970 

177 Шишацька ЗТП № 24 смт.Шишаки 250 291,4 117% 
ТМГ 400/10/0,4 

кВа У1 
1988 

178 Шишацька 
КТП  № 157 

С.САГАЙДАК 
100 116,2 116% 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1972 

179 Шишацька 
КТП  № 171 

С.ЯРЕСЬКИ 
160 171,3 107% 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1986 

180 Шишацька 
КТП  № 172 

С.ЯРЕСЬКИ 
100 196,3 196% 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
1969 

181 Шишацька 
КТП  № 221  

смт.Шишаки 
63 67,4 107% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1977 

182 Шишацька 
КТП  № 304 

С.ВОСКОБОЙHИКИ 
100 126 126% 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
1964 

 ВСЬОГО 182 шт      

 

В червні 2021 року за результатами проведення вимірів в режимний літній день 

Товариством проведено повторні розрахунки прогнозованої завантаженості вищезазначених 

силових трансформаторів. В розрахунках очікуване завантаження силових трансформаторів 

визначено шляхом додавання отриманих замірних значень електричного навантаження та 

очікуваного зростання навантаження у споживачів, які на даний час використовують 

дозволену потужність на рівні менше 5 кВт та у яких встановлені вимикачі з обмеженням до 

3,24 кВт. Для споживачів з автоматичними вимикачами 16А врахований приріст навантаження 

1,76 кВт (1,76=5-3,24 кВт), 10А – 2,98 кВт (2,98=5-2,02 кВт). При цьому в розрахунках 

показник очікуваного зростання навантаження врахований з коефіцієнтом одночасності 

використання потужності. Проведені на цьому другому етапі розрахунки підтвердили 

необхідність заміни силових трансформаторів 10(6)/0,4 кВ на об’єктах, зазначених в таблиці. 

Не менш важливим є питання забезпечення доброго і задовільного стану об’єктів 

електричних мереж. Станом на 01.01.2021 року в розподільчих мережах 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» експлуатується 10799 шт. силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ 

потужністю від 4 кВА до 2500 кВА.  

За 2020 рік в розподільчих електричних мережах 0,4-10 кВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

вийшло з ладу 92 шт. силових трансформатори 6-10/0,4кВ. З них по причині міжвиткового 

замикання через старіння ізоляції – 81 шт. Такі  силові трансформатори, через старіння 

ізоляції обмоток є потенційною загрозою надійності та якості електропостачання споживачів. 

Роботи з заміни трансформаторів потужністю від 25 до 630 кВА на нові будуть 

виконуватися господарським способом за типовим проєктом, затвердженим вказівкою №473 

від 23.09.2021 року:  

ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/10(20)_заміна_сил._тр-ра_(типовий%20проект).pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Вказівка%20про%20затв.%20ПКД.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Вказівка%20про%20затв.%20ПКД.pdf


 

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 25 кВА - 107,64 тис. грн без 

ПДВ; 

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 40 кВА – 112,22 тис. грн без 

ПДВ; 

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 63 кВА – 119,30 тис. грн без 

ПДВ; 

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 100 кВА – 132,04 тис. грн без 

ПДВ; 

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 160 кВА – 166,30 тис. грн без 

ПДВ; 

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 250 кВА – 185,61 тис. грн без 

ПДВ; 

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 400 кВА – 224,80 тис. грн без 

ПДВ; 

- загальна кошторисна вартість заміни трансформатора 630 кВА – 281,24 тис. грн без 

ПДВ. 

В 2021 році Товариством планується виконати заміну 173 силових трансформаторів, 

ізоляція яких не відповідає вимогам нормативних документів, з них 21 шт передбачені 

схваленою інвестиційною програмою 2021 року, 152 шт пропонується включити додатково. 

 

Перелік ТП на яких необхідно виконати заміру трансформаторів в зв’язку з 

незадовільним технічним станом (додатково) 

Філія Назва об’єкту шт 

Існуюча 

потужність, 

кВа 

Причина виконання 

заходу 

Тип 

трансформатора  

КДТ, 

% 

Рік 

введення в 

експлуатацію 

Гадяцька ЗТП-29 м.Гадяч  1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
100 1978 

Гадяцька ЗТП-35 м.Гадяч  1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1974 

Гадяцька ЗТП-52 м.Гадяч  1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1975 

Гадяцька КТП № 1 м.Гадяч 1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1978 

Гадяцька 
КТП № 18 

м.Гадяч  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1977 

Гадяцька 
КТП № 189 

с.Сватки  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 40/10/0,4 

кВа У1 
100 1968 

Гадяцька 
КТП № 224 

м.Гадяч  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1972 

Гадяцька 
КТП № 292 

с.П.Роменка  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1986 

Гадяцька 
КТП № 32 

м.Гадяч  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1977 

Гадяцька 
КТП № 387 

с.Лютенька  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1967 

Гадяцька 
КТП № 396 

с.Соснівка  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1984 

Гадяцька КТП № 7 м.Гадяч  1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
100 1978 

Гадяцька 
КТП № 79 

м.Гадяч  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1987 

Гадяцька 
КТП № 81 

м.Гадяч  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1977 

Гадяцька 
КТП-370 

с.Розбишівка  

1 40 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 40/10/0,4 

кВа У1 
100 1968 

Глобинська 
КТП-1201 

м.Глобине  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1985 

Глобинська 
КТП-1205 

м.Глобине  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1968 

Глобинська 
КТП-1229 

м.Глобине  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1993 

Глобинська КТП-1411 1 250 Заміна за результатами ТМГ 160/10/0,4 100 1977 

ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/01_ЗТП-29%20м.Гадяч.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/02_ЗТП-35%20м.Гадяч.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/03_ЗТП-52%20м.Гадяч.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/04_КТП%20№%201%20м.Гадяч.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/05_КТП%20№%2018%20м.Гадяч.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/05_КТП%20№%2018%20м.Гадяч.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/06_КТП%20№%20189%20с.Сватки.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/06_КТП%20№%20189%20с.Сватки.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/07_КТП%20№%20224%20м.Гадяч.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/07_КТП%20№%20224%20м.Гадяч.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/08_КТП%20№%20292%20с.П.Роменка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/08_КТП%20№%20292%20с.П.Роменка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/09_КТП%20№%2032%20м.Гадяч.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/09_КТП%20№%2032%20м.Гадяч.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/10_КТП%20№%20387%20с.Лютенька.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/10_КТП%20№%20387%20с.Лютенька.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/11_КТП%20№%20396%20с.Соснівка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/11_КТП%20№%20396%20с.Соснівка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/12_КТП%20№%207%20м.Гадяч.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/13_КТП%20№%2079%20м.Гадяч.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/13_КТП%20№%2079%20м.Гадяч.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/14_КТП%20№%2081%20м.Гадяч.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/14_КТП%20№%2081%20м.Гадяч.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/15_КТП-370%20с.Розбишівка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/15_КТП-370%20с.Розбишівка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/16_КТП-1201%20м.Глобине.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/16_КТП-1201%20м.Глобине.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/17_КТП-1205%20м.Глобине.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/17_КТП-1205%20м.Глобине.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/18_КТП-1229%20м.Глобине.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/18_КТП-1229%20м.Глобине.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/19_КТП-1411%20м.Глобине.pdf
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м.Глобине  випробувань ізоляції кВа У1 

Глобинська 
КТП-1703 

м.Глобине  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1991 

Глобинська 
КТП-1713 

м.Глобине  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1979 

Глобинська 
КТП-2113 

с.Пронозівка 

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1983 

Глобинська 
КТП-6101 

с.Погреби 

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1967 

Гребінківська 
ЗТП-211 

м.Гребінка  

2 250+250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

2 шт ТМГ 

160/10/0,4 кВа У1 
100 

1991 

1963 

Гребінківська 
ЗТП-328 

м.Гребінка  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1986 

Зіньківська 
КТП-164 

м.Зіньків  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1974 

Зіньківська 
КТП-165 

м.Зіньків  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1987 

Зіньківська 
КТП-252 

с.Попівка  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1986 

Зіньківська 
КТП-76 

с.В.Павлівка  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1983 

Зіньківська КТП-83 м.Зіньків 1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1976 

Зіньківська 
ТП-201 

смт.Опішня  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
100 1976 

Зіньківська 
ТП-541 

с.Дейкалівка  

1 60 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 40/10/0,4 

кВа У1 
100 1962 

Карлівська 
КТП-175 c. 

Верхня Ланна 

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 40/10/0,4 

кВа У1 
100 1980 

Кобеляцька 
КТП-101 

с.Кишеньки  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1970 

Кобеляцька 
КТП-153 

с.Червоні Квіти 

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1974 

Кобеляцька 
КТП-183 

с.Вільховатка  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1982 

Кобеляцька 
КТП-2 

м.Кобеляки  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1970 

Кобеляцька 
КТП-27 

м.Кобеляки  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1970 

Кобеляцька 
КТП-455 

м.Кобеляки  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1981 

Кобеляцька 
КТП-498 

с.Придніпрянське 

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1986 

Кобеляцька 
КТП-556 

м.Кобеляки  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1975 

Кобеляцька 
КТП-560 

м.Кобеляки  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1989 

Кобеляцька 
КТП-561 

м.Кобеляки  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1970 

Кобеляцька 
КТП-680 

м.Кобеляки  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1990 

Козельщинська 
КТП-7 

смт.Козельщина  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1989 

Котелевська 
КТП-195 

с.Маловидне  

1 40 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 40/10/0,4 

кВа У1 
100 1982 

Котелевська 
КТП-239 

смт.Котельва  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1973 

Котелевська 
КТП-29 

смт.Котельва  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1976 

Котелевська 
КТП-328 

смт.Котельва  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1965 

Котелевська 
КТП-62 

с.Чернещина 

1 60 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 40/10/0,4 

кВа У1 
100 1964 

Котелевська 
КТП-88 

с.Милорадово 

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1983 

ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/19_КТП-1411%20м.Глобине.pdf
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ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/29_КТП-252%20с.Попівка.pdf
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Філія Назва об’єкту шт 

Існуюча 

потужність, 

кВа 

Причина виконання 

заходу 

Тип 

трансформатора  

КДТ, 

% 

Рік 

введення в 

експлуатацію 

Красногорівська 
ЗТП- 211 смт.В-

Багачка  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
100 1971 

Красногорівська 
ЗТП- 26 смт.В-

Багачка  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1984 

Красногорівська 
ЗТП- 6 

с.Устивиця  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1985 

Красногорівська 
КТП- 125 смт.В-

Багачка  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
100 1976 

Красногорівська 
КТП- 126 

с.Остап'є  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1988 

Красногорівська 
КТП- 172 

с.Устивиця  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1988 

Красногорівська 
КТП- 212 смт.В-

Багачка  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1985 

Красногорівська 
КТП- 55 смт.В-

Багачка  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1984 

Кременчуцька 
КТП№144 

м.Кременчук  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
100 1972 

Кременчуцька 
КТП№30 

м.Кременчук  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1993 

Кременчуцька 
КТП№654 

м.Кременчук  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
100 1972 

Лохвицька 
ЗТП-005 

м.Лохвиця  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1973 

Лохвицька 
ЗТП-514 

м.Лохвиця  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1983 

Лохвицька 
КТП-004 

м.Лохвиця  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1976 

Лохвицька 
КТП-007 

м.Лохвиця  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1974 

Лохвицька 
КТП-035 

м.Лохвиця  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1971 

Лохвицька КТП-162 с.Токарі  1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1973 

Лохвицька 
КТП-405 

м.Заводське  

1 180 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/6/0,4 

кВа У1 
100 1964 

Лохвицька 
КТП-406 

м.Заводське  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 250/6/0,4 

кВа У1 
100 1987 

Лохвицька 
КТП-407 

м.Заводське  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/6/0,4 

кВа У1 
100 1982 

Лохвицька 
КТП-500 

м.Лохвиця  

1 400 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 400/10/0,4 

кВа У1 
100 1987 

Лубенська 
ЗТП1021м.Лубни 

вул.Н.Малія  

1 200 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
100 1966 

Машівська 
КТП-107 

с.Селещина  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1988 

Машівська 
КТП-353 

с.Красногірка  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
100 1994 

Машівська 
КТП-360 

с.Кошманівка  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1985 

Машівська 
КТП-39 

с.Кошманівка  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1982 

Машівська 
КТП-88 

смт.Машівка  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1966 

Миргородська 
КТП-159 

м.Миргород 

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1986 

Миргородська 
КТП-217 

с.Гаркушенці  
1 400 

Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 400/10/0,4 

кВа У1 
100 1984 

Миргородська 
КТП-23 

м.Миргород 

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
100 1970 

Миргородська 
КТП-363 

с.Кибенці  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
100 1972 

Миргородська 
КТП-389 

с.Стовбино  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
100 1968 

Миргородська 
КТП-40 

м.Миргород 

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
100 1980 
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ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/87_КТП-389%20с.Стовбино.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/87_КТП-389%20с.Стовбино.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/88_КТП-40%20м.Миргород.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/88_КТП-40%20м.Миргород.pdf


 

Філія Назва об’єкту шт 

Існуюча 

потужність, 

кВа 

Причина виконання 

заходу 

Тип 

трансформатора  

КДТ, 

% 

Рік 

введення в 

експлуатацію 

Миргородська 
КТП-41 

м.Миргород 

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1989 

Миргородська 
КТП-41А 

м.Миргород 

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1982 

Миргородська 
КТП-52 

м.Миргород 

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1991 

Миргородська 
КТП-53 

м.Миргород 

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
100 1985 

Миргородська 
КТП-531 

с.Поповка  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1982 

Миргородська 
КТП-6 

м.Миргород 

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1983 

Миргородська 
КТП-720 

с.Петрівці  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
100 1974 

Новосанжарська 
КТП-244 

с.Лелюхівка  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1975 

Новосанжарська 
КТП-295 

с.Козуби  

1 63 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
100 1968 

Новосанжарська 
КТП-297 

с.Руденківка  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1986 

Новосанжарська 
КТП-48 

с.Андріївка  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
100 1973 

Новосанжарська 
КТП-488 с.Крута 

Балка  

1 63 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
100 1964 

Новосанжарська 
КТП-592 с.м.т. 

Нові Санжари 

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1960 

Оржицька 
КТП-338с. 

Великоселецьке  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1967 

Пирятинська 
КТП-10 м. 

Пирятин 

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
100 1993 

Пирятинська КТП-175 с.Усівка  1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1987 

Пирятинська 
КТП-442 с. 

Малютенці  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1975 

Полтавська 

РЕМ 

КТП-152 

с.Божково 

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1968 

Полтавська 

РЕМ 

КТП-163 

с.Розсошенці  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1973 

Полтавська 

РЕМ 

КТП-164 

с.Розсошенці  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1981 

Полтавська 

РЕМ 

КТП-201 

с.Мачухи  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1971 

Полтавська 

РЕМ 

КТП-209 

с.Мачухи  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1976 

Полтавська 

РЕМ 

КТП-261 

с.Гожули  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1982 

Полтавська 

РЕМ 

КТП-344 

с.Абазівка  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1974 

Полтавська 

РЕМ 

КТП-382 

с.Розсошенці  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1987 

Полтавська 

РЕМ 

КТП-385 

с.Тахтаулово  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1979 

Полтавська 

РЕМ 

КТП-394 

с.Мильці  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1967 

Полтавська 

РЕМ 

КТП-593 

с.Терешки  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1972 

Полтавська 

РЕМ 

КТП-734 

с.Новоселівка  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1989 

Полтавська 

РЕМ 

КТП-96 

с.Терешки  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1973 

Решетилівська 
КТП-150 м. 

Решетилівка 

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1986 

Семенівська 
ЗТП-427 

смт.Семенівка  

1 400 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 400/10/0,4 

кВа У1 
100 1978 

Семенівська 
КТП-154 

с.Погребняки  

1 60 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
100 1963 

ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/89_КТП-41%20м.Миргород.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/89_КТП-41%20м.Миргород.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/90_КТП-41А%20м.Миргород.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/90_КТП-41А%20м.Миргород.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/91_КТП-52%20м.Миргород.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/91_КТП-52%20м.Миргород.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/92_КТП-53%20м.Миргород.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/92_КТП-53%20м.Миргород.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/93_КТП-531%20с.Поповка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/93_КТП-531%20с.Поповка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/94_КТП-6%20м.Миргород.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/94_КТП-6%20м.Миргород.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/95_КТП-720%20с.Петрівці.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/95_КТП-720%20с.Петрівці.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/96_КТП-244%20с.Лелюхівка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/96_КТП-244%20с.Лелюхівка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/97_КТП-295%20с.Козуби.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/97_КТП-295%20с.Козуби.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/98_КТП-297%20с.Руденківка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/98_КТП-297%20с.Руденківка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/99_КТП-48%20с.Андріївка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/99_КТП-48%20с.Андріївка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/100_КТП-488%20с.Крута%20Балка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/100_КТП-488%20с.Крута%20Балка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/101_КТП-592%20с.м.т.%20Нові%20Санжари.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/101_КТП-592%20с.м.т.%20Нові%20Санжари.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/102_КТП-338с.%20Великоселецьке.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/102_КТП-338с.%20Великоселецьке.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/103_КТП-10%20м.Пирятин.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/103_КТП-10%20м.Пирятин.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/104_КТП-175%20с.Усівка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/105_КТП-442%20с.Малютенці.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/105_КТП-442%20с.Малютенці.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/106_КТП-152%20с.Божково.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/106_КТП-152%20с.Божково.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/107_КТП-163%20с.Розсошенці.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/107_КТП-163%20с.Розсошенці.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/108_КТП-164%20с.Розсошенці.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/108_КТП-164%20с.Розсошенці.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/109_КТП-201%20с.Мачухи.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/109_КТП-201%20с.Мачухи.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/110_КТП-209%20с.Мачухи.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/110_КТП-209%20с.Мачухи.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/111_КТП-261%20с.Гожули.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/111_КТП-261%20с.Гожули.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/112_КТП-344%20с.Абазівка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/112_КТП-344%20с.Абазівка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/113_КТП-382%20с.Розсошенці.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/113_КТП-382%20с.Розсошенці.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/114_КТП-385%20с.Тахтаулово.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/114_КТП-385%20с.Тахтаулово.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/115_КТП-394%20с.Мильці.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/115_КТП-394%20с.Мильці.pdf
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Філія Назва об’єкту шт 

Існуюча 

потужність, 

кВа 

Причина виконання 

заходу 

Тип 

трансформатора  

КДТ, 

% 

Рік 

введення в 

експлуатацію 

Семенівська 
КТП-186 

с.Байрак  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1978 

Семенівська 
КТП-25 

смт.Семенівка  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
100 1967 

Семенівська 
КТП-3 

смт.Семенівка  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
100 1988 

Семенівська 
КТП-315 с.Крива 

Руда  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1976 

Семенівська КТП-333 с.Біляки  1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1978 

Семенівська 
КТП-349 

смт.Семенівка  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1960 

Семенівська 
КТП-358 

смт.Семенівка  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1977 

Семенівська 
КТП-366 

смт.Семенівка  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1986 

Семенівська 
КТП-68 

смт.Семенівка  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1978 

Семенівська 
КТП-91 с.Крива 

Руда  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1967 

Хорольська ЗТП214 м.Хорол 1 200 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1987 

Хорольська 
ЗТП259 

с.Клепачі  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 250/10/0,4 

кВа У1 
100 1980 

Хорольська 
КТП120 

с.Штомпелівка  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1979 

Хорольська КТП13 м.Хорол 1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1966 

Хорольська 
КТП172 

с.Мусіївка  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1979 

Хорольська КТП308 м.Хорол 1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1974 

Хорольська КТП400 м.Хорол 1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1987 

Чорнухинська 
КТП-110 

с.Луговики  

1 63 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
100 1967 

Чорнухинська 
КТП-180 

с.Білоусівка  

1 63 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
100 1967 

Чорнухинська 
КТП-3 

смт.Чорнухи  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1993 

Чорнухинська 
КТП-64 

с.Харсіки  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1986 

Чорнухинська КТП-79 с.Галяво  1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1964 

Чутівська 
ЗТП  №190 

смт.Скороходове 

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1972 

Чутівська 
КТП  №189 

смт.Скороходове 

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1972 

Шишацька 
КТП  № 13  

смт.Шишаки  

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1989 

Шишацька 
КТП  № 137 

с.Федунка  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1983 

Шишацька 
КТП  № 222  

смт.Шишаки  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1986 

Шишацька 
КТП  № 32  

смт.Шишаки  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1989 

Шишацька 
КТП  № 323  

смт.Шишаки  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1992 

Шишацька 
КТП  № 368 смт 

Шишаки 

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1992 

Шишацька 
КТП  № 4 С.В-

ПЕРЕВОЗ 

1 250 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 160/10/0,4 

кВа У1 
100 1992 

Шишацька 
КТП-163 

с.В.Бузова  

1 160 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
100 1989 

Шишацька 
КТП-49 

с.Ковалівка  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 40/10/0,4 

кВа У1 
100 1964 
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ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/150_КТП%20%20№%20137%20С.ФЕДУHКА.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/150_КТП%20%20№%20137%20С.ФЕДУHКА.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/151_КТП%20%20№%20222%20%20смт.Шишаки.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/151_КТП%20%20№%20222%20%20смт.Шишаки.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/152_КТП%20%20№%2032%20%20смт.Шишаки.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/152_КТП%20%20№%2032%20%20смт.Шишаки.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/153_КТП%20%20№%20323%20%20смт.Шишаки.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/153_КТП%20%20№%20323%20%20смт.Шишаки.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/154_КТП%20%20№%20368%20смт%20Шишаки.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/154_КТП%20%20№%20368%20смт%20Шишаки.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/155_КТП%20%20№%204%20С.В-ПЕРЕВОЗ.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/155_КТП%20%20№%204%20С.В-ПЕРЕВОЗ.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/156_КТП-163%20с.В.Бузова.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/156_КТП-163%20с.В.Бузова.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/158_КТП-49%20с.Ковалівка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/158_КТП-49%20с.Ковалівка.pdf


 

Філія Назва об’єкту шт 

Існуюча 

потужність, 

кВа 

Причина виконання 

заходу 

Тип 

трансформатора  

КДТ, 

% 

Рік 

введення в 

експлуатацію 

Шишацька 
КТП-50 

с.Ковалівка  

1 100 
Заміна за результатами 

випробувань ізоляції 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
100 1964 

 ВСЬОГО 152      

 

Перелік силових трансформаторів, що планується до закупівлі: 

№ 

п/п 
Назва об’єкта Кількість 

Вартість одиниці 

продукції (тис. грн. 

без ПДВ) 

Усього, тис. 

грн. без ПДВ 

1.  Силовий трансформатор ТМГ 40/10/0,4 

кВа У1 
8 29,99 239,92 

2.  Силовий трансформатор ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
17 33,79 574,43 

3.  Силовий трансформатор ТМГ 100/6-

10/0,4 кВа У1 
70 42,33 2 963,10 

4.  Силовий трансформатор ТМГ 160/6-

10/0,4 кВа У1 
162 51,04 8 267,67 

5.  Силовий трансформатор ТМГ 250/6-

10/0,4 кВа У1 
62 68,59 4 252,58 

6.  Силовий трансформатор ТМГ 400/6-

10/0,4 кВа У1 
15 87,84 1 317,53 

 Всього: 334  17 615,23 

 

5. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 таблиця Б.1. постанова НКРЕКП від 17.03.2021 №475 п.1, 

Правила роздрібного ринку е/е п.2.4.2, Технічний регламент щодо вимог до 

екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 152, протоколи 

випробувань силових трансформаторів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/159_КТП-50%20с.Ковалівка.pdf
ТЕО%20зміни/Обгрунтувальні%20матеріали/1%20розділ/05_Заміна%20трансформаторів/Дефектні%20акти/159_КТП-50%20с.Ковалівка.pdf


 

6. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.5.3.5 Реконструкція ТП 6-10/0,38 кВ з заміною шаф і трансформаторів 

 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1)   Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання 

(для окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 

зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та 

комерційних втрат електроенергії. 

 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

  Станом на 01.01.2020 року в розподільчих мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

експлуатується 8527 шт. шаф КТП. Відповідно до вимог нормативного документа 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» шафи КТП, які 

мають наскрізну корозію корпуса КТП вважаються дефектними і підлягають заміні.  

Ремонт та експлуатація шаф КТП, які відслужили свій ресурс та мають наскрізну корозію, 

економічно невигідно з наступних причин: 

 запасні частини до такого обладнання в основному відсутні у зв’язку з припиненням їх 

випуску заводами-виробниками тому дані елементи доводиться виготовляти з листового металу, що 

вимагає великих затрат в матеріальних і трудових ресурсах; 

 технічні характеристики такого обладнання технічно недосконалі, що ускладнює їх ремонт і 

вимагає значних витрат матеріалів та затрат часу на їх ремонт, вимагає скорочення міжремонтних 

термінів; 

 таке обладнання практично не піддається встановленню у ньому охоронної сигналізації. 

Тому, в даному випадку, доцільно здійснювати заміну такого обладнання на нове, сучасне. 

Станом на 01.01.2020 року в розподільчих мережах                                                        АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» експлуатується 10785 шт. силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ 

потужністю від 4 кВА до 2500 кВА. Відповідно до вимог нормативного документа 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» силові 

трансформатори, які відпрацювали понад 25 років вважаються дефектними і підлягають заміні. 

Силових трансформаторів з терміном служби понад 25 років в розподільчих мережах товариства 8934 

шт. Такі  силові трансформатори, через старіння ізоляції обмоток є потенційною загрозою надійності 

та якості електропостачання споживачів. 

За 2019 рік в розподільчих електричних мережах 0,4-10 кВ   АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

вийшло з ладу 71 шт. силових трансформатори 6-10/0,4кВ. З них по причині міжвиткового замикання  

через старіння ізоляції – 62 шт. 

Проведений аналіз окупності (Додаток №3) вказує на те, що окупність 1 шт. шафи КТП 

потужністю 100, 160 кВА разом із силовим трансформатором, включених до бюджету інвестиційної 

програми 2021 року, складе 4,1 року. 

 Враховуючи вищевикладене, необхідність оновлення парку шаф КТП та силових 

трансформаторів товариства, забезпечення належного електропостачання споживачів, необхідно 

закупити 6 шт. шаф КТП разом із силовими трансформаторами, а саме: 

 

 

ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/05_Заміна%20шаф%20та%20трансформаторів%20ТП/15(20)_заміна_шафи_ТП_і_сил._тр-ру_(типовий%20проект).pdf


 

№ п/п Найменування матеріалу 
кількість, 

шт. 

1 Шафа КТП 100 кВА без силового трансформатора 

(з РЛНД 10/400) 

4 

2 Шафа КТП 160 кВА без силового трансформатора 

(з РЛНД 10/400) 

2 

3 Трансформатор силовий масляний ТМГ 100/10/0,4 кВА У1 4 

4 Трансформатор силовий масляний ТМГ 160/10/0,4 кВА У1 2 

5 Блок фундаментний бетонний ФБС 2,4х0,6х0,4 12 

6 Замок для КТП(шпуга) 24 

 

№ 

п/п 
Назва об’єкту 

ТМГ 10/0,4 

кВА У1, 

потужність 

Шафа КТП без 

силового 

трансформатора 

(з РЛНД 10/400), 

потужність 

Блок 

фундаментний 

бетонний ФБС 

2,4х0,6х0,4, шт 

Замок для 

КТП 

(шпуга), шт 

1 КТП-351 с.Білухівка 100/10 100/10 2 4 

2 КТП-026 м. Кобеляки 100/10 100/10 2 4 

3 КТП-665 с.Копили 100/10 100/10 2 4 

4 КТП-669 с.Ковалівка 100/10 100/10 2 4 

5 КТП-27 с. Хейлівщина   160/10 160/10 2 4 

6 КТП  № 321 смт Шишаки 160/10 160/10 2 4 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах 

технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі". 

ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/05_Заміна%20шаф%20та%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20шафи+трансформатори/01_КТП%20351%20Білухівка%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/05_Заміна%20шаф%20та%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20шафи+трансформатори/02_КТП%2026%20Кобеляки%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/05_Заміна%20шаф%20та%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20шафи+трансформатори/03_КТП%20665%20Копили%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/05_Заміна%20шаф%20та%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20шафи+трансформатори/04_КТП%20669%20Ковалівка%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/05_Заміна%20шаф%20та%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20шафи+трансформатори/05_КТП%2027%20Хейлівщина%20акт%20тех.стану.pdf
ТЕО/1%20розділ/06_ТП%206-20%20кВ/05_Заміна%20шаф%20та%20трансформаторів%20ТП/Техстан%20шафи+трансформатори/06_КТП%20321%20Шишаки%20акт%20тех.стану.pdf


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розробка проектно-кошторисної документації у складі Інвестиційної програми 2021 

року 

 

№ 

п/п 
Найменування об'єкту 

Обгрунтування 

необхідності 

реконструкції 

об'єкту 

наведене в 

додатку 

програми 

Вартість 

робочого 

проекту (РП) 

(тис. грн. без 

ПДВ)  

Вартість 

експертизи 

(тис. грн. 

без ПДВ) 

Вартість 

всього,  

(тис. грн. 

без ПДВ) 

1 

Реконструкція трансформаторної 

підстанції  110/10 кВ «Промузел» 

в м. Полтава Полтавської області 

Додаток 1 450,99 0,00 450,99 

2 

Реконструкція ПЛ-110 кВ 

«Гадяч-Веприк» в Полтавській 

області 

Додаток 2 468,59 0,00 468,59 

3 

Реконструкція ПЛ 110 кВ 

"відпайка до ПС "Південно-

Західна" 

Додаток 3 385,52 0,00 385,52 

4 

Нове будівництво КЛ 110 кВ від  

ПЛ 110 кВ «Полтава-Турбозавод 

№ 2» до ПС 110/10/6 кВ  

«Південно-Західна» в м. Полтаві 

Додаток 4 622,72 0,00 622,72 

5 

Реконструкція центрального 

розподільчого пункту 10/0,4 кВ 

№1 в м. Хорол Полтавської 

області 

Додаток 5 187,51 0,00 187,51 

6 

Реконструкція розподільчого 

пункту 6/0,4 кВ №15 в м. 

Кременчук Полтавської області 

Додаток 6 145,75 0,00 145,75 

7 

Реконструкція розподільчого 

пункту 6/0,4 кВ №5 в м. 

Кременчук Полтавської області 

Додаток 7 182,01 0,00 182,01 

Всього по проектним роботам:     2443,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

 

1.2.1.1. Реконструкція трансформаторної підстанції  110/10 кВ 

«Промузел» в м. Полтава Полтавської області 

 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: заміна морально та фізично застарілого обладнання.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу. 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

1) Характеристика існуючого об’єкту: ПС 110/10 кВ «Промузел» розташована в с. Затурино  

Полтавського району. Підстанція введена в експлуатацію в 1986 році. ПС «Промузел» 110/10кВ є 

однотрансформаторною та вузловою в кільці 110 кВ Полтавського енерговузла. На напрузі 10 кВ від 

підстанції живляться споживачі як виробничого характеру (промислові, газовидобувні, 

геологорозвідувальні підприємства), так і побутові (лікарні, школи, населення).  

2) Опис технічного стану об’єкта: Розподільчий пристрій 110 кВ підстанції обладнаний оливними 

вимикачами типу МКП-110М. Дані вимикачі морально застарілі (термін експлуатації відповідно до 

заводської інструкції складає 25 років). Вимикачі експлуатуються більше граничного терміну 

експлуатації, виробили свій механічний ресурс, мають значне зношення окремих частин привода та 

дугогасильних камер (на даний час вже не випускаються, аналогів немає). Приводи вимикачів не 

піддаються регулюванню. Спрацювання силових контактів не дає можливості для регулювання 

швидкісних характеристик. Корпуси баків вимикачів мають протікання по зварним швам. 

Розподільчий пристрій 10кВ обладнаний комірками типу К-12 з оливними вимикачами типу 

ВМПЭ-10. Комірки типу К-12 є конструктивно недосконалі, а саме не мають перегородки, яка розділяє 

кабельний відсік з секцією шин. В аварійній ситуації при пошкодженні кабельної муфти 

пошкоджується все обладнання комірки високовольтного відсіку. 

Вимикачі ВМПЭ-10 морально застарілі, експлуатуються більше граничного терміну експлуатації. 

Проблемним питанням при ремонтах є спрацювання силових контактів, яке на дає можливості для 

регулювання швидкісних характеристик. Також відсутні запасні частини до них. 

Дефектні  акти: Дефектування вимикачів 110кВ, Дефектування комірок ЗРУ-10кВ 

3) Обгрунтування заходу: Реконструкція ПС обґрунтована в Схемі перспективного розвитку до 

2028 року (ІІ етап п.3.1.4). 

  4) Опис обсягів робіт, які будуть проектуватися:  

-  заміна вимикачів МКП-110М на елегазові вимикачі 110кВ – 7 шт.; 

-  заміна вимикачів ВМПЭ-10 – 15 шт. на вакуумні вимикачі 10 кВ; 

-  заміна застарілих комірок 10 кВ К-12 на більш сучасні – 22 шт. 

 

6) Перспективи реалізації майбутньої ПКД: Планом передбачається виконати проектні роботи в 

2021 році, реконструкцію – в 2023-2025 роках. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 

ГКД 34.20.507-2003 п.п. 5.6.30; 5.6.33. ТЕЕС і МП (із змінами 2019). 

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014 Норми технологічного проектування енергетичних систем і 

електричних мереж 35 кВ і вище. 
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Додаток 2 

 

1.2.1.2 Реконструкція ПЛ-110 кВ «Гадяч-Веприк» в Полтавській області 

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 ПЛ 110 кВ «Гадяч – Веприк» є частиною кільцевої мережі 110 кВ, яка живиться від ПС 

330/110/35/10 кВ «Миргород» і сполучає ПС 110/10кВ «Сари», ПС 110/10кВ «Гадяч», ПС 110/35/10кВ 

«Веприк», ПС 110/35/10кВ «Зіньків» і ПС 110/10кВ «Пишненки». 

 За роки експлуатації провід АЖ-120 помітно витягнувся, змінилися стріли провисання, 

габаритні відстані досягли граничних величин, в деяких прогонах відстань від проводу до землі не 

відповідає встановленим величинам. У двадцяти восьми прогонах габарит від проводу до землі не 

відповідає встановленим величинам. 

 Для недопущення виникнення аварійних ситуацій і для недопущення виведення ПЛ 110 кВ у 

розряд не діючих через невідповідність технічного стану встановленим нормам необхідно провести 

роботи з технічного переоснащення даної ПЛ. 

 У відповідності до п.3.2.6. Кодексу системи розподілу даний захід розвитку системи розподілу 

направлений на підвищення рівня якості електропостачання, зниження технологічних витрат 

електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 ПЛ 110 кВ «Гадяч – Веприк» складається з двох ділянок, які мають дволанцюгове виконання 

спільно з ПЛ 110 кВ «Гадяч - П.Роменка» та одноланцюгове виконання. 

Дволанцюгова ділянка ПЛ 110 кВ «Гадяч – Веприк» з ПЛ 110 кВ «Гадяч - П.Роменка» має 

довжину 0,841 км, марка проводу АЖ-120, марка грозозахисного тросу – С-50. 

Ділянка ПЛ 110 кВ «Гадяч – Веприк» має довжину 28,019 км, марка проводу АЖ-120, марка 

грозозахисного тросу – С-50. 

Провід марки АЖ – провід без стального осердя, механічну міцність забезпечує сплав алюмінію із 

залізом. 

Обидві ділянки були спроектовані в 1974 році та введені в експлуатацію в 1975 році. На початок 

планового періоду цього Плану строк експлуатації цієї ПЛ 110 кВ становитиме 45 років. 

ПЛ-110 кВ «Гадяч – Веприк» загалом має 130 опор, з яких 120 опор залізобетонні, інші 10 шт. - 

металеві. 

Траса ПЛ 110кВ проходить по житловій зоні м. Гадяч, с. Веприк, землях сільськогосподарського 

призначення, лісах, луках та має перетини з підземними газопроводами, залізничними коліями, 

автодорогами, повітряними лініями 0,4 кВ, водоймами. 

За роки експлуатації провід АЖ-120 помітно витягнувся, змінилися стріли провисання, габаритні 

відстані досягли граничних величин, в деяких прогонах відстань від проводу до землі не відповідає 

встановленим величинам. У двадцяти восьми прогонах габарит від проводу до землі не відповідає 

встановленим величинам. 

З часом механічна міць проводу зменшилась і при виникненні граничних навантажень (вітер, 

ожеледь) збільшилась кількість відключення ПЛ через надмірне провисання проводів, що при 

коливанні під дією вітру наближаються на недопустиму відстань одне до одного. Через часті ремонти 

проводів ПЛ на них встановлена велика кількість з’єднувачів, що негативно позначається на якості 

переданої електроенергії. Збільшення кількості з’єднувачів на ПЛ потребує виконувати робити з 

контролю з’єднувачів в більшому обсязі. 

Через відсутність габариту, є загроза виникнення нещасних випадків, пов’язаних з наближенням 

до струмовідних частин сільськогосподарської техніки під час робити на землях 

сільськогосподарського призначення. Для безпечного проведення робіт з обробки ґрунту та збору 

врожаю, роботи під проводами ПЛ виконуються після зняття напруги з проводів ПЛ. 



 

Низька механічна міцність проводу АЖ у порівнянні з проводом АС не дає змоги виконати роботи 

з регулювання проводів. Зменшення стріл прогину проводу призводить до збільшення тяжіння у 

проводі, яке вище за його розривне зусилля. 

Під дією різноманітних навантажень (вітер, ожеледь, температура навколишнього середовища) 

залізобетонні опори №№ 2, 3, 8, 11, 15, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 47, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 100, 102, 

104, 105, 111, 120, 123, 125, всього 28 шт. мають вертикальні та повздовжні тріщини (довжина понад 

3м і шириною розкриття понад 1мм), відколювання бетону з оголенням арматури зі слідами іржі та 

викривлення залізобетонного стояка в бік більшого тяжіння двох проводів впоперек ПЛ. Кількість 

дефектних опор складає 23% від загальної кількості. 

В прогоні опор №31 – 32 ПЛ перетинає не електрифіковану залізницю, в місці перетину відсутнє 

подвійне кріплення проводів. 

За часи експлуатації накопичилась велика кількість дефектних ізоляторів, що підлягають заміні. 

Грозотрос по всій довжині вичерпав свій термін придатності, корозійний знос досяг граничної 

велечини. 

Дані дефекти свідчать про незадовільний технічний стан проводу ПЛ та є порушенням вимог 

діючих нормативних документів з експлуатації ПЛ, зокрема ПУЕ-2017 із змінами та доповненнями, 

СОУ-Н ЕЕ 20.571:2007, СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007 із змінами та доповненнями, СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007). У  

зв’язку з цим нагальною є потреба заміни опор проводу АЖ на новий АС. 

За останні 10 років було зафіксовано 10 технологічних порушень на цій лінії пов’язаних з обривом 

проводів через дію вітру, ожеледі, падіння дерев. 

Обсяг реконструкції передбачає: 

- заміну зношеного проводу АЖ на лінії на провід АС; 

- заміну зношеного грозотросу по всій довжині; 

- заміну скляних ізоляторів; 

- відновлення корозійного покриття на металевих опорах. 

Планом розвитку передбачено реконструкцію ПЛ-110 кВ ‘’Гадяч – Веприк’’ довжиною 28,019 км. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 У відповідності до ГКД 34.20.661-2003 п.10.5.1.3 для усунення накопичених дефектів 

необхідно провести технічне переоснащення або реконструкцію у зв’язку з технічним станом. 

 

 

 

 

Додаток 3 

 

1.2.1.3 Реконструкція відпайки до ПС «Південно-Західна» в м. Полтава 

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 ПЛ 110 кВ «Відпайка до ПС «Південно-Західна» є частиною кільцевої мережі 110 кВ м. 

Полтава. Вона живить підстанцію 110/10/6кВ «Південно-Західна», приєднання якої виконано за 

схемою глибокого вводу в район промислової забудови колишнього алмазного заводу. За роки 

експлуатації елементи металоконструкцій опор, залізобетонні стояки та металеві опори накопичили 

критичні дефекти, що унеможливлюють її подальшу експлуатацію. На відміну від інших ділянок 

кільця 110 кВ м. Полтава ПЛ 110 кВ «Відпайка до ПС «Південно-Західна» є єдиною, яка виконана 

двома ланцюгами на одних опорах. Крім того вона є тупиковою, а ПС 110/10/6кВ «Південно-Західна» 

не має резервного живлення. В такій ситуації не забезпечується надійне електропостачання споживачів 

м. Полтава. Так, при аварії на дволанцюговій ПЛ 110 кВ «Відпайка до ПС «Південно-Західна» виникає 
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знеструмлення ПС 110/10/6кВ «Південно-Західна», яка за даними 2019 року в режимі зимового 

максимуму має навантаження 18,4 МВт. З цих же причин неможливо вивести лінію в ремонт. 

Даний захід розвитку системи розподілу направлений на підвищення рівня якості 

електропостачання, зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних 

мережах та комерційних втрат електроенергії.  

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 Лінія виконана відгалуженнями від ПЛ-110 кВ «Полтава – Браїлки» та ПЛ-110 кВ «Полтава – 

Турбозавод №2». ПЛ збудована у дволанцюговому виконанні на одній опорі. Лінія складається із двох 

ланцюгів довжиною 2,760 км кожен, марка проводу АС-120, марка грозозахисного тросу – С-50. Лінія 

загалом має 16 опор, з яких 7 опор металеві, всі інші - залізобетонні. 

Траса ПЛ 110 кВ проходить по місту Полтава, по жилій та нежилій зонах, має перетини з 

підземними газопроводами, тролейбусними лініями, автодорогами, надземними трубопроводами 

теплотраси, повітряними лініями 0,4 кВ. В межах охоронної зони ПЛ розташовані гаражі, парки та 

стоянки автотранспорту. 

ПЛ введена в експлуатацію в 1964 році. На початок інвестиційної програми строк експлуатації цієї 

ПЛ 110 кВ становитиме 56 років. 

За роки експлуатації всі елементи металоконструкцій опор зазнали корозійного зносу. Корозійне 

зношення елементів металевих конструкцій опор ПЛ складає від 5 до 30 %. В значній мірі виражена 

щілинна корозія в місцях болтових з’єднань металевих елементів опор, яка постійно збільшується. Це 

може призвести до падіння опор. 

Під дією різноманітних навантажень (вітер, ожеледь, температура навколишнього середовища) 

залізобетонні опори (№ 1, 2, 4, 5, 7, 7А, 8, 10) мають вертикальні та повздовжні тріщини (довжина 

понад 3м і шириною розкриття понад 1 мм), відколювання бетону з оголенням арматури зі слідами 

іржі. 

Дані дефекти свідчать про незадовільний технічний стан опор ПЛ та є порушенням вимог діючих 

нормативних документів з експлуатації ПЛ, зокрема ПУЕ-2017 із змінами та доповненнями, СОУ-Н ЕЕ 

20.571:2007, СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007 із змінами та доповненнями, СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007. У  зв’язку з 

цим нагальною є потреба заміни опор ПЛ на нові. 

Реконструкція ПЛ обґрунтована в Схемі перспективного розвитку до 2028 року (ІІІ етап п.9.1). 

В 2017 році було виконано «Техніко-економічне обгрунтування відпайки на ПС «Південно-

Західна» від ПЛ 110 кВ «Полтава-ХПФ», яким було обґрунтовано будівництво однієї кабельної лінії 

110 кВ та реконструкцію існуючої відпайки дволанцюгової ПЛ 110 кВ в одноланцюгову. 

Інвестиційною програмою передбачено в 2021 році виконання проектних робіт за результатами 

ТЕО. Будівництво ПЛ 110 кВ планується виконати в 2022-2023 роках. Будівництво передбачає 

переведення дволанцюгової ПЛ 110 кВ довжиною 2,769 км в одноланцюгову, а саме із заміною 

дефектних залізобетонних опор №№ 1, 2, 4, 5, 7, 7А, 10  ПЛ 110 кВ «Відпайка до ПС Південно-

Західна» з можливостю підвішування двох кіл ПЛ 110 кВ для виконання ремонтних робіт та 

підвищення надійності. Переріз проводу визначається розрахунком з урахуванням перспективного 

навантаження і організації в подальшому «заходу-виходу» ЛЕП 110 кВ на ПС 110/10/6 кВ «Південно-

Західна». Нові опори встановлюються без збільшення відведених земельних ділянок (опора в опору). 

На опорах потрібно передбачити траверси для підвішування двох кіл ПЛ 110 кВ. А саме, ПЛ 110 кВ 

«Відпайка на ПС Південно-Західна» підключення до мережі передбачити для ПЛ 110 кВ «Відпайка до 

ПС Південно-Західна»  (права) від оп. № 23 ПЛ 110 кВ «Полтава-Браїлки № 2» (права). А 

підвішування проводу ПЛ 110 кВ «Відпайка на ПС Південно-Західна» (ліва) передбачити від оп. № 23 

ПЛ 110 кВ «Полтава-Турбозавод № 2» / «Полтава-Браїлки № 2» до порталу ПС 110/10/6 кВ «Південно-

Західна» без підключення до мережі. Також потрібно замінити підвісну арматуру та ізолятори по всій 

довжині реконструйованої ПЛ 110 кВ.  

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 У відповідності до ГКД 34.20.661-2003 п.10.5.1.3 для усунення накопичених дефектів 

необхідно провести технічне переоснащення або реконструкцію у зв’язку з технічним станом. 
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Додаток 4 

 

1.2.1.4 Нове будівництво КЛ 110 кВ від  ПЛ 110 кВ «Полтава-Турбозавод № 

2» до ПС 110/10/6 кВ  «Південно-Західна» в м. Полтаві 

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 ПЛ 110 кВ «Відпайка до ПС «Південно-Західна» є частиною кільцевої мережі 110 кВ м. 

Полтава. Вона живить підстанцію 110/10/6кВ «Південно-Західна», приєднання якої виконано за 

схемою глибокого вводу в район промислової забудови колишнього алмазного заводу. За роки 

експлуатації елементи металоконструкцій опор, залізобетонні стояки та металеві опори накопичили 

критичні дефекти, що унеможливлюють її подальшу експлуатацію. На відміну від інших ділянок 

кільця 110 кВ м. Полтава ПЛ 110 кВ «Відпайка до ПС «Південно-Західна» є єдиною, яка виконана 

двома ланцюгами на одних опорах. Крім того вона є тупиковою, а ПС 110/10/6кВ «Південно-Західна» 

не має резервного живлення. В такій ситуації не забезпечується надійне електропостачання споживачів 

м. Полтава. Так, при аварії на дволанцюговій ПЛ 110 кВ «Відпайка до ПС «Південно-Західна» виникає 

знеструмлення ПС 110/10/6кВ «Південно-Західна», яка за даними 2019 року в режимі зимового 

максимуму має навантаження 18,4 МВт. З цих же причин неможливо вивести лінію в ремонт. 

Даний захід розвитку системи розподілу направлений на підвищення рівня якості 

електропостачання, зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних 

мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 Лінія виконана відгалуженнями від ПЛ-110 кВ «Полтава – Браїлки» та ПЛ-110 кВ «Полтава – 

Турбозавод №2». ПЛ збудована у дволанцюговому виконанні на одній опорі. Лінія складається із двох 

ланцюгів довжиною 2,760 км кожен, марка проводу АС-120, марка грозозахисного тросу – С-50. Лінія 

загалом має 16 опор, з яких 7 опор металеві, всі інші - залізобетонні. 

Траса ПЛ 110 кВ проходить по місту Полтава, по жилій та нежилій зонах, має перетини з 

підземними газопроводами, тролейбусними лініями, автодорогами, надземними трубопроводами 

теплотраси, повітряними лініями 0,4 кВ. В межах охоронної зони ПЛ розташовані гаражі, парки та 

стоянки автотранспорту. 

ПЛ введена в експлуатацію в 1964 році. На початок інвестиційної програми строк експлуатації цієї 

ПЛ 110 кВ становитиме 56 років. 

За роки експлуатації всі елементи металоконструкцій опор зазнали корозійного зносу. Корозійне 

зношення елементів металевих конструкцій опор ПЛ складає від 5 до 30 %. В значній мірі виражена 

щілинна корозія в місцях болтових з’єднань металевих елементів опор, яка постійно збільшується. Це 

може призвести до падіння опор. 

Під дією різноманітних навантажень (вітер, ожеледь, температура навколишнього середовища) 

залізобетонні опори (№ 1, 2, 4, 5, 7, 7А, 8, 10) мають вертикальні та повздовжні тріщини (довжина 

понад 3м і шириною розкриття понад 1 мм), відколювання бетону з оголенням арматури зі слідами 

іржі. 

Дані дефекти свідчать про незадовільний технічний стан опор ПЛ та є порушенням вимог діючих 

нормативних документів з експлуатації ПЛ, зокрема ПУЕ-2017 із змінами та доповненнями, СОУ-Н ЕЕ 

20.571:2007, СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007 із змінами та доповненнями, СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007. У  зв’язку з 

цим нагальною є потреба заміни опор ПЛ на нові. 

 Реконструкція ПЛ обґрунтована в Схемі перспективного розвитку до 2028 року (ІІІ етап п.9.1). 

В 2017 році було виконано «Техніко-економічне обгрунтування відпайки на ПС «Південно-Західна» 

від ПЛ 110 кВ «Полтава-ХПФ», яким було обґрунтовано будівництво однієї кабельної лінії 110 кВ та 

реконструкцію існуючої відпайки двохланцюгової ПЛ 110 кВ в одноланцюгову. 

 Інвестиційною програмою передбачено в 2021 році виконання проектних робіт за результатами ТЕО. 

Будівництво КЛ 110 кВ планується виконати в 2022-2023 роках. Нове будівництво передбачає КЛ 110 кВ 
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від  ПЛ 110 кВ «Полтава-Турбозавод № 2» в районі оп. №20 до ВРП 110 кВ ПС 110/10/6 кВ  «Південно-

Західна» довжиною 2,297 км кабелем з зшитого поліетилену перерізом 300 мм2.  

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 У відповідності до ГКД 34.20.661-2003 п.10.5.1.3 для усунення накопичених дефектів 

необхідно провести технічне переоснащення або реконструкцію у зв’язку з технічним станом. 

 

 

 

 

Додаток 5 

 

1.2.1.5 Реконструкція центрального розподільчого пункту 10/0,4 кВ №1 в м. 

Хорол Полтавської області 

 

1.  Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення надійного та 

безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2.  Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Рік будівництва – 1964р. 

Обладнання- масляні вимикачі типу ВМГ-133-6шт, типу ВМП-10-2шт. 

Привода-  ПП-67; ППК-63; ПРБА-114. 

Силовий трансформатор – 1шт, потужністю 315кВА. 

Резервні місця в РУ-10кВ та в РУ-0,4кВ для розвитку мережі 10кВ та 0,4кВ – відсутні. 

Споживачі- 3697 побутових та 356 юридичних споживачів  громадсько-побутового 

призначення центральної частини міста, а саме:  

Міськвиконком, школи, дитячі садки, готель, центральний ринок, супермаркети, хлібзавод, банки, 

багатоповерхові житлові будинки та інше. 

Потужність споживання – 2650кВт. 

На місці встановлення РП-10кВ має місце підтоплення кабельних каналів під час проходження 

злив, що призводить до аварійних відключень ел.мереж. Через це вкрай необхідно підняти кабельні 

канали мінімум на 1м, або винести із зони затоплення дане РП шляхом побудови нового поряд. 

В першу чергу необхідно буде виконувати підняття полу приблизно на 0,5-0,7м,  в той же час 

стиснені умови розташування комірок не дають маневрувати при поетапному відключенні та 

переустановленні обладнання. 

Існуюче електрообладнання РП-10 виконано на масляних вимикачах типу ВМГ-133. На сьогоднішній  

час вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість подальшої експлуатації РП-10 

у  відповідності до вимог нормативних документів ставиться під сумнів, тому що запчастини до 

наявного застарілого обладнання заводами не виготовляються. 

Через значні габаритні розміри існуючих комірок 10кВ відсутня можливість встановлення додаткових 

комірок, що в свою чергу не дозволяє розвивати мережу 10кВ в процесі  постійного ущільнення 



 

забудови центра міста, підвищення навантажень та створення гнучких резервних схем під час 

аварійної ситуації.  

Часті пошкодження, по причині зносу обладнання, є причиною значних фінансових витрат, 

через зменшення терміну міжремонтних періодів, а також до скарг споживачів на часті знеструмлення.

  

 Таким чином, існуючий РП-10 має 100% фізичний знос з зв’язку з тривалою 

експлуатацією, незадовільним технічним станом обладнання та будівельної частини і не відповідає 

потребам зростаючого навантаження. 

 У зв’язку з розвитком новітніх технологій (застосування вакуумних вимикачів), які мають 

відносні переваги в монтажу, експлуатації та ремонті, зазначене РП-10 має також 100% моральний 

знос. 

 За вищенаведеними ознаками існуючий РП-10 підлягає повній заміні з використанням для 

розподілу електроенергії вакуумних вимикачів 10кВ.  

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі". 

 

 

 

Додаток 6 

 

1.2.1.6 Реконструкція розподільчого пункту 6/0,4 кВ №15 в м. Кременчук 

Полтавської області 

 

1.  Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення 

надійного та безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

Рік будівництва – 1984р. 

Обладнання – масляні вимикачі типу ВМП-10 в кількості 10 шт. 

Привода – ППВ-10. 

Силовий трансформатор – 1 шт. потужністю 100 кВА, в другій камері відсутній силовий 

трансформатор.   

Споживачі – 5092 побутових та  юридичних споживачів громадсько-побутового призначення 

частини міста, а саме школи, дитячі садки, супермаркети, багатоповерхові житлові будинки та інші. 

Потужність споживання – 2017 кВт. 

Існуюче електрообладнання РП-15 виконано на масляних вимикачах типу ВМП-10. На 

сьогоднішній час вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість подальшої 
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експлуатації РП-15 у відповідності до вимог нормативних документів ставиться під сумнів, тому що 

запчастини до наявного застарілого обладнання заводами не виготовляються. 

Часті пошкодження по причині зносу обладнання є причиною значних витрат через зменшення 

терміну міжремонтних періодів. Ремонт проводиться по декілька раз на рік, а не як планується 1 раз на 

п’ять років, що систематично приводить до зростання недовідпуску електроенергії за рахунок 

збільшення часу на проведення ремонтних робіт, а також до скарг споживачів на часті знеструмлення. 

Станом на 01.01.2020 строк експлуатації існуючого РП-15 становитиме 35 років (2019-1984=35). 

Згідно з проектною документацією замість існуючих застарілих масляних вимикачів в РП-15 

передбачається в РУ-10 кВ встановлення 10 шт. комірок КСО-393МВ з вакуумними вимикачами 10 кВ 

та мікропроцесорними пристроями релейного захисту. 

Необхідно замінити мережу освітлення та обігрів РП. Виконати заміну м’якої крівлі на тверду 

(шифер) та виконати вимощення навколо РП. 

Для забезпечення зв’язку з черговим диспетчером, пропонується встановити ТУ на дане РП.  

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі". 

 

 

 

Додаток 7 

 

1.2.1.7 Реконструкція розподільчого пункту 6/0,4 кВ №5 в м. Кременчук 

Полтавської області 

 

1.  Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

1) Мета виконання заходу: поліпшення технічного стану електричних мереж, забезпечення надійного та 

безперервного електропостачання споживачів, покращення якості електроенергії.  

2) Категорія заходу: удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання (для 

окремих населених пунктів, великих об’єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; підвищення рівня 

якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх 

моніторингу (зокрема апаратними засобами); зниження технологічних витрат електроенергії на її 

розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

Рік будівництва – 1936р. 

Обладнання – масляні вимикачі типу ВМГ-133 в кількості 14 шт. 

Привода – ПЛМ-10. 

Споживачі – 3499 об’єктів споживачів громадсько-побутового призначення частини міста, а саме 

магазини, навчальні заклади, поліклініки, котельні, багатоповерхові житлові будинки та інші. 

Потужність споживання – 1912,13 кВт. 

Існуюче вимощення навколо будівлі РП має суттєві пошкодження, що впливає на стан 

фундаменту та на довговічність експлуатації самої будівлі. Для захисту фундаменту від атмосферних 

опадів та промерзання ґрунту навколо будівлі необхідно відновити вимощення навколо РП. 

Дах будівлі РП плоский та виконаний з м’якого матеріалу, який з часом втратив свої захисні та 

гідроізолюючі властивості. Тріщини на стиках плит перекриття призвели до постійного протікання 

даху, в наслідок цього, волога потрапляє на електрообладнання, яке в свою чергу аварійно 
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вимикається та знеструмлює об’єкти споживачів міста Кременчука. Тому пропонуємо замінити 

покрівлю на односкатну, виконану шифером, який має більш тривалий термін експлуатації.  

Існуюче електрообладнання РП-5 виконано на масляних вимикачах типу ВМГ-133. На 

сьогоднішній час вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість подальшої 

експлуатації РП-5 у відповідності до вимог нормативних документів ставиться під сумнів, тому що 

запчастини до наявного застарілого обладнання заводами не виготовляються. 

Часті пошкодження по причині зносу обладнання є причиною значних витрат через зменшення 

терміну міжремонтних періодів. Ремонт проводиться по декілька раз на рік, а не згідно з нормами, 1 

раз на п’ять років, що систематично приводить до зростання недовідпуску електроенергії за рахунок 

збільшення часу на проведення ремонтних робіт, а також до скарг споживачів на часті 

знеструмлення. 

Станом на 01.01.2020 строк експлуатації існуючого РП-5 становитиме 83 роки (2019-1936=83). 

Згідно з проектною документацією замість існуючих застарілих масляних вимикачів в РП-5 

передбачається в РУ-10 кВ встановлення 14 шт. комірок КСО-393МВ з вакуумними вимикачами 10 

кВ та мікропроцесорними пристроями релейного захисту, які відповідають сучасним вимогам по 

надійності та обслуговуванню. 

Ефективне диспетчерське управління енергооб’єктами передбачає контроль стану та управління 

обладнанням. Для своєчасної та достовірної оцінки стану обладнання РП, і як наслідок покращення 

надійності та якості електропостачання споживачів, пропонуємо встановити телемеханіку для зв’язку 

з черговим персоналом.  

Також необхідно замінити мережу освітлення та обігрів РП.  

 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного 

стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі". 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2.1.4.1 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 01.01.2021 р. АТ „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” має в експлуатації у побутових 

споживачів 690 318 шт. лічильників електричної енергії, з них – 649 971 шт. 1-фазних (у т.ч. 

42 612 шт. індукційні класу точності 2,5) та 40 347 шт. 3-фазних електролічильників.  

На даний час в АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» впроваджено та працюють наступні 

системи АСОЕ у побутових споживачів: 

SMART IMS – 14 978 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 – 53 297 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». 
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Організація впровадження АСОЕ в АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Шафа 

АСОЕ

ТП

СЕРВЕР АСОЕ 
         Електронна 

пошта

Макети



Локальна мережа підприємства
ІБЖ

              

220 В

GSM 

Modem

Мережа сотового GSM зв’язку CSD

GPRS

 

АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

І с.ш. ІІ с.ш.

Шафа 

АСОЕ

ТП

І с.ш. ІІ с.ш.

Шафа 

АСОЕ

ТП

І с.ш. ІІ с.ш.

Шафа 

АСОЕ

ТП

І с.ш. ІІ с.ш.

Шафа 

АСОЕ

ТП

І с.ш. ІІ с.ш.

Шафа 

АСОЕ

ТП

І с.ш. ІІ с.ш.

Шафа 

АСОЕ

ТП

І с.ш. ІІ с.ш.

Шафа 

АСОЕ

ТП

І с.ш. ІІ с.ш.

PLC -каналPLC -канал PLC -каналPLC -канал PLC -каналPLC -канал PLC -канал PLC -канал PLC -канал PLC -канал PLC -канал

PLC -канал PLC -канал PLC -канал PLC -канал PLC -канал

 

Шафа АСКОЕ PLC 2 забезпечує: 

- збір даних з електролічильників через мережу живлення 0,4 кВ (PLC- Power line 

communication) 

- пересилання отриманої інформації  до серверу АСОЕ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

через мережу стільникового зв’язку GSM.   

 

У 2021 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.  

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. 

 Крім того, використання інших додаткових функцій приладу обліку буде здійснене 

згідно з чинними нормативними документами. 

Враховуючи це, за результатами аналізу було визначено три філії, в яких заплановано 

виконати заміну 21 788 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) 
(NIK2104 AP2T.1802.MC.11- або аналог) 

1,38 20 683 28 542,54 

2 

3-ф  інтервальний електролічильник з модулем 

дистанційного зчитування (типу - СМАРТ) 

(NIK2303 AP3T.1802.MC.21- або аналог) 

2,97 509 1 511,73 

3 

3-ф  інтервальний електролічильник (А+;R+/-) з 

модулем дистанційного зчитування (типу - 

СМАРТ(NIK2303 ARP3T.1802.MC.21- або аналог) 

3,10 145 449,50 

4 

3-ф  інтервальний електролічильник (А+;R+/-), 

трансформаторного включення з модулем 

дистанційного зчитування (типу - СМАРТ) 

(NIK2303 ARTT.1800.MC.21- або аналог) 

3,10 54 167,40 

5 

3-ф  інтервальний електролічильник, 

трансформаторного включення з модулем 

дистанційного зчитування (типу - СМАРТ) 

(NIK2303 ATT.1800.MC.11- або аналог) 

3,03 397 1 200,93 

6 Трансформатор струму Т-0,66 1000/5 0,77 24 18,41 

7 Трансформатор струму Т-0,66 600/5 0,62 138 85,24 

9 Трансформатор струму Т-0,66 400/5 0,40 75 30,11 



 

10 Трансформатор струму Т-0,66 300/5 0,38 78 29,71 

11 Трансформатор струму Т-0,66 250/5 0,62 3 1,85 

12 Трансформатор струму Т-0,66 200/5 0,38 738 281,12 

13 Трансформатор струму Т-0,66 150/5 0,38 66 25,14 

14 Трансформатор струму Т-0,66 100/5 0,38 69 26,28 

15 Комутаційна колодка КП25 0,33 401 134,17 

16 Провід ПВ -1 (1*2,5) 0,0055 9100 49,97 

17 

Шафа з комунікаційним устаткуванням (PLC) для 

2-х трансформаторний ПС (шафа АСКОЕ PLC 2 – 

або аналог) 

21,41 28 599,58 

 Всього:   33 153,68 

 

Заходи по зменшенню кількості 1-ф індукційних лічильників з порушеним МПІ у 2021р. 

 

№ 

п/п 
Філія 

Заходи по зменш. кількості 

1-ф ліч.з порушеним МПІ у 

2021р. 

Заходи по зменш. 

кількості 1-ф ліч.з 

порушеним МПІ у 2022р. 

Заходи по 

зменш. 

кількості 1-ф 

ліч.з 

порушеним 

МПІ у 2023р. 

Дані по 1-

фазним 

лічильникам з 

порушеним 

МПІ кл.точ.2,5 

на початок року 

ІП 2021  

Дані по 1-

фазним 

лічильникам з 

порушеним 

МПІ кл.точ.2,5 

на початок 

року 

ІП 2022  

Індукція з 

кл.точ.2,5 на 

початок року 

1 В.Кохнівська 1155 1337 0 1337 0 

2 Гадяцька 22 413 0 0 0 

3 Глобинська 978 600 378 712 0 

4 Гребінківська 759 600 159 614 0 

5 Диканська 456 600 0 755 0 

6 Зіньківська 1028 650 378 836 0 

7 Карлівська 863 1340 0 2089 0 

8 Кобеляцька 1208 1200 8 1360 0 

9 Козельщинська 730 600 130 802 0 

10 Комсомольська 0 551 0 0 0 

11 Котелевська 567 0 567 826 0 

12 Красногорівська 1115 600 515 637 0 

13 Кременчуцька 0 2581 0 0 0 

14 Лохвицька 632 800 0 1313 0 

15 Лубенська 0 700 0 1155 0 

16 Машівська 202 0 202 325 0 

17 Миргородська 0 0 0 0 0 

18 Н. Санжарська 1652 1200 452 1631 0 

19 Оржицька 870 1150 0 1361 0 

20 Пирятинська 930 1150 0 1009 0 

21 Полтавська 700 0 700 700 0 

22 Решетилівська 608 700 0 854 0 

23 Семенівська 1381 711 670 1464 0 

24 Хорольська 367 800 0 1527 0 

25 Чорнухинська 869 500 369 504 0 

26 Чутівська 748 600 148 1078 0 

27 Шишацька 650 500 150 433 0 

28 Полтава район 153 800 0 1767 0 

   Всього: 18643 20683 4826 25089 0 

 

 

 

 

 



 

Заходи по зменшенню 1-ф індукційних лічильників з класом точності 2,5 у 2021р. 

№ 

п/п 
Філія 

Заходи по зменшенню 1-

ф лічильників з кл. т. 2,5 

у 2021р. 

Заходи по зменшенню 1-ф 

лічильників з кл. т. 2,5 у 2022р. 

Дані по 1-ф 

ліч.з кл.т.2,5 

на початок 

року 

ІП 2021 

Дані по 1-ф 

ліч.з кл.т.2,5 

на початок 

року 

ІП 2022 

на 

кінець 

року  

1 В.Кохнівська 2337 1337 1000 1337 0 

2 Гадяцька 413 413 0 0 0 

3 Глобинська 1149 600 549 712 0 

4 Гребінківська 1114 600 514 614 0 

5 Диканська 1155 600 555 755 0 

6 Зіньківська 1337 650 687 836 0 

7 Карлівська 2429 1340 1089 2089 0 

8 Кобеляцька 2060 1200 860 1360 0 

9 Козельщинська 1402 600 802 802 0 

10 Комсомольська 551 551 0 0 0 

11 Котелевська 826 0 826 826 0 

12 Красногорівська 1237 600 637 637 0 

13 Кременчуцька 2581 2581 0 0 0 

14 Лохвицька 2113 800 1313 1313 0 

15 Лубенська 1855 700 1155 1155 0 

16 Машівська 325 0 325 325 0 

17 Миргородська 0 0 0 0 0 

18 Н. Санжарська 2831 1200 1631 1631 0 

19 Оржицька 2511 1150 1361 1361 0 

20 Пирятинська 2159 1150 1009 1009 0 

21 Полтавська 0 0 0 700 0 

22 Решетилівська 1554 700 854 854 0 

23 Семенівська 2164 711 1453 1464 0 

24 Хорольська 2327 800 1527 1527 0 

25 Чорнухинська 1004 500 504 504 0 

26 Чутівська 1678 600 1078 1078 0 

27 Шишацька 933 500 433 433 0 

28 Полтава район 2567 800 1767 1767 0 

    42612 20683 21929 25089 0 



 

№ 

з/п Філія 
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на 
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в будинку Квартири 

Кількість засобів 

обліку  юридичних 

споживачів 

підключених від 

юридичних 

споживачів, 

підключених від 

РЩ 0,4 кВ будинку, 

шт (А - активный 

АР- Реактивный) 

Кількість 

засобів обліку 

госппотреб 

будинку, шт 

Кількість засобів обліку юридичних 

споживачів підключених від ТП, шт 

(А - активный АР-Реактивный) 
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     56 331 173 6 9612 9453 5 209 152 29 145 177 21 109 28 10 46 

  

1 Полтава 9 257 
24 141 159 2 6014 2513 5 77 80 16 75 51 15 50 7 8 20 

ТП-226, ТП-238, РП-
18, ТП-240, ТП-348, 

ТП-233, ТП-236, ТП-

230, ТП-130, ТП-231, 
ТП-215, ТП-75 

2 Кременчук 9 124 26 161 14 4 1581 6916 0 104 48 12 51 116 4 42 20 2 23 

ТП-202, ТП-233, ТП-4, 
ТП-39, ТП-132, ТП-

158, ТП-171, ТП-189, 

ТП-236, ТП-246, ТП-
515, РП-15, ТП517 

3 Комсомольськ 2181 6 29 0 0 2017 24 0 28 24 1 19 10 2 17 1 0 3 
ТП-51,ТП-55,ТП-

69,ТП-74 



 

№ п/п Адреса 

1-ф  

багатотарифн
ий 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  

багатотариф

ний 
лічильник 

трансформат

орного 
включення з 

модулем 

дистанційно
го 

зчитування 

(типу - 
СМАРТ)   

  Полтавська філія 8 853 108 23 20 173 

1 ТП-215 661 8 2 2 15 

 Ввід 1 0 0 0 0 1 

 р-н вул. Гребінки 24-28в 77 0 0 0 1 

 вул. Гребінки, 24 114 0 1 0 0 

 База Гребінки,26а 0 1 0 1 1 

 вул. Гребінки, 22 80 1 0 0 1 

 вул. Навроцького, 3 101 0 0 0 1 

 вул. Баяна, 6 70 1 0 0 1 

 Ввід 2 0 0 0 0 1 

 вул. Раїси Кириченко, 80/1 55 1 0 0 1 

 вул. Європейська, 66 0 1 0 0 1 

 вул. Раїси Кириченко, 82а 16 0 0 0 1 

 вул. Гребінки, 27 81 0 0 0 1 

 вул. Раїси Кириченко, 84 67 2 1 1 4 

 вул. Європейська, 64 0 1 0 0 0 

2 ТП-226 863 9 9 0 8 

 Т-1 0 0 0 1 0 

 вул. І. Мазепи, 23 91 1 0 0 1 

 вул. І. Мазепи, 23G 2 0 0 0 0 

 вул. І. Мазепи, 27 70 0 4 0 1 

 вул. І. Мазепи, 25 70 1 1 0 1 

 Т-2 0 0 0 0 1 

 вул. Київське шосе, 54 218 0 2 0 0 

 вул. Київське шосе, 52 120 0 0 0 0 

 вул. Київське шосе, 54а 70 0 0 0 0 

 вул. І. Мазепи, 19 117 1 0 0 1 

 вул. І. Мазепи, 25аG 103 1 0 0 2 

 вул. Київське шосе, 56а 0 0 1 0 0 

 вул. І. Мазепи, 21 1 5 1 0 0 

 вул. 23Вересня, 1а 1 0 0 0 0 

3 ТП-75 352 9 0 6 21 

 Т1 0 0 0 0 1 

 вул. Кукоби, 31 0 1 0 0 1 

 вул. Кукоби,14А 72 0 0 0 1 

 пров. Ротача П., буд.10, (9а резерв) 70 1 0 0 1 

 вул. Кукоби, 22 37 0 0 0 2 

 вул. Кукоби,20,24 66 0 0 0 2 

 вул. Кукоби, 18а 1 0 0 2 1 

 вул. Кукоби,26 33 0 0 0 1 

 вул. Вузька, 9 1 1 0 0 1 

 вул.Вузька,17(закритий з 1.12.2019) 1 0 0 0 0 

 пров. Ротача, буд.6, кв.2 2 0 0 0 0 

 пров. Ротача, буд. 8 2 0 0 0 0 



 

 пров. Ротача, буд. 3а 2 0 0 0 0 

 пров. Ротача, буд.5г 9 0 0 0 0 

 вул.Вузька буд.7аG кв.гар№3* 3 0 0 0 0 

 вул. Вузька, буд.2 41 0 0 1 2 

 вул. Кукоби,28 1 0 0 2 2 

 Т2 0 0 0 0 1 

 вул. Вузька, буд.,4 11 0 0 0 1 

 вул. Вузька, 6 0 0 0 1 1 

 вул. Кукоби, 33а 0 0 0 0 1 

 вул. Старий Поділ, 4 0 5 0 0 1 

 вул. Кукоби, 10 0 0 0 0 1 

 Пролетарська,16 0 1 0 0 0 

4 ТП-238 749 16 3 1 10 

 Т1 0 0 0 0 1 

 вул. Алмазна,2а 99 4 1 0 2 

 вул. І.Мазепи,3 0 2 0 0 0 

 вул. Алмазна,4 143 4 2 0 1 

 вул. Грушевского, буд.3 71 0 0 0 1 

 вул. І.Мазепи, 5 101 1 0 0 0 

 вул. І.Мазепи, 9 89 0 0 0 0 

 Т2 0 0 0 0 1 

 вул. Київське Шосе, 48 145 2 0 1 2 

 вул. І. Мазепи, 7 101 0 0 0 1 

5 РП-18 746 13 1 0 13 

 Т1 1 0 0 0 1 

 вул. М.Бірюзова, 80 428 2 1 0 5 

 вул. М.Бірюзова, 82 106 3 0 0 2 

 вул. М.Бірюзова, 83 0 1 0 0 0 

 вул. М.Бірюзова, 86 105 1 0 0 2 

 вул. М.Бірюзова, 84 106 4 0 0 2 

 Т2 0 0 0 0 1 

 вул. Виноградна, 12 0 1 0 0 0 

 вул. Виноградна,36 0 1 0 0 0 

6 ТП-240 796 16 0 0 10 

 Т1 0 0 0 0 1 

 вул. І.Мазепи,3 97 0 0 0 1 

 вул. І.Мазепи,1/9 54 2 0 0 0 

 вул. І.Мазепи,2 105 7 0 0 1 

 вул. Грушевсьокого,15 62 0 0 0 0 

 вул. І.Мазепи,6 103 0 0 0 1 

 вул.Грушевського,11 3 5 0 0 2 

 вул. Грушевського,13 131 0 0 0 1 

 Т2 0 0 0 0 2 

 вул.І.Мазепи,4 69 2 0 0 0 

 вул. Грушевского, буд.5 71 0 0 0 1 

 вул. Грушевского, буд.7 101 0 0 0 0 

7 ТП-348 1281 30 0 7 22 

 Т1 0 0 0 0 1 

 пров.П.Ротача,9а 81 0 0 1 2 

 пров.П.Ротача,15 117 12 0 0 2 

 пров.П.Ротача,12 5 0 0 0 0 

 вул. Старий Поділ,12 49 0 0 3 4 



 

 вул. Вузька,7а 291 3 0 1 3 

 распр. Щит. Вузька 1/2, 3/5 106 2 0 0 0 

 Магазин Ст. Пділ 8 136 2 0 0 0 

 пров. П.Ротача,11 71 0 0 1 1 

 пров. Петра Ротача,22 71 0 0 0 1 

 вул. Миру,9 161 6 0 0 2 

 пров. П.Ротача, 24 51 0 0 0 1 

 вул. Миру, 7 142 5 0 0 2 

 вул.Вузька,7а 0 0 0 1 2 

8 ТП-233 740 12 1 0 15 

 Т1 0 0 0 0 1 

 вул.23 Вересня,21 79 0 0 0 1 

 вул.Ціолковського,59 145 1 0 0 2 

 вул.23 Вересня,19 69 4 1 0 2 

 вул. Ціолковського,53 0 1 0 0 2 

 вул. Ціолковського,57 101 1 0 0 1 

 вул.23 Вересня,17 130 0 0 0 1 

 вул. Ціолковського,55 100 4 0 0 1 

 вул. Ціолковського,51а 116 1 0 0 3 

9 ТП-236 806 13 2 0 12 

 Т2 0 0 0 0 1 

 Грушевського, 33 81 2 0 0 1 

 Вул..Ціолковського 31 70 1 0 0 0 

 Грушевського, 28 0 2 0 0 5 

 Т1 0 0 0 0 1 

 вул. Алмазна, 12 39 1 0 0 1 

 вул. Алмазна, 14 99 1 0 0 0 

 вул. Алмазна, 14 

      вул. Алмазна, 16 71 0 0 0 0 

 вул. Алмазна, 18 130 0 0 0 0 

 Вул..Ціолковського 33 99 2 0 0 1 

 Вул..Ціолковського 35 71 0 0 0 0 

 Вул..Ціолковського 37 71 0 0 0 0 

 Грушевського, 17 74 4 2 0 2 

 Грушевського, 19б 1 0 0 0 0 

10 ТП-230 744 27 0 0 18 

 Т1 0 0 0 0 1 

 вул. І.Мазепи,29 100 2 0 0 1 

 вул.І.Мазепи,33а 48 5 0 0 1 

 вул. Київське шосе,60 0 6 0 0 3 

 вул. 23 Вересня,7 96 3 0 0 1 

 вул. І.Мазепи,37 6 3 0 0 2 

 вул.І.Мазепи,2 1 0 0 0 0 

 вул. 23 Вересня,5 70 1 0 0 0 

 вул. 23 Вересня,1а 171 1 0 0 1 

 вул. І.Мазепи,31 80 1 0 0 0 

 вул. 23 вересня,3 101 0 0 0 1 

 вул. Київське шосе,56 2 1 0 0 4 

 вул. Київське шосе,58 0 2 0 0 2 



 

 вул. І.Мазепи,35 69 2 0 0 0 

11 ТП-130 373 11 2 2 16 

 Т1 0 0 0 0 1 

 Зигіна 31  1 0 0 0 1 

 58 Базова станція Зигіна,29 0 1 0 0 1 

 Н.Левицького 10 1 1 2 1 4 

 Зигіна 19 12 2 0 0 1 

 Зигіна 21 33 0 0 0 0 

 Пушкіна 88  243 5 0 0 4 

 Офіс-магазин С.Петлюри 16 0 2 0 0 0 

 Пушкіна 112 14 0 0 1 2 

 Зигіна 23 14 0 0 0 0 

 Зигіна 25 55 1 0 0 1 

12 ТП-231 742 24 3 2 13 

 Т1 0 0 0 0 1 

 вул. 23 Вересня, 11 57 1 1 0 1 

 вул. 23 Вересня,9 57 2 0 0 0 

 вул. 23 Вересня,13 59 2 0 0 1 

 вул. І.Мазепи,20 119 2 0 0 1 

 вул. 23 Вересня,35 0 0 0 1 1 

 вул. 23 Вересня,15 71 1 0 0 1 

 вул. І.Мазепи,24 101 0 0 0 1 

 вул. І.Мазепи,22 90 1 0 0 1 

 вул. І.Мазепи,26 117 6 0 0 0 

 Т2 0 0 0 0 1 

 вул. 23 Вересня,35 0 0 0 1 1 

 вул. 23 Вересня,13а 0 1 0 0 1 

 вул. І.Мазепи,26а 60 1 0 0 1 

 вул. І.Мазепи,24 0 1 0 0 1 

 пров. Стешенка,6 0 3 0 0 0 

 пров. Стешенка,6 11 3 2 0 0 

 Кременчуцька філія 8 670 210 32 23 189 

1 ТП-202 556 14 3 0 16 

 ПР-Т СВОБОДИ, буд.33 70 0 0 0 1 

 ФОП  Гринь І.В. 1 0 0 0 0 

 ПР-Т СВОБОДИ, буд.31 89 0 0 0 1 

 ФОП Терещенко К.О. 0 1 0 0 0 

 ТОВ "Алкопром " 1 0 0 0 0 

 ФОП Сєркова Н.М. 1 0 0 0 0 

 ПП ТФ "Надія-Новак" 1 0 0 0 0 

 ФОП Терещенко А.С. 1 0 0 0 0 

 ФОП Хупенія Г.У. 1 0 0 0 1 

 Взуттевий кiоск ЧП Омельченко 0 0 0 0 0 

 прос.Свободи, 39/43  к.2 94 0 0 0 1 

 ФОП Немченко  І.О. 0 1 0 0 0 

 ФОП  Петров Р.С. 0 1 0 0 0 

 ФО Кумейська Л.І. 0 1 0 0 0 

 Головне тер.управління юстиції у 1 0 0 0 0 



 

Полт.обл. 

 КП "Міськсвітло" 1 0 0 0 0 

 ФОП Петрова О.В. 1 0 0 0 0 

 ФОП Омельченко І.М. 1 0 0 0 0 

 ФОП Шудря О.Ю. 1 0 0 0 0 

 ФОП Лущ А.М. 1 0 0 0 0 

 Освiтлення ЗТП 0 0 0 0 0 

 Дитячий садок, к2 0 1 0 0 1 

 ПП Смелянский  М-н Глобус 0 1 0 0 0 

 прос.Свободи, 23"Зiрка" 60 1 0 0 1 

 провул. Г.Бреста, 47 (п.7,8,9,10) 0 0 0 0 0 

 Бойлерна, к1    прос.Свободи 36 0 0 0 0 2 

 ПП Смелянский М-н Глобус 0 1 0 0 0 

 Магазин ФОП Терещенко А.С. к3 0 0 1 0 0 

 Резерв 0 0 0 0 0 

 
ФОП Золотов О.Ю. вул. 60 р. 

Жовтня 39/44 0 1 0 0 0 

 Бойлерна,к2      прос.Свободи 36 0 0 0 0 2 

 КП "Теплоенерго" 1 0 0 0 0 

 Дитячий садок, к3 0 1 0 0 1 

 прос.Свободи, 28 129 3 0 0 1 

 Мiськсвiтло 0 0 1 0 1 

 прос.Свободи,39/43  к.3 0 0 0 0 0 

 Магазин Шудря 0 1 0 0 0 

 прос.Свободи, 36 100 0 0 0 1 

2 ТП-233 526 8 1 0 11 

 просп.Свободи,154,157 0 0 0 0 1 

 ПР-Т СВОБОДИ, буд.162 60 1 0 0 1 

 ПР-Т СВОБОДИ, буд.160 50 1 0 0 1 

 Мiськсвштло 0 0 1 0 1 

 просп.Свободи,162,к.3 0 0 0 0 1 

 вул.Ватутiна,92 122 0 0 0 1 

 ФОП Колмиков В.О. 1 0 0 0 0 

 ФОП Білаш В.М. 1 0 0 0 0 

 ПР-Т СВОБОДИ, буд.154 85 1 0 0 1 

 ПР-Т СВОБОДИ, буд.156 84 1 0 0 0 

 ФОП Поплавська Л.О. 1 0 0 0 0 

 ПР-Т СВОБОДИ, буд.158 50 1 0 0 1 

 ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.27 71 1 0 0 1 

 ТОВ "Житлорембудсервіс" 1 0 0 0 0 

 ФО Левченко В.А. 0 1 0 0 0 

 ТОВ "ЕЛЕКТРОЦЕНТР-К" 0 1 0 0 0 

3 ТП-4 396 12 4 0 9 

 Банк ОТП 0 1 0 0 0 

 ПП Антiмонова 0 1 0 0 0 

 ВУЛ. ГАГАРІНА, буд.26 60 0 0 0 1 

 ФО Ремез О.П. 1 0 0 0 0 

 ВУЛ. ГАГАРІНА, буд.30 81 0 0 0 0 



 

 ФОП Біленко Г.І. 0 1 0 0 0 

 вул.Шевченка 32А 62 2 0 0 1 

 
товариство мисливців і рибалок 
(УТМР) 1 0 0 0 0 

 ФОП Ліщук С.Ж. 1 0 0 0 0 

 ФОП Ліщук С.Ж. 1 0 0 0 0 

 ФОП Атамась В.П. 1 0 0 0 0 

 ФОП Величко А.М. 1 0 0 0 0 

 ФО Кузьменко С.П. 1 0 0 0 0 

 КП "Міськсвітло" 0 0 1 0 0 

 
щитова ж/б 34/32,кафе 

Кременчужанка 0 1 0 0 1 

 Майстернi ЖЭК-2 0 0 0 0 1 

 ВУЛ. ГАГАРІНА, буд.28 50 0 0 0 1 

 ФОП Матюшина М.Д. 1 0 0 0 0 

 ФОП Шевченко С.Д. 1 0 0 0 0 

 ФОП Ворона Н.М. 1 0 0 0 0 

 ФОП  Бондаренко О.Ю. 1 0 0 0 0 

 ФОП  Крестовнікова С.Г. 1 0 0 0 0 

 ФОП Андрейко Ю.В. 1 0 0 0 0 

 ФОП Расщупкіна О.І. 1 0 0 0 0 

 ФОП Терещенко Л.Д. 1 0 0 0 0 

 ФОП Шашло В.М. 0 1 0 0 0 

 ВУЛ. ГАГАРІНА, буд.24 0 1 0 0 0 

 
ТОВ "МІСТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
КРЕМЕНЧУК" 0 1 0 0 0 

 ФО Чупірчук Т.В. 1 0 0 0 0 

 ПрАТ "Київстар " 0 0 1 0 0 

 ВУЛ. СОБОРНА, буд.34/32 74 0 0 0 0 

 ФОП Бердичевський Є.В. 1 0 0 0 0 

 ФОП Бердичевський Є.В. 1 0 0 0 0 

 ФОП Некипіла С.В. 1 0 0 0 0 

 ФОП Самойленко Л.Л. 1 0 0 0 0 

 ФОП Бондарь Л.І. 1 0 0 0 0 

 ПП "МК" 1 0 0 0 0 

 ФОП Булата Т.Ю. 1 0 0 0 0 

 ФОП Кривич С.В. 1 0 0 0 0 

 ФОП Логвиновський О.Г. 1 0 0 0 0 

 ФОП Гезела С.А. 1 0 0 0 0 

 ФОП Шиш В.М. 1 0 0 0 0 

 ФОП Кваша І.В. 1 0 0 0 0 

 ПрАТ "КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО" 0 0 1 0 0 

 Магазин ,Хлiбокомбiнат 0 0 1 0 0 

 ВУЛ. СОБОРНА, буд.36 40 0 0 0 1 

 ФОП Лячнева Ю.О. 1 0 0 0 0 

 ФОП Макаренко Д.І. 0 1 0 0 0 

 ФОП Левченко М.І. 0 1 0 0 0 

 ФОП Скрипник Л.В. 0 1 0 0 0 

4 ТП-39 679 10 3 0 14 

 ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.63 216 2 0 0 1 



 

 Майстерня к-2 0 0 0 0 1 

 ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.69 119 1 0 0 1 

 Бойлерна к1.Г.Бреста53А 0 0 1 0 1 

 ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.61 72 2 0 0 1 

 Дитячий садок 57 к-2 0 1 0 0 1 

 ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.71 90 1 0 0 1 

 ФОП Ястребов В.Д. 1 0 0 0 0 

 ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.75 90 0 0 0 1 

 ФОП  Вишневська Л.І. 1 0 0 0 0 

 ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.77 90 1 0 0 0 

 
ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКА 

ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ" 0 0 1 0 0 

 
Дитячий садок 57 к-2,Бойлерна к-

2.пров.Бреста 0 1 0 0 1 

 КП "Теплоенерго" 0 0 1 0 0 

 ТОВ "лайфселл" 0 1 0 0 0 

 
провул. Г.Бреста,63 к-2,провул. 

Г.Бреста,61 к-3 0 0 0 0 1 

 Майстерня к-3 0 0 0 0 1 

 Вузол зв.язку 0 0 0 0 1 

5 ТП132 562 14 2 2 10 

  ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, буд.6 144 0 0 0 1 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.75 64 1 0 0 1 

 ПП "БУМЕРАНГ" 1 0 0 0 0 

 ТОВ "ЧАЙКА" 1 0 0 0 0 

 ФОП Гриньова Л.В. 1 0 0 0 0 

 АТ "Укрпошта" 0 1 0 0 0 

 КП "Ліана" 0 1 0 0 0 

 ФОП  Біліченко О.В. 0 1 0 0 0 

 ФОП Самойленко Т.Є. 0 1 0 0 0 

  ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, буд.8 84 1 0 0 1 

 ТОВ"ЦНМП" 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, буд.10 126 0 0 0 1 

 ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 0 1 0 0 1 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.77 140 2 0 0 1 

 Управління культури і туризму 0 0 1 0 0 

 ФОП Кондратець С.Г. 0 1 0 0 0 

 ФО Суріна Л.О. 0 1 0 0 0 

 вул.Гвардiйська,4,  0 0 0 0 1 

 Магазин ПП Iванов 0 0 0 1 0 

 Кафе-бар 0 1 0 0 0 

 вул.Гвардiйська,5 0 0 0 1 0 

 
Днiпровський университет,имени 

Альфреда Нобеля 0 2 0 0 1 

 ПрАТ "Київстар " 0 0 1 0 0 

 прос.Свободи,78 0 0 0 0 1 

6 ТП158 628 14 1 5 15 

 ФОП Литвиненко 0 0 0 1 0 

  ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, буд.61 66 1 0 0 1 

 КДП №503 ЗАТ "Сантехмонтаж-60" 0 1 0 0 0 

 ФОП Безима О.М. 0 1 0 0 0 



 

 ФОП Бардась О.П. 0 0 0 1 0 

 Дитячий садок 5 к2 0 1 0 0 1 

 ТОВ "ТД "КРЕТО" 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. ХАЛАМЕНЮКА, буд.12 119 1 0 0 1 

 ФОП Загарій О.Є. 1 0 0 0 0 

 ФО Тоцька Г.А. 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, буд.57 76 1 0 0 1 

 ФОП Загарій О.Є. 1 0 0 0 0 

 ФОП Русанова Л.І. 1 0 0 0 0 

 ФОП Габринець К.Ю. 1 0 0 0 0 

 ФО Мєркуль Т.І. 1 0 0 0 0 

 АТБ маркет к.2 0 0 0 1 0 

 ФОП Крамаренко В.Г. 0 1 0 0 0 

  ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, буд.57А 39 2 0 0 0 

 
КЗК "Кременчуцький музей історії 
авіації і космона 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, буд.59 29 0 0 0 1 

 ФОП Гладка С.З. 1 0 0 0 0 

 
вул.Халаменюка,14 

Магазинвул.Першотравнева, 63/25 0 0 1 0 1 

  ВУЛ. ХАЛАМЕНЮКА, буд.12А 61 0 0 0 1 

 Дитячий садок 5 к3 0 1 0 0 1 

 АТБ маркет к.3 0 0 0 1 0 

  ВУЛ. ХАЛАМЕНЮКА, буд.10 121 0 0 0 1 

 ФОП Андрейко Ю.В. 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. ХАЛАМЕНЮКА, буд.14 57 0 0 0 1 

 АТ "УкрСиббанк" 1 0 0 0 0 

 ФОП Чернявський К.А. 1 0 0 0 0 

 
 ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 

буд.63/24 48 3 0 0 1 

 Магазин канц. товарiв 0 1 0 0 0 

 ТОВ "Катарсiс", Аптека 0 0 0 0 1 

 ПП Бардась 0 0 0 1 0 

 Банк "Надра" 0 0 0 0 1 

7 ТП171 467 19 2 1 17 

 
 ВУЛ. ВЕЛИКА НАБЕРЕЖНА, 

буд.1А 63 2 0 0 1 

 ТОВ "Житлорембудсервіс" 0 3 0 0 0 

 ЮЖД д.14 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. ВЕЛИКА НАБЕРЕЖНА, буд.7 60 1 0 0 1 

  ВУЛ. ВЕЛИКА НАБЕРЕЖНА, буд.9 136 2 0 0 1 

 ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 0 1 0 0 1 

 вул.В.Набережна,1 к2 0 6 0 0 1 

 ФОП Тараторіна Н.І. 1 0 0 0 0 

 ФОП Пономаренко С.О. 1 0 0 0 0 

 ПП "Фарм-Сiмплекс" 0 1 0 0 0 

 ПП "Діадема" 0 0 1 0 0 

 ФОП Пономаренко С.О. 0 0 1 0 0 

 КП "Кременчукводоканал" 0 0 0 1 1 

 Пенсiйний фонд к2 0 1 0 0 1 

  ВУЛ. ВЕЛИКА НАБЕРЕЖНА, буд.1 206 0 0 0 1 



 

 Пенсiйний фонд к3 0 1 0 0 1 

 СП-10 к3 0 0 0 0 1 

 вул.В.Набережна,1 к3 0 0 0 0 1 

 АТС к3 0 1 0 0 1 

 вул.В.Набережна,9 к3 0 0 0 0 1 

 вул.В.Набережна,1 к3 0 0 0 0 1 

 
вул.В.Набережна 1А к2,гр. Мосьпан 

Д.В. 0 0 0 0 1 

8 ТП189 1055 17 0 0 15 

 
 ВУЛ. ВАДИМА ПУГАЧОВА, 

буд.33/27 87 0 0 0 1 

 ТОВ "РА "Промо-Люкс" 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, буд.25 91 0 0 0 0 

  ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, буд.18 60 1 0 0 1 

  ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, буд.20 73 0 0 0 0 

 ПП "Богдан " 0 1 0 0 0 

  ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, буд.12 144 2 0 0 1 

 
Кременчуцький ліцей №25 
«Гуманітарний колегіум» 0 1 0 0 1 

  ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, буд.22 80 1 0 0 0 

 
 ВУЛ. ВАДИМА ПУГАЧОВА, 

буд.23 80 1 0 0 1 

 
 ВУЛ. ВАДИМА ПУГАЧОВА, 
буд.25 90 1 0 0 0 

 
 ВУЛ. ВАДИМА ПУГАЧОВА, 

буд.29 90 1 0 0 1 

 вул.Гвардiйська, 20,19 0 0 0 0 2 

 
 ВУЛ. ВАДИМА ПУГАЧОВА, 
буд.27 88 1 0 0 0 

 
Упр-ня у справах сімей та дітей 

виконконавчого ком 1 0 0 0 0 

 Дитячий садок 33 к2 0 2 0 0 1 

  ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, буд.14А 110 1 0 0 1 

 Дитячий садок 33 к3 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, буд.24/31 60 1 0 0 1 

  ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, буд.14А 0 1 0 0 1 

 
Кременчуцький ліцей №25 
«Гуманітарний колегіум» 0 1 0 0 1 

9 ТП236 696 16 3 3 20 

 Котельня к3 0 0 0 0 1 

 вул.Мичурiна,91,к.3 0 0 0 0 1 

 ВУЛ. МІЧУРІНА(ВУЛ.), буд.89 51 0 0 0 1 

 ФОП Писаренко В.М. 1 0 0 0 0 

 Автокооператив 0 1 0 0 1 

 вул.Мичурiна,87,к.3 0 0 0 0 1 

 ПрАТ  "ВФ Україна" 0 0 2 0 1 

 ВУЛ. МІЧУРІНА(ВУЛ.), буд.85 68 1 0 0 1 

 КНМП "ЦПМСД №1" м.Кременчука 1 0 0 0 0 

 ВУЛ. МІЧУРІНА(ВУЛ.), буд.79 98 0 0 0 0 

 ПрАТ "КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО" 0 1 0 0 0 

 КП "Кременчукводоканал" 0 0 0 1 1 

 ВУЛ. МІЧУРІНА(ВУЛ.), буд.73 70 1 0 0 1 

 
Упр-ня у справах сімей та дітей 
виконконавчого ком 1 0 0 0 0 

 Бойлерна к2 0 0 0 1 1 



 

 Д/сад,76,осв 0 0 0 0 1 

 Бойлерна к3 0 0 0 1 1 

 вул.Мичурiна,78 89 0 0 0 1 

 ФОП Павліна Г.С. 1 0 0 0 0 

 
ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКА 
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ" 0 0 1 0 1 

 ВУЛ. МІЧУРІНА(ВУЛ.), буд.83 120 1 0 0 0 

 ВУЛ. МІЧУРІНА(ВУЛ.), буд.91 105 2 0 0 1 

 ФОП Слепцова Л.Г. 1 0 0 0 0 

 ФОП Піхоцька Н.С. 1 0 0 0 0 

 ТОВ "ФІРМА "СТРУМ" 0 1 0 0 0 

 КП "Золушка" 0 1 0 0 0 

 ФОП Благій Н.В. 0 1 0 0 0 

 ФОП Пиріг В.І. 0 1 0 0 0 

 ВУЛ. МІЧУРІНА(ВУЛ.), буд.87 89 2 0 0 1 

 ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 0 2 0 0 0 

 
Упр-ня у справах сімей та дітей 

виконконавчого ком 0 1 0 0 0 

 СП-22 к1,Д/сад,76 0 0 0 0 1 

 Котельня к2 0 0 0 0 1 

 UMC 0 0 0 0 1 

10 ТП246 469 23 1 3 14 

 ТОВ "АТБ- МАРКЕТ" 0 0 0 1 0 

 ФОП  Коваленко М.П. 0 1 0 0 0 

 ФОП Долина-Терещенко Г.К. 0 0 1 0 0 

 ФОП Єгорова З.В. 0 1 0 0 0 

 ФОП Кулик С.О. 1 0 0 0 0 

 квартал 101,10,к.2 0 0 0 0 1 

 квартал 101,11,к.2 0 0 0 0 1 

 ТОВ "ТЦ "Троїцький" 0 0 0 1 0 

 квартал 101,10 Г,к.2 0 0 0 0 1 

 квартал 101,10б,к.2 0 0 0 0 1 

 квартал 101,10В,к.2 0 0 0 0 2 

 ФОП  Коваленко М.П. 0 1 0 0 0 

 КВАР. 101, буд.10Г 60 2 0 0 1 

 ТОВ "ГРАДОСФЕРА" 2 2 0 0 0 

 КВАР. 101, буд.11 143 2 0 0 1 

 ФОП Волошина І.Л. 1 0 0 0 0 

 КВАР. 101, буд.10А 70 2 0 0 1 

 ФОП Борисенко О.В. 1 0 0 0 0 

 ФОП Якимець С.М. 1 0 0 0 0 

 ФОП Долга Л.М. 1 0 0 0 0 

 Страхова група "ТАС" 0 1 0 0 0 

 КВАР. 101, буд.10Б 81 2 0 0 1 

 КП "Теплоенерго" 0 1 0 0 0 

 ФОП Насадик О.Д. 1 0 0 0 0 

 КВАР. 101, буд.10В 36 2 0 0 1 

 Гараж.кооп."Квартальний" 0 1 0 0 0 

 КВАР. 101, буд.10 71 2 0 0 1 



 

 КП "КТУ" 0 1 0 0 0 

 ФОП Хавер 0 1 0 0 1 

 АТБ маркет к2 0 0 0 1 0 

 Полiклiнiка,семейноi медицини 0 1 0 0 0 

11 ТП-515 694 16 2 3 14 

 ГРП 1 0 0 0 1 

 
вул.Республиканська,138-А,ТОВ 
"ГРАД-IНВЕСТПРОЕКТ" 0 0 0 1 0 

 АТБ Маркет к-2 0 0 0 1 0 

 ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, буд.146 144 2 0 0 1 

 
вул. Космiчна, 9 к.1,Мiський центр 

культ.та дозв. 0 1 0 0 0 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.1 59 1 0 0 1 

 ФОП Ігонін С. В. 1 0 0 0 0 

 ФОП Щербинка С.М. 1 0 0 0 0 

 ТОВ "Алкопром " 0 1 0 0 0 

 ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, буд.140 143 3 0 0 1 

 
Упр-ня у справах сімей та дітей 
виконконавчого ком 1 0 0 0 0 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.5 90 1 0 0 1 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.7А 1 0 0 0 0 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.7 60 1 0 0 0 

 ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, буд.142 60 1 0 0 1 

 ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, буд.144 60 1 0 0 0 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.3 59 1 0 0 1 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.3, кв.2 1 0 0 0 0 

 

вул. Космiчна, 9   

к.2,вул.Республиканська,144,к.2,Мiсь

кий Центр культ.та дозв. 0 1 0 0 0 

 вул.Республиканська,140,к.3 0 0 0 0 1 

 вул. Космiчна, ПЛ 0 0 0 0 1 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.11 2 0 0 0 0 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.13 1 0 0 0 0 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.14 2 0 0 0 0 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.15 1 0 0 0 0 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.16 3 0 0 0 0 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.18 1 0 0 0 0 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.19 0 1 0 0 0 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.20 1 0 0 0 0 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.9 1 0 0 0 0 

 ФОП Ігонін С. В. 1 0 0 0 0 

 ВУЛ. КОСМІЧНА, буд.17 0 0 1 0 0 

 Мiськсвiтло 0 1 0 0 1 

 вул.Республиканська,146,к.3 0 0 0 0 1 

 АТБ Маркет к-2 0 0 0 1 0 

 ГРП 1 0 0 0 1 

12 РП-15 1205 28 5 2 20 

 ПП Холкін 0 0 1 0 0 

 ФОП Радченко, Кафк, стоянка 0 1 0 0 0 

 ЮМС 0 0 1 0 1 

 ПрАТ "Київстар " 0 1 0 0 0 



 

 ПП Бердичевская ПЛ 1 0 0 0 1 

 Л.Дніпрова 52        288 2 0 0 1 

 ОСББ "Дніпрова,52" 0 2 0 0 0 

 Дитячий садок 3 к.1, Д.Бідного 11 0 0 1 0 1 

 Л.Дніпрова 46        196 5 0 0 1 

 

КНМП «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ 

МІСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ 
ЦЕНТР» 0 2 0 0 0 

 Л.Дніпрова 48А       60 1 0 0 1 

 Д.Бідного 12         288 2 0 0 1 

 ОСББ-65 0 2 0 0 0 

 Л.Дніпрова 48        64 4 0 0 1 

 Д.Бідного 8          216 4 0 0 1 

 ТОВ "ТД "КРЕТО" 1 0 0 0 0 

 ФОП Миронова О.О. 1 0 0 0 0 

 ФОП Кошерь В.І. 0 1 0 0 0 

 Д.Бідного 18         90 1 0 0 1 

 ТОВ "АТБ- МАРКЕТ" 0 0 0 1 0 

 вул.О.Білашевського 8 к.2 0 0 0 0 1 

 Міськсвітло 0 0 1 0 1 

 наб.Л.Дніпрова 52 к.2 0 0 0 0 1 

 Дитячий садок 3, к.1, Д.Бідного 10 0 0 1 0 1 

 Д.Бідного 12, к.2 0 0 0 0 1 

 наб.Л.Дніпрова 48А 0 0 0 0 1 

 наб.Л.Дніпрова 46 к.2 0 0 0 0 1 

 Д.Бідного 18 к.3 0 0 0 0 1 

 АТБ к.2 0 0 0 1 0 

13 ТП-517 737 19 5 4 14 

 Аптека, медсервіс 0 0 1 0 0 

 ПП Бердичевська 0 1 0 0 0 

 
Манагрова ПЛ, Кіоск, ФОП 

Златопольський 1 0 0 0 1 

 ФОП Коврига Ю.М. 1 0 0 0 0 

 
ТОВ Крюківчанка к.1, вул. 
Манагарова 1Д 0 0 0 1 0 

 Г. Манагарова 1 269 0 0 0 1 

 АТ "Ощадбанк" 1 0 0 0 0 

 гр. пров. Зірковий ж/б 5 107 2 0 0 1 

 ТОВ "ТД "КРЕТО" 1 0 0 0 0 

 ФОП Дубінін В.А. 1 0 0 0 0 

 ФОП Грисюк С.А. 1 0 0 0 0 

 ФО Ковальова Н.Л. 1 0 0 0 0 

 ФОП Походій О.І. 1 0 0 0 0 

 ПП Чернявська Конд цех, к.2 0 0 1 0 0 

 гр. пров. Зірковий ж/б 7 59 1 0 0 1 

 ФО Григоренко Л.І. 1 0 0 0 0 

 вул.Манагарова 1А, к.3 0 0 0 0 1 

 гр. пров. Зірковий ж/б 3 90 1 0 0 1 

 гр. пров. Зірковий ж/б 9 90 0 1 0 0 

 вул.Манагарова 1, к.1 0 4 0 0 1 

 ФОП Барановський  О.В. 1 0 0 0 0 



 

 ФОП Бончук О.Г. 1 0 0 0 0 

 ФОП Чернявська Г.Г. 1 0 0 0 0 

 ФОП Танцюра Г.В. 1 0 0 0 0 

 ФОП Горбань О.Г. 1 0 0 0 0 

 ТОВ "ЧАЙКА" 1 0 0 0 0 

 ФОП Киричук В.С. 1 0 0 0 0 

 ФОП Пономаренко С.С. 0 0 1 0 0 

 ФО Лисенко Б.В. 0 1 0 0 0 

 ПрАТ "КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО" 0 1 0 0 0 

 ФОП Федяєва І.М. 0 1 0 0 0 

 ФОП Пальчик В.О. 0 1 0 0 0 

 ФОП Слабко В.І. 0 1 0 0 0 

 ФОП Чернявська Г.Г. 0 1 0 0 0 

 ФО Федяєва Л.О. 0 1 0 0 0 

 ФОП Бондур О.М. 0 1 0 0 0 

 Бойлерна 74 к.1 0 0 0 1 1 

 Манагарова 1А 105 2 0 0 0 

 Адвокат Щербань О.М. 1 0 0 0 0 

 ПП Чернявська Конд.цех, к.3 0 0 1 0 0 

 
вул.Манагарова 1, к.2, 

вул.Республіканська 169 А,Б, ПЛ 0 0 0 0 1 

 Бойлерна 74, к.2 0 0 0 1 1 

 пров.Зірковий 5, к.2 0 0 0 0 1 

 вул.Манагарова 1, подьезд 3, к.2 0 0 0 0 1 

 
ТОВ Крюківчнка к.2, 

вул.Манагарова 1Д 0 0 0 1 0 

 Комсомольська філія 2090 51 2 3 35 

1 ТП-51 262 6 1 2 4 

 вул. Космонавтів,  1/2  62 1 0 0 1 

 ФОП Петров С.В. 0 1 0 0 0 

 ФОП Ляшенко Л.А. 1 0 0 0 0 

 вул. Космонавтів,  3  24 1 0 0 0 

 вул. Молодіжна,  4 гуртожиток 1 1 0 0 0 

 вул. Молодіжна, 6 0 0 1 0 1 

 вул. Космонавтів, 7 49 0 0 0 0 

 вул. Космонавтів, 15 49 0 0 0 0 

  вул. Космонавтів, 11 25 0 0 0 1 

  вул. Космонавтів, 5 гуртожиток 1 1 0 0 0 

 вул. Космонавтів, 9 49 0 0 0 0 

 вул. Космонавтів 0 1 0 0 0 

 пров. Молодіжний, 8 0 0 0 1 0 

 пров. Молодіжний, 8 0 0 0 1 0 

 вул. Космонавтів, 9 1 0 0 0 0 

 ВВІД 0 0 0 0 1 

2 ТП-55 363 9 0 0 5 

 вул. Гірників, 26 121 1 0 0 1 

 ФОП Чирва-Олійник 1 0 0 0 0 

 ФОП Кобік В.І. 0 1 0 0 0 

 ФО Козьора О.В. 1 0 0 0 0 

 ФОП Саврук Н.О. 1 0 0 0 0 



 

 вул. Миру, 7 97 1 0 0 1 

 вул. Гірників, 30 71 0 0 0 1 

 вул. Гірників, 28 71 0 0 0 1 

 вул. Миру, 5 0 1 0 0 0 

 вул. Миру, 5 0 1 0 0 0 

 вул. Миру, 7 0 1 0 0 0 

 вул. Гірників, 26 0 1 0 0 0 

 ФО Новік О.О. 0 1 0 0 0 

 вул. Миру, 7 0 1 0 0 0 

 ВВІД 0 0 0 0 1 

3 ТП-69 807 23 0 1 13 

 ПрАТ"Київстар " 0 1 0 0 0 

 вул. Гірників, 3 99 0 0 0 1 

 ФОП Павленко В.В. 0 1 0 0 0 

 ФОП Моренко О.М. 1 0 0 0 0 

 вул. Гірників, 9 89 0 0 0 1 

 ФОП Бєсєда Н.О. 0 1 0 0 0 

 ФОП Павлов О.Є. 0 1 0 0 0 

 ФОП Крамаренко І.А. 0 1 0 0 0 

 ФОП Балашов А.Г. 0 1 0 0 0 

 ФОП Порубай Н.В. 0 1 0 0 0 

 пр-т Героїв Дніпра, 8 129 1 0 0 1 

 ВКФ "ЛегпромСервіс" 0 0 0 1 0 

  вул. Гірників, 1 99 0 0 0 1 

 ФОП Башинська І.О. 0 1 0 0 0 

 пр-т Героїв Дніпра, 4 129 1 0 0 1 

 ФО Синюк В.А. 1 0 0 0 0 

 ФОП Дубяга Н.І. 0 1 0 0 0 

 ФОП Рудий С.Т. 1 0 0 0 0 

 вул. Гірників, 5 71 0 0 0 1 

 ФОП Бучок В.В. 0 1 0 0 0 

 ПП "Автоклуб "Імідж" 1 0 0 0 0 

 Ввід 1 0 0 0 0 1 

 ВКФ "ЛегпромСервіс" 0 0 0 0 0 

 вул.Гірників,9 0 0 0 0 1 

 вул. Гірників, 7 88 1 0 0 1 

 ФОП Мєдвєдєва Н.І. 0 1 0 0 0 

 ФОП Бучок Л.О. 0 1 0 0 0 

 ФОП Бучок Л.О. 0 1 0 0 0 

 ФОП Бучок В.В. 0 1 0 0 0 

 ФОП Бучок В.В. 1 0 0 0 0 

 Магазин "Славянський" 1 0 0 0 0 

 ФОП Биков В.Г. 0 1 0 0 1 

 ТОВ ПРОСТ 0 1 0 0 0 

 пр-т Героїв Дніпра, 2 49 0 0 0 1 

 пр-т Героїв Дніпра, 2 48 0 0 0 1 

 ТОВ "АТП-15307" 0 0 0 0 0 

 ФОП Моренко О.М. 0 1 0 0 0 



 

 ПрАТ"Київстар " 0 1 0 0 0 

 ФОП Шишко Ю.М. 0 1 0 0 0 

  вул. Гірників, 11а 0 1 0 0 0 

 Ввід 2 0 0 0 0 1 

4 ТП-74 658 13 1 0 13 

 пр-т Героїв Дніпра, 36 208 1 0 0 1 

 КЖРЕП №1 0 1 0 0 0 

 ФО Грицай Н.А. 1 0 0 0 0 

 ФО Грицай Н.А. 1 0 0 0 0 

 ВУВКГ 0 1 0 0 0 

 ФО Тараненко М.І. 1 0 0 0 0 

 пр-т Героїв Дніпра, 36 1 0 0 0 1 

 ФОП Шкурко О.О. 1 0 0 0 0 

 ПП «БФ «КАРІАТИДА» 0 0 0 0 1 

 ж/б вул. Миру, 27 238 0 0 0 1 

 КЖРЕП №1 1 0 0 0 0 

 ФОП Дугніст Д.М. 1 0 0 0 0 

 ФОП Мельников Д.О. 1 0 0 0 0 

 ФОП Мельников Д.О. 1 0 0 0 0 

 ФОП Ляшенко О.І. 1 1 0 0 0 

 ФОП Ляшенко О.І. 0 0 0 0 0 

 ПрАТ  "Полтавський ГЗК" 0 1 0 0 0 

 пр-т Героїв Дніпра, 32 61 0 0 0 1 

 ПрАт  пр-т Героїв Дніпра, 65 0 0 1 0 0 

 пр-т Героїв Дніпра, 30 1 0 0 0 1 

 ДЮСШ №1 1 0 0 0 0 

 ФОП Кушніренко О.В. 0 1 0 0 0 

 ФОП Шкред Л.А. 1 0 0 0 0 

 ФОП Римський О.В. 0 1 0 0 0 

 КП "СпецЕко" 1 0 0 0 0 

 ФОП Пушко Є.В. 0 1 0 0 0 

 ФОП Кучер В.П. 1 0 0 0 0 

 Управління юстиції 1 0 0 0 0 

 Ввід 1 0 0 0 0 1 

 пр-т Героїв Дніпра, 30  0 1 0 0 1 

 КЖРЕП №1 1 0 0 0 0 

 ж/б вул. Миру, 23  61 0 0 0 1 

 пр-т Героїв Дніпра, 34 69 1 0 0 1 

 КЖРЕП №1 0 1 0 0 0 

 ФОП Селіванова М.О. 1 0 0 0 0 

 ФОП Короткова С.В. 1 0 0 0 0 

 ФОП Даниленко О.О. 0 1 0 0 0 

 ФО Федорова Л.Ю. 1 0 0 0 0 

 
пр-т Героїв Дніпра (вул 

освітлення) 
0 1 0 0 0 

 ж/б вул. Миру, 27 0 0 0 0 1 

 пр-т Героїв Дніпра, 34 0 0 0 0 1 

 ПрАт КременчукГаз 1 0 0 0 0 



 

 Ввід 2 0 0 0 0 1 

 

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 

2021р. 

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 2019р. 
% 

Втрати по  

ПЛ(КЛ) – 10 

(6) кВ за 
 12 місяців 

2019 р. 

кВт*год 

% втрат по підстанції  на 

розташованих на  ПЛ(КЛ) - 10 

(6) кВ (КТП, ЗТП, РП, ТП) 

1 ТП-215 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ 

ф. ТП-
226,227,21

5 

6,24% 661 500 
ТП-226 - 6,2%, ТП-227 - 6,2%, 

ТП-215 – 6,0% 

2 ТП-226 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ 

ф. ТП-
226,227,21

5 

6,24% 661 500 
ТП-226 - 6,2%, ТП-227 - 6,2%, 

ТП-215 – 6,0% 

3 ТП-75 
ПС ТУРБОЗАВОД 

110/6 кВ 
ф.18 14,23% 1 118 370 

ЗТП-203 - 9,4%, РП-18 - 
14,23%, ЗТП-306 - 10,3%, ЗТП-

354 - 13,9, ТП-75 – 10,4% 

4 ТП-238 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ 
Ф-238 16,17% 639 216 

ТП-238 - 16,2%, ЗТП-232 - 
6,2%, ЗТП-234 - 15,8%,ТП-228-

15,2% 

5 РП-18 
ПС ТУРБОЗАВОД 

110/6 кВ 
ф.18 14,23% 1 118 370 

ЗТП-203 - 9,4%, РП-18 - 
14,23%, ЗТП-306 - 10,3%, ЗТП-

354 - 13,9, ТП-75 – 10,4% 

6 ТП-240 
ПС ТУРБОЗАВОД 

110/6 кВ  
Ф-24 7,46% 602 784 

ТП-240 - 10,9%,  ТП-348 - 8,1%, 

ТП-233 - 7,9% 

7 ТП-348 
ПС ТУРБОЗАВОД 

110/6 кВ  
Ф-24 7,46% 602 784 

ТП-240 - 10,9%,  ТП-348 - 8,1%, 

ТП-233 - 7,9% 

8 ТП-233 
ПС ТУРБОЗАВОД 

110/6 кВ  
Ф-24 7,46% 602 784 

ТП-240 - 10,9%,  ТП-348 - 8,1%, 

ТП-233 - 7,9% 

9 ТП-236 ПС ЗНАМЯ 110/10/6кВ Ф-361 7,11% 330 516 

ТП-236 - 19,3% ТП-230 - 

12,7%, ТП-277 - 7,6%, ТП-130 - 

9,1% 

10 ТП-230 ПС ЗНАМЯ 110/10/6кВ Ф-361 7,11% 330 516 
ТП-236 - 19,3% ТП-230 - 12,7%, 
ТП-277 - 7,6%, ТП-130 - 9,1% 

11 ТП-130 ПС ЗНАМЯ 110/10/6кВ Ф-361 7,11% 330 516 
ТП-236 - 19,3% ТП-230 - 12,7%, 

ТП-277 - 7,6%, ТП-130 - 9,1% 

12 ТП-231 ПС ЗНАМЯ 110/10/6кВ РП-31 12,18% 651 213 
РП-31 - 14,7%, ТП-231 – 9,2%, 
ТП-270 - 9,1% 

 
 

 

Кременчуцька філія 
     

№ 

з/п 

Підстанція, яка 

запланована в ІП 
2021р. 

Назва підстанції 
(джерела 

живлення) ПС 

110/35/10/6 кв 

Диспетчерська 

назва ПЛ (КЛ) 
- 10(6) кв 

Втрати по 

ПЛ(КЛ) - 10 

(6) кв за 12 
місяців 

2019р. % 

Втрати по  

ПЛ(КЛ) – 10 
(6) кв за 

 12 місяців 

2019 р. 
Квт*год 

% втрат по підстанції  на 

розташованих на  ПЛ(КЛ) - 10 (6) 
кв (КТП, ЗТП, РП, ТП) 

1 ТП-233 
ПС Занасип 

150/35/10 кв 

РП-12 (ком. 

№14) 
36,25% 708 705 

ТП-79-36,25%, ТП-201 – 36,25%, 

ТП-233-36,25%, ТП-4-6,86%, ТП-

132-12,3%, ТП-158-6,86%, ТП-
189-12,3%, ТП-236-1,86%, ТП-

171-5,1%, ТП-39-11,49% 

2 ТП-4 
ПС Занасип 

150/35/10 кв 

РП-1 (ком. 

№12) 
6,86% 521 556 

ТП-79-36,25%, ТП-201 – 36,25%, 

ТП-233-36,25%, ТП-4-6,86%, ТП-
132-12,3%, ТП-158-6,86%, ТП-

189-12,3%, ТП-236-1,86%, ТП-
171-5,1%, ТП-39-11,49% 

3 ТП-39 
ПС Занасип 

150/35/10 кв 

Ком.23 Лінія 

РП-3 №1, 

ком.7 РП-3, 
ТП-56 к-1, 

ком.16 Лінія 

11,49% 1  174 537 

ТП-79-36,25%, ТП-201 – 36,25%, 

ТП-233-36,25%, ТП-4-6,86%, ТП-

132-12,3%, ТП-158-6,86%, ТП-
189-12,3%, ТП-236-1,86%, ТП-

171-5,1%, ТП-39-11,49% 



 

РП-3 №2, 

ком.17 ф-р ТП-

56а к-2 

4 ТП-132 
ПС Занасип 
150/35/10 кв 

Ком.21 РП-7 к-

2, ком.23 РП-7 

к-1 

12,3% 847 395 

ТП-79-36,25%, ТП-201 – 36,25%, 
ТП-233-36,25%, ТП-4-6,86%, ТП-

132-12,3%, ТП-158-6,86%, ТП-

189-12,3%, ТП-236-1,86%, ТП-
171-5,1%, ТП-39-11,49% 

5 ТП-158 
ПС Занасип 

150/35/10 кв 

Ком.12 РП-1 к-

1, ком.24 РП-1 
к-2 

6,86% 521 556 

ТП-79-36,25%, ТП-201 – 36,25%, 

ТП-233-36,25%, ТП-4-6,86%, ТП-

132-12,3%, ТП-158-6,86%, ТП-
189-12,3%, ТП-236-1,86%, ТП-

171-5,1%, ТП-39-11,49% 

6 ТП-171 
ПС Занасип 

150/35/10 кв 

Ком.13 Лінія 
РП-11 №2, 

ком.22 Лінія 

РП-11 №1, 
ком.28 ф-р РП-

1, ТП-44а 

5,1% 197 595 

ТП-79-36,25%, ТП-201 – 36,25%, 

ТП-233-36,25%, ТП-4-6,86%, ТП-
132-12,3%, ТП-158-6,86%, ТП-

189-12,3%, ТП-236-1,86%, ТП-

171-5,1%, ТП-39-11,49% 

7 ТП-189 
ПС Занасип 

150/35/10 кв 

Ком.21 РП-7 к-
2, ком.23 РП-7 

к-1 

12,3% 847 395 

ТП-79-36,25%, ТП-201 – 36,25%, 

ТП-233-36,25%, ТП-4-6,86%, ТП-
132-12,3%, ТП-158-6,86%, ТП-

189-12,3%, ТП-236-1,86%, ТП-

171-5,1%, ТП-39-11,49% 

8 ТП-236 
ПС Занасип 

150/35/10 кв 

(ком. 

№1,9,15,29) 
1,86% 19 568 

ТП-79-36,25%, ТП-201 – 36,25%, 

ТП-233-36,25%, ТП-4-6,86%, ТП-

132-12,3%, ТП-158-6,86%, ТП-
189-12,3%, ТП-236-1,86%, ТП-

171-5,1%, ТП-39-11,49% 

9 ТП-202 
Кременчук-місто 

150/35/10 кв  
С.2 (ком. №19) 8,28% 177 676 

ТП-202 – 8,28%, ТП-246 – 

15,81%, ТП-515 – 15,54%, РП-15 
– 15,54%, ТП-517 – 15,54% 

10 ТП-246 
Кременчук-місто 
150/35/10 кв 

С.2 (ком. №19) 15,81% 334 413 

ТП-202 – 8,28%, ТП-246 – 

15,81%, ТП-515 – 15,54%, РП-15 

– 15,54%, ТП-517 – 15,54% 

11 ТП-515 
Кременчук-місто 
150/35/10 кв 

Ком.12 РП-10 

к-1, ком.24 РП-

10 к-2 

15,54 395 484 

ТП-202 – 8,28%, ТП-246 – 

15,81%, ТП-515 – 15,54%, РП-15 

– 15,54%, ТП-517 – 15,54% 

12 РП-15 
Кременчук-місто 

150/35/10 кв 

Ком.12 РП-10 
к-1, ком.24 РП-

10 к-2 

15,54 395 484 
ТП-202 – 8,28%, ТП-246 – 
15,81%, ТП-515 – 15,54%, РП-15 

– 15,54%, ТП-517 – 15,54% 

13 ТП-517 
Кременчук-місто 

150/35/10 кв 

Ком.12 РП-10 
к-1, ком.24 РП-

10 к-2 

15,54 395 484 
ТП-202 – 8,28%, ТП-246 – 
15,81%, ТП-515 – 15,54%, РП-15 

– 15,54%, ТП-517 – 15,54% 

 

Комсомольська філія  

 

Підстанція, яка 

запланована в ІП 

2021р. 

Назва підстанції 

(джерела живлення) ПС 

110/35/10/6 кВ 

Диспетчерс

ька назва 
ПЛ (КЛ) - 

10(6) кВ 

Втрати по 

ПЛ(КЛ) - 10 (6) 
кВ за 12 місяців 

2019р. % 

Втрати по  
ПЛ(КЛ) – 10 (6) 

кВ за 

 12 місяців 2019 
р. кВт*год 

% втрат по підстанції  на 

розташованих на  ПЛ(КЛ) - 10 (6) 

кВ (КТП, ЗТП, РП, ТП) 

ТП-51 
ПС ГПП-1  

110/6 кВ 

 
ГПП-1 РУ-

6кВ ком.29 
 

11,4% 622 298 

ТП-51 - 6,2%, ТП-55 - 6,2%, ТП-69 

- 14,23%, ТП-74-15,2%, ТП-27 - 
6,2%, ТП-25 – 6,0% 

ТП-55 
ПС ГПП-1  
110/6 кВ 

 
РУ-6кВ 

ком.38 10,4% 1 184 521 

ТП-51 - 6,2%, ТП-55 - 6,2%, ТП-69 

- 14,23%, ТП-74-15,2%, ТП-27 - 

6,2%, ТП-25 – 6,0% 

ТП-69 
ПС ГПП-1  
110/6 кВ 

 

РУ-6кВ 
ком.38 

10,4% 1 184 521 
ТП-51 - 6,2%, ТП-55 - 6,2%, ТП-69 
- 14,23%, ТП-74-15,2%, ТП-27 - 

6,2%, ТП-25 – 6,0% 

ТП-74 
ПС ГПП-1  
110/6 кВ 

 

РУ-6кВ 
ком.38 

12,0% 867 070 

ТП-51 - 6,2%, ТП-55 - 6,2%, ТП-69 

- 14,23%, ТП-74-15,2%, ТП-27 - 

6,2%, ТП-25 – 6,0% 

 

 



 

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 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-194 

с.Нова Знам’янка 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

57 1 0   

2 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-36 

с.Майорщина Гребінківського 

району Полтавської області 

96 1 15   

3 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-

367 смт. Білики Кобеляцького 

району Полтавської області 

93 6 0   

4 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-

578 смт. Білики Кобеляцького 

району Полтавської області 

71 5 0   

5 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-

136 с.Більськ Котелевського 

району Полтавської області 

73 8 9   

6 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від  ТП-47 

м. Кременчук району 

Полтавської області 

75 1 4 4 

7 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-

447 с.Калайденці Лубенського 

району Полтавської області 

128   13   

8 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від  ЗТП-334 

смт.Ромодан Миргородського 

району Полтавської області 

164   7 1 

9 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-

500 смт.Комишня 

Миргородського району 

Полтавської області 

46   20   

10 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-

590 с.В.Сорочинці 

Миргородського району 

Полтавської області  

53 24 11 3 



 

11 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-

359 с. Пасківка Полтавського 

району Полтавської області  

44 7 0   

12 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-

546 с.Терешки Полтавського 

району Полтавської області  

66 7 0   

13 

Технічне переоснащення 

електричних мереж 0,38 і 10 кВ 

від  КТП-219 с.Наріжжя 

Семенівського району 

Полтавської області  

41   0   

14 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 і 10 кВ від  КТП-

382 с.Дем'янівка Семенівського 

району Полтавської області  

63   9   

Всього: 1 070 60 88 8 

 

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 129,37 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: 

20 683 х 12,9 х 12 = 3 201 728,40 кВт*год, 

де 20 683 - планована кількість придбання нових лічильників; 

Збільшення надходження грошових коштів на рік передбачається в обсязі: 

3 201 728,40 х 1,08 = 3 457 866,67 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 234 кВт*год., а після заміни лічильників, маємо 

збільшення облікованої енергії у середньому на 10%, що становить 23,4 кВт*год з розрахунку 

на 1 засіб обліку.  

Таким чином, після встановлення електронних лічильників електроенергії у побутових 

споживачів з функцією передачі даних та проведення відповідних заходів, направлених на 

усунення позаоблікового споживання електричної енергії та зниження рівня ТВЕ, величина 

втрат суттєво знижується.  

Додатково врахована електрична енергія за рік по трифазним лічильникам буде 

дорівнювати: 

1 105 х 23,4 х 12 =  310 284,00 кВт*год, 

де 1 105 - планована кількість придбання нових лічильників; 



 

Збільшення надходження грошових коштів на рік  передбачається в обсязі: 

310 284,00  х 1,08 = 335 106,72 грн. 

 де 1,08 грн. без ПДВ – тариф для населення. 

Загальне збільшення надходження грошових коштів на рік від провадження АСОЕ у 

побутових споживачів очікується: 

3 457 866,67 + 335 106,72 = 3 792 973,39 грн (без ПДВ)  

Враховуючи витрати на впровадження у побутових споживачів електронних 

лічильників електроенергії знаходимо термін окупності АСОЕ, який становить: 

33 153 676,65 грн. / 3 792 973,39 грн. ≈ 8,74 років 

  

 

 

2.1.4.2 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 503 485 шт. вводів 0,4кВ, 

загальною довжиною 4 301,77 км, у т.ч. ізольованим проводом 327 968 шт. (65,36%), довжиною 

2 768,80 км.  

Згідно з Інвестиційною програмою на 2021 рік планується виконати заміну 2 515 

перекидок (1 815-1ф.; 700-3ф.) самоутримними ізольованими проводами з установкою коробів 

для лічильників. Роботи із виносу обліку електроенергії будуть проведені за умови згоди 

споживачем. Орієнтовна вартість заміни становить 1 655,06 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 560,14 1 560,14 

Провід  СІП 2х16 (AsxSn 2Х16) м 11,45 22 251,90 

Провід ВВГнг-1-2*4 м 16,29 2 32,58 

Шафа для виносу 1-фазного приладу 

обліку електричної енергії на фасад 

будинку 
шт. 82,45 1 82,45 

Однополюсний автоматичний вимикач шт. 37,16 1 37,16 

Розподільча шафа 70х70мм зовнішня з клемою 25 

А 
шт. 33,93 1 33,93 

Гофрована трубка (D=32) м 6,50 2 13,00 

Кріплення-кліпса до гофротрубки CF32 з 

саморізом 
шт. 2,06 2 4,12 

Затискач GUК 2 (SO 157.1) шт. 52,50 2 103,00 

Влаштування трифазних вводів кмп 912,01 1 912,01 

Провід  СІП 4х16 (AsxSn 4Х16) м 20,35 22 447,70 

Шафа з автоматичним вимикачем для 

виносу 3-фазного приладу обліку 

електричної енергії на фасад будинку 

 

шт. 164,21 1 164,21 

Триполюсний автоматичний вимикач шт. 112,22 1 112,22 



 

Найменування обладнання 
Од. 

вим. 

Вартість 

од., грн. 

без ПДВ 

Кіл-

ть 

Вартість 1 кмп, 

грн. без ПДВ 

Розподільча шафа 70х70мм зовнішня з клемою 25 

А 
шт. 33,93 1 33,93 

Гофрована трубка (D=32) м 6,50 2 13,00 

Кріплення-кліпса до гофротрубки CF32 з 

саморізом 
шт. 2,06 2 4,12 

Затискач GUK 4 (SО 158.1) шт. 68,42 2 136,84 

 

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 2019 рік один акт про порушення ПРЕЕ при встановлених на фасадах будівель 

засобах обліку був зафіксований на 1185 споживачів, а при встановлених всередині будівлі – на 

938 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 – 131,12 кВт·год., а при винесеному 

– 142,17 кВт∙год.; 

 при не винесеному ЗО 3-ф електроустановки – 231,05 кВт·год., а при винесеному 

– 262,3 кВт∙год. 

Різниця за рік при винесеному на фасад 1-ф ЗО  

(142,17-131,12)∙12 місяців = 132,6 кВт∙год, що становить 143,21 грн. на 1 

електроустановку при  середньому тарифі 1,08 грн. без ПДВ. 

Різниця за рік при винесеному на фасад 3-ф ЗО  

(262,3-231,05)∙12 місяців = 375 кВт∙год, що становить 405 грн. на 1 електроустановку 

при  середньому тарифі 1,08 грн. без ПДВ. 

Очікуваний економічний ефект при винесенні 1 815 шт. 1-ф засобів обліку за рік 

складає: 

1 815 шт. ∙ 132,6 кВт∙год = 240 669,00 кВт∙год, або 259 926,15 грн. 

При винесенні 760 шт. 3-ф засобів обліку за рік: 

700 шт.∙ 375 кВт∙год  = 28 500 кВт∙год, або 283 500,00 грн. 

Таким чином, очікуваний річний економічний ефект від впровадження заходів 

інвестиційної програми по винесенню ЗО на фасад складає 543 426,15 грн.  

Витрати на проведення вказаних заходів інвестиційної програми орієнтовно складають: 

 для винесення 1 - фазних ЗО на фасади будівель в кількості 1 815 шт. 1 016 652,91 

грн. (без ПДВ); 

 для винесення 3 - фазних ЗО на фасади будівель в кількості 700 шт. –  638 406,55 

грн. (без ПДВ). 

Таким чином, орієнтовний термін окупності даних заходів інвестиційної програми 

складає 1 655 059,46 / 543 426,15 ≈ 3,05 року.  

 

 

 



 

2.2.1 Взірцевий лічильник електричної енергії МТ-30 

 

Для вирішення задач, пов’язаних з проведенням експлуатації та комплексних 

технічних перевірок по визначенню відповідності високовольтних схем обліку, необхідні 

переносні робочі еталони з наступними функціональними можливостями:  

- визначення параметрів електричної мережі (напруга, струм, кути між напругою 

та струмом, частота, cos f, гармоніки); 

- вимірювання струму за допомогою електровимірювальних кліщів класу 0.2; 

- вимірювання активної, реактивної та повної потужності; 

- 4-х квадрантне вимірювання;  

- визначення робочого навантаження на вимірювальних трансформаторах струму 

(далі – ТС) та трансформаторах напруги (далі – ТН);  

- вимірювання коефіцієнта трансформації шляхом одночасного вимірювання 

первинних та вторинних струмів в метрологічних системах, підключених до ТС.  

На даний час такі характеристики має переносний взірцевий лічильник електричної 

енергії МТ-30. 

В експлуатації у АТ „Полтаваобленерго” знаходиться значна кількість електронних 

лічильників різних типів, встановлених на підстанціях компанії та у споживачів, які 

використовуються в схемах високовольтного обліку, а саме: NP-03 “SCADA”; ZMB; ZMD; 

SL7000; Евро-Альфа; ЕТ; Енергія-9 та ін., загальна кількість яких складає близько 4 972 шт. 

Порівняльна характеристика взірцевого лічильника електричної енергії МТ-30 

  
Портативний трьохфазний 

взірцевий лічильник MT30 

Портативний трьохфазний 

взірцевий лічильник PWS 2.3 

Напруга живлення 
90 - 264 В, 47 - 63 Гц, 0,9 A; вихід: 16 В 

пост. струм, 2,5 A 
46-300 D/47-63 Гц 

Енергоспоживання не більш 20 ВА Мах 10ВА 

Час роботи від акумуляторів не менш 1 ч не має даних 

Час зарядки акумуляторів не більш 3 ч не має даних 

Робоча температура (- 20 ° ... + 60 °C) (- 15 ° ... + 50 °C) 

Відносна вологість < 95 % (без конденсації) < 85 % (21 С) ; < 95 % (25 С) 

Клас захисту IP 40 IP 40 

Габарити (ВxШxД) 190 x 190 x 80 мм 290х216х81 мм (вкл.чехол) 

Вага 1,6 кг 2,2 кг 

Режими вимірювання 

трьохфазна 4-хпровідна мережа; 

активна/реактивна/повна енергія 

Тестування 1-но або 3-х фазних лічильників с 2, 
3-х або 4-х провідної схемою включення по 

активній, реактивній та повній енергії. Лічильник 
тестується через 2 імпульсних виходи (мигання 

світлодіода LED / обороти диска / імпульсний 

вихід S0), один з яких може бути 
сконфігурований як вихідний імпульс 

трьох фазна 3-х провідна мережа; 

активна /реактивна енергія 
вимірювання електричних параметрів (UIϕ, PQS, 
f, PF) включаючи векторну діаграму, визначення і 

відображення на дисплей гармонічних складових, 

форми синусоїди; 
однофазна 2-х провідна мережа; 

активна/реактивна енергія 

Основна частота 
15...70 Гц, ширина діапазону до 2000 Гц,  

точність вимірів ±0,01 Гц 
40...70 Гц, точність вимірювання ±0,01 Гц 

Клас точності для виміру 

потужності / енергії 
0.2 0.2 



 

Діапазон виміру напруги 10...300 В 3...300 В 

Піддіапазон напруги 250 В 3…46 В; 46в….300в 

Похибка виміру напруги 3 5 ± 0,05% не має даних 

Температурний дрейф при виміру 

напруги 3 
< 15 × 10-6/К 0,015-0,025 % С 

Стабільність при вимірі напруги 3 
4 5 

< 50 × 10-6 не має даних 

Довгострокова стабільність при 

вимірі напруги 2 3 
< 100 × 10-6/год не має даних 

Діапазон виміру струму 5 мA...120 A 100мA...100 A 

Струмові піддіапазони 7 
100 A, 50 A, 10 A, 5 A, 1 A, 0,5 A, 0,1 А, 

0,05 А 
11 мA...12A; 1мA...10мA 

Похибка виміру струму 3 5 7 
< 0,15 % (500 мA ... 120 A);                                                                         
< 0,3 %  (100 мA ... 500 мA) 

0,2 % (10 мA ... 12 A);                                                                                                                                        
0,2 %  (1мA ... 10 мA) 

Температурний дрейф при вимірі 
струму 3 7 

< 50 × 10-6/К 0,015-0,025 % С 

Стабільність при вимірі струму 1 
4 7 

< 70 × 10-6 не має даних 

Довгострокова стабільність при 

вимірі струму 2 3 7 
< 600 × 10-6/год не має даних 

Похибка виміру кута 3 7 
4 квадранта (діапазон 0...360°), похибка 

< ±0,1 ° 
діапазон 0...359,99° похибка  0,1 ° 

Похибка виміру частоти < ±0,01 Гц 0,01 Гц 

Вимір гармонік до 40-й гармоніки до 40-й гармоніки 

Похибка виміру потужності / 
енергії 3 5 6 7 

< ±0,2 % (500 мA...120 A);                                                                                   
< ±0,4 % (100 мA...500 A) 

0,2 % (10 мA...12 A);                                                                                                                                   
0,4 % (100 мA…100 A) 

Температурний дрейф при вимірі 
потужності / енергії 3 7 

< 65 × 10-6/К (500 мA...120 A) не має даних 

Стабільність при вимірі 

потужності / енергії 1 3 4 7 
< 100 × 10-6 не має даних 

Категорія перевантаження САТ III / 300 В САТ III / 300 В 

Безпека 
у відповідності з IEC 61326-1; IEC 

61010 
у відповідності з IEC 61010-1:2002 

Орієнтовна вартість 226 490,00 грн. без ПДВ 479 985,83 грн. без ПДВ 

 

Враховуючи вищезазначене взірцевий лічильник MT-30 має не гірші технічні 

характеристики ніж взірцевий лічильник PWS 2.3, а вартість меншу, отже для закупівлі було 

обрано взірцевий лічильник MT-30. 

Згідно вимог п. 2.5.4. та 6.5.1. Кодексу комерційного обліку електричної енергії (далі-

ККО) затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 311 (у редакції постанови 

НКРЕКП від 20.03.2020 р. № 716) оператор системи зобов’язаний проводити не рідше 

одного разу на шість місяців контрольний огляд та не рідше одного разу на три роки 

технічну перевірку вузлів обліку у споживачів.  

Виходячи з “Норм часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Том 

11 Метрологія” затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України від 

15.11.2007р. за №548, час виконання технічної перевірки складає: 

- перевірка трифазного електролічильника активної енергії еталонним електролічильником 

в електроустановках понад 1000 В – 2,10 люд.-год.; 

- перевірка ТС з використанням еталонного лічильника – 3,00 люд.-год.; 

- перевірка ТН – 3,20 люд.-год.; 

- перевірка кіл вторинної комутації в електроустановках понад 1000 В – 1,37 люд.-год.  

Всього – 9,67 люд.-год.. 

Тобто за одну робочу зміну одна бригада виконує тільки одну технічну перевірку.  



 

На даний час АТ “Полтаваобленерго” має в наявності три переносних робочих еталонів типу 

МТ 30. 

Кожні три роки компанія повинна проводити 4 972 технічні перевірки вузлів обліку, тобто   

1 657 на рік. Враховуючи, що в одному календарному році 251 робочий день, при наявних 

трьох МТ-30 є можливість виконати 753 технічних перевірок. 

 Залишається без технічних перевірок 1657 – 753 = 904 вузли обліку. Для повноцінного 

покриття технічних повірок необхідно додатково: 904 вузла обліку/251 робочий день = 4 

взірцевих лічильники.  

При закупівлі 3 шт. взірцевих лічильників електричної енергії МТ-30 виникне можливість 

виконання 753 додаткових технічних перевірок. 

 Виходячи з затвердженої вартості проведення однієї технічної перевірки еталонним 

електролічильником в електроустановках напругою 6-150 кВ 543,54 грн. без ПДВ, закупівля 

додаткових взірцевих лічильників МТ-30 зменшить витрати компанії на 543,54 грн * 753 

вузла обліку = 409 285,62 грн. без ПДВ.   

  Таким чином термін окупності складе: 660 000,00/409 285,62 = 1,61 років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

 

 
 



 

3.1.1.1 Модернізація АСДТК  (10 ПС 110 кВ) 

 
Процесорні модулі ABB 560SLI02, панелі монтажні ABB 56023TP21, модулі дискретних виходів 

АВВ 23ВА20 які пропонується замінити, були закуплені у 2003 році для створення АСДУ філій АТ 

«Полтаваобленерго». 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 за різними протоколами і встановлюються під 

час реконструкцій підстанцій.  

 Тому дані процесорні модулі ABB 560SLI02, панелі монтажні ABB 56023TP21 та периферійні 

плати виводу АВВ 23ВА20  потребують заміни в шафах RTU-560 на 10 підстанціях 110кВ Полтавської 

філії. 

 

№ 

п/п 
Назва обладнання 

Од. 

виміру 

Вартість, 

тис. грн 

без ПДВ 
Кількість 

Всього, 

тис. грн без 

ПДВ 

1 Процесорний модуль 560CMR02 R0001 шт. 65,34 14 914,82 

2 
Флеш-карта HMI Open DP, Rel.12, SD, 

560 
шт. 145,26 14 2033,62 

3 
Модуль дискретних виходів  23ВА40 

R0011 
шт. 12,68 40 507,09 

4 Корзина 560MPR03 шт. 24,26 19 461,00 

 

Заміна обладнання запланована на наступних ПС 110 кВ: 

 

№ 

з/п 

Найменування заходів інвестиційної 

програми 

Одиниця 

виміру 

Модуль 

процесорний 

560CMR02 

R0001 

SD card 

Rel.12 

HMI open 

DP 

Модуль 

дискретних 

виходів 

АВВ 

23ВА40 

R0011 

Панель 

монтажна 

ABB 560 

MPR03 

R0001 

1 ПС 110/10кВ Абазівка шт 1 1 3 2 

2 ПС 110/35/10кВ Божкове шт 1 1 3 2 

3 ПС 110/10кВ Розсошенці шт 1 1 2 1 

4 ПС 110/35/6кВ Водозабір шт 1 1 2 1 

5 ПС 110/10кВ Промузел шт 1 1 4 2 

6 ПС 110/10кВ Супрунівка шт 2 2 6 2 

7 ПС 110/6кВ Турбозавод шт 2 2 4 2 

8 ПС 110/6кВ Браїки шт 2 2 5 2 

9 ПС 110/10/6кВ Шпортока шт 1 1 5 2 

10 ПС 110/10/6кВ П.Західна шт 2 2 6 3 

      14 14 40 19 
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Концепція впровадження засобів телемеханіки 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

 
АСДУ (Автоматизована система диспетчерського управління) АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» створюється на базі SCADA системи фірми АВВ - «MicroSCADA». 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - система збору даних і оперативного 

диспетчерського управління є основним і на сьогодні залишається найбільш перспективним 

методом автоматизованого керування складними процесами в енергетичній галузі. 

  АСДУ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» будується на ієрархічному принципі й містить в 

своєму складі три рівні: 

- нижній рівень - віддалені термінали АВВ RTU-560,  мікропроцесорний захист, 

мікропроцесорні перетворювачі і лічильники, комунікаційне обладнання; 

- середній рівень - сервер АСДУ філії, комунікаційне обладнання; 

- верхній рівень - сервер АСДУ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», комунікаційне 

обладнання. 

 SCADA системи фірми АВВ - «MicroSCADA» відповідає сучасним вимогам до АСДУ, а 

саме: 

- оперативний контроль стану схеми електричної мережі; 

- контроль електроспоживання й потужності; 

- технічний облік електроенергії; 

- оптимізація режимів мережі з метою зменшення втрат; 

- підвищення надійності передачі електроенергії; 

- оптимізація режимів роботи технологічного устаткування; 

- діагностика стану основного устаткування; 

- реєстрація аварійних і поточних подій; 

- мінімізація впливу людського фактора на процеси збору й обробки інформації; 

- навчання й тренінг персоналу; 

- 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. 

 

АСДУ підстанцій 150/110/35 кВ 

У 2003 році розпочалися роботи із впровадження АСДУ на АТ «П 

ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Станом на 01.01.2018 р. АСДУ впроваджено в 27-х філіях, всього на 

204 підстанціях (150 кВ – 7 шт., 110 кВ – 62 шт., 35 кВ – 135 шт.), що становить 100% від 

загальної кількості підстанцій 150/110/35кВ.  

 

АСДУ підстанцій розподільчих мереж 10/6 кВ 

Передбачено впровадження АСДУ на 75-и підстанціях 10/6кВ розподільчих 

електромереж АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

- у 2008 році було розроблене техніко-економічне обґрунтування на телемеханізацію 

розподільчих пунктів (РП) місцевих електромереж Полтавської філії та ескізним проектом 

АСДУ Полтавської міської філії була визначена структура і орієнтовний склад комплексу 

технічних засобів системи; 

   -    у 2010 р. було впроваджено АСДУ на ЦРП-10 Миргородської філії; 

   -    у 2015 р. було впроваджено АСДУ на РП-1 Кременчуцької філії; 

-  у 2015-2016 роках підготовлені технічні завдання та розроблена проектна 

документація на створення АСДУ 17-и розподільчих пунктів Полтавської міської філії. 



 

- у 2017 р. відповідно до ІП-2017 р. було впроваджено АСДУ на 6-и розподільчих 

пунктах Полтавської міської філії. 

  - у 2018 р. відповідно до ІП-2018 р. було впроваджено АСДУ на 13-и розподільчих 

пунктах Полтавської міської філії. 

В 2021-2025 роках планується модернізація елементів нижнього рівня АСДУ на ПС 35-

150 кВ. В рамках цього планується заміна процесорних модулів ABB 560SLI02, панелей 

монтажних ABB 560 23TP21, модулів дискретних виходів АВВ 23ВА20 на ПС 35-150 кВ, які 

були закуплені у 2003 році для створення АСДУ філій АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».  

На даний час ці процесорні модулі вичерпали свій ресурс, фізично і морально застаріли 

та зняті з виробництва. На дані модулі неможливо встановити сучасні версії програмного 

забезпечення через закінчення терміну підтримки з боку виробника та обмежений процесорний 

ресурс. Відсутність портів Ethernet  не дозволяє підтримувати протоколи телемеханіки на 

основі TCP/IP, такі як IEC-61870-5-104. По даному протоколу забезпечується з’єднання з 

реклоузерами, які встановлюються в розподільчих мережах 6-10 кВ. Тому без заміни плат 

неможливо побудувати PLC-логіку роботи реклоузерів. Обмежена кількість комунікаційних 

портів не дозволяє використовувати віддалені інтелектуальні пристрої релейного захисту, що 

встановлюються під час реконструкцій підстанцій. Також обмежена швидкодія застарілого 

процесорного модуля не дозволяє працювати з деякими сучасними платами вводу\виводу. З 

іншого боку, панель монтажна 23TP21 не підтримує встановлення більш ніж одного сучасного 

процесорного модуля, що робить весь комплекс телемеханіки обмеженим з точки зору 

перспективи розвитку мереж. Модулі виходів типу 23BA20 також застаріли, зняті з 

виробництва, мають меншу гнучкість в побудові розгалудженого комплексу телемеханіки, коли 

необхідно застосовувати виносний монтаж, та конструктивно гірші ніж сучасні. Тому 

процесорні модулі ABB 560SLI02, панелі монтажні ABB 560 23TP21 та периферійні плати 

виводу АВВ 23ВА20 потребують заміни. 

Оновлення елементів нижнього рівня АСДУ дасть змогу замінити технічно та фізично 

застарілі елементи телемеханіки, що розширить можливості по роботі з новітніми пристроями 

та обладнанням, яке встановлюються на підстанціях АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

 
План заходів з розвитку АСДУ нижнього рівня АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2021-2025 

роках 
№ Заходи 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Модернізація елементів RTU-560 на 10 

підстанціях 110 кВ Полтавського 

енерговузла 

+         

2 

Модернізація елементів RTU-560 на 

підстанціях Кременчуцької філії (4 ПС 150 

кВ, 4 ПС 35 кВ), на підстанціях Ново-

Санжарської філії (2 ПС 110 кВ, 8 ПС 35 

кВ); заміна серверів ТМ даних філій 

  +       

3 

Модернізація елементів RTU-560 на  

підстанціях Лубенської філії (5 ПС 110 кВ, 

6 ПС 35 кВ), заміна серверів ТМ 

    +     

4 

Модернізація елементів RTU-560 на 

підстанціях Глобинської філії (2 ПС 150 

кВ, 8 ПС 35 кВ), заміна серверів ТМ 

      +   

5 

Модернізація елементів RTU-560 на 

підстанціях Лохвицької філії (6 ПС 110кВ), 

на підстанціях Семенівської філії (6 ПС 35 

кВ) 

        + 

  ВСЬОГО 3916,5 4364,1 4437,8 4080,4 4663,3 

 
 

 

 



 

Телемеханізація розподільчих пунктів 6-10 кВ 

 

Станом на 01.01.2021 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» експлуатує 77 розподільчих пунктів 

напругою 6-10 кВ, які підлягають телемеханізації. 

Станом на 01.01.2021 телемеханізовано 21 РП, тобто рівень телемеханізації РП становить 

27%. До переліку телемеханізованих об’єктів відносяться 19 РП в м. Полтава (РП-2, РП-4, РП-8, 

РП-9, РП-15, РП-16, РП-20, РП-22, РП-23, РП-25, РП-27, РП-30, РП-31, РП-32, РП-33, РП-36, 

РП-37, РП-38, РП-39), РП-1 в м. Кременчук і ЦРП-10 кВ в м. Миргород. 

Враховуючи розпочаті заходи з проектування реконструкції і телемеханізації РП, в 

базовому сценарії планується виконати реконструкцію і телемеханізувати 21 РП. В результаті 

буде забезпечено 100% телемеханізацію РП Комсомольської, Миргородської, Пирятинської і 

Хорольської філій. Телемеханізація РП буде здійснюватися в рамках реконструкції, яка 

пов’язана з заміною застарілого високовольтного обладнання. 

Інформація про фактичні та прогнозні показники телемеханізації РП наведені в табл. 

  

Фактичні і прогнозні показники телемеханізації РП 6-10 кВ 

 

№ Філія 

РП, які 

підлягають 

телемеханізації 

Телемеханізовано 

на 01.01.2021 

Телемеханізовано 

на 01.01.2026 

(базовий 

сценарій) 

об'єктів % об'єктів % 

1 Гадяцька 3 
  

1 33% 

2 Гребінківська 2 
  

1 50% 

3 Кобеляцька 1 
    

4 Комсомольська 5 
  

5 100% 

5 Кременчуцька 18 1 6% 9 50% 

6 Лубенська 5 
    

7 Машівська 1 
    

8 Миргородська 2 1 50% 2 100% 

9 Пирятинська 3 
  

3 100% 

10 Полтавська міська 35 19 54% 20 57% 

11 Полтавська районна 1 
    

12 Хорольська 1 
  

1 100% 

  РАЗОМ: 77 21 27% 42 55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4 

 

 
 



 

4.1.1.1 Ноутбук 

 

Необхідність придбання ноутбуків викликана підвищенням вимог програмного 

забезпечення, що використовується до обчислювальних ресурсів та необхідністю забезпечення 

мобільності користувачів до обчислювальних ресурсів компанії за допомогою віртуальних 

каналів віддаленого доступу, а саме групи енергоаудиту та служби технічного аудиту. 

У 2021 році планується придбати 14 ноутбуків: 

 

Найменування 
Од. 

вим. 

Ціна 

(грн. без ПДВ) 
Кіл-ть 

Сума (грн. без 

ПДВ) 

Ноутбук шт. 20 830,00 14 291 620,00 

 

Плануються до закупівлі ноутбуки лінійки Zenbook (виробництва Asustek або аналог), 

які відрізняються від інших зменшеними габаритами при зберіганні потужності та підвищеним 

часом автономної роботи. Докладніше – діагоналлю екрана до 15 дюймів, процесором Intel i5, 

що найменш 8 ГБ оперативної пам’яті, SSD диском, вагою до 1.5 кг та терміном автономної 

роботи більше 5 годин.   

Вартість оренди ноутбука складає  291,67 грн без ПДВ на добу (http://rent-

service.com.ua/arenda-noutbuka-komputera). Таким чином, термін окупності нового ноутбуку 

становить 20 830,00/291,67 = 72 дні. 

 
 

4.1.2.1 ДБЖ Stark Pro II 3/3-20 (або аналог) 

 
У цей час у АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» використовується наступна схема забезпечення 

безперервного електроживлення серверного та комунікаційного обладнання: усі сервери та комутаційне 

обладнання підключені до різних джерел  безперервного електроживлення (ДБЖ). 

На сьогоднішній день схема живлення від існуючих ДБЖ виглядає наступним чином: 

Сервери: 

- 3 сервери баз даних споживачів фізичних осіб; 

- 1 сервер додатків споживачів фізичних осіб; 

- 3 сервера аналітичних звітів; 

- 5 серверів терміналів для обслуговування фізичних осіб; 

- 1 сервер баз даних споживачів юридичних осіб; 

- 1 сервер додатків споживачів юридичних осіб; 

- 4 сервери терміналів  для обслуговування  юридичних осіб. 

- 2 сервери сховища даних 

Комутатори: 

- 1 головний оптичний комутатор; 

- 2 комутатори серверних мереж; 

- 1 комутатор мережі менеджменту; 

- 2 комутатори сегментів мережі підприємства. 

Така схема має наступні основні недоліки:  

- неможливість заміни акумуляторних батарей без зупинки серверного та комутаційного 

обладнання; 

- відсутнє резервування основних вузлів ДБЖ; 

- підвищене навантаження на ДБЖ; 



 

- немає можливості оцінювати завантаження ДБЖ та стан акумуляторних батарей. 

Закупівля систем централізованого безперервного електроживлення дозволить позбутися 

вищезгаданих недоліків та підвищити надійність та інформаційну безпеку. 

Після заміни ДБЖ на нові вивільниться 19 менш потужних приладів, які після заміни батарей 

можна використовувати на філіях для живлення менш відповідального комутаційного обладнання та 

інших застосуваннях. 

Найвідомішим брендом виробників ДБЖ на ринку Світу є APC, та якщо розглядати умови 

гарантійних зобов’язань та ціни наприклад, за аналогічні моделі цього бренду APC Symmetra PX 16kW, 

то ціна на ринку майже вдвічі перевищує ціну за наведену модель Stark Pro II 3/3-20L. (20kVA/16kW), 

при цьому гарантійні зобов’язання підтримуються лише при використанні акумуляторних батарей APC, 

та дотриманню регламенту їх заміни. 

Технічні та цінові характеристики систем централізованого безперервного електроживлення 

наведені у таблиці нижче. 

 

Найменування Кіл-сть 
Ціна, грн. без 

ПДВ 

Сума, грн. без 

ПДВ 

ДБЖ Stark Pro II 3/3-20L. (20kVA/16kВт), в 

складі: батарейна шафа з комплектом 

перемичок; комплект акумуляторних батарей; 

Stark  SNMP – карта віддаленого мережного 

моніторингу; ПО для моніторингу ДБЖ; 

інструкція з експлуатації  

українською/російською мовою; сенсор 

моніторингу температури та вологості, 

інсталяція) 

2 269 450,00 538 900,00 

 

Використання двох моноблочних ДБЖ Stark Pro II 3/3-20L. (20kVA/16kW) дозволяє забезпечити 

живленням обладнання на протязі 38-40 хв. в аварійному режимі (все обладнання живиться від одного 

ДБЖ при відключенні струму у мережі живлення), та у робочому режимі до 80 хв. (все обладнання 

живиться від двох ДБЖ при відключені струму у мережі живлення). 

Також використання ДБЖ Stark Pro II 3/3-20L. (20kVA/16kW) дозволяє своєчасно оцінювати 

навантаження та стан акумуляторних батарей використовуючи програмне забезпечення виробника, та 

своєчасно запобігати аварійній зупинці серверного та комутаційного обладнання підприємства, що в 

свою чергу дає можливість запобігати втраті інформації. 

 

 
4.1.2.2/4.1.2.3/4.1.2.4 Заміна серверного обладнання 

 
На поточний час на підприємстві використовуюся сервери класичної конфігурації (кожен сервер 

окрема одиниця обладнання), частина яких знаходиться в експлуатації більше 10 років. Внаслідок 

тривалого терміну експлуатації за останні 2 роки вийшло з ладу 4 сервери, ремонт яких є недоцільним.  

Класичні сервери використовуються для  обслуговування споживачів, як фізичних так юридичних 

осіб, загальною кількістю 16 одиниць: 

 3 сервери баз даних споживачів фізичних осіб; 

 1 сервер додатків споживачів фізичних осіб; 

 3 сервера аналітичних звітів; 

 5 серверів терміналів для обслуговування фізичних осіб; 

 1 сервер баз даних споживачів юридичних осіб; 

 1 сервер додатків споживачів юридичних осіб; 

 4 сервери терміналів  для обслуговування  юридичних осіб. 

 



 

 

 

Для виконання зазначених задач використовуються наступні типи серверів: 

 
Дата вводу в 

експлуатацію 
Характеристики 

05.06.2003 CPU: P-IV-2,4/RAM: 4Gb/HDD: 6x73Gb+1x250Gb 

12.05.2005 CPU: Cel-2,4/RAM: 0,5Gb/HDD: 3x73Gb 

14.03.2006 CPU: XEON P-IV 3.0 GHZ/RAM: 8Gb/HDD: 3x73Gb 

10.07.2006 CPU: Xeon 3,0/RAM: 36Gb/HDD: 2x146Gb 

05.06.2007 CPU: Xeon 3,0/RAM: 4Gb/HDD: 4x146Gb 

29.12.2007 CPU: Dual Core Xeon 5060 3,2/RAM: 6Gb/HDD: 4x73Gb 

31.07.2008 CPU: QUAD-CORE E5405 2.0 ГГц/RAM: 8Gb/HDD: 4x147Gb 

29.12.2007 CPU: Dual Core Xeon 5060 3,2/RAM: 14Gb/HDD: 3x73Gb+2x2000Gb 

22.12.2008 CPU: QUAD-CORE E5405 2.0 ГГц/RAM: 8Gb/HDD: 4x250Gb+2x147Gb+2x147Gb 

23.12.2009 CPU: QUAD-CORE E5520 2.5 ГГц/RAM: 4Gb/HDD: 5x300Gb 

14.06.2010 CPU: QUAD-CORE E5506 2.13  ГГц/RAM: 8Gb/HDD: 4x300окGb 

13.02.2013 CPU: Core i3/RAM: 2Gb/HDD: 2x80Gb 

22.02.2008 CPU: Xeon -SC 4114 2.2 ГГц/RAM: 64Gb/HDD: 4x4Gb 

 
Враховуючи значний термін експлуатації, модернізація зазначених серверів неможлива внаслідок 

того, що обладнання морально та фізично застаріло та комплектуючі зняті з виробництва. 

У зв’язку з централізацією зберігання та обробки інформації, впровадженням нових систем, 

збільшенням обсягів інформації, а також зростаючими вимогами програмного забезпечення до 

обчислювальних ресурсів на підприємстві виникла потреба модернізації серверного обладнання. 

Враховуючи переваги “блейд-систем” в порівнянні з класичними серверами: 

 зменшення вартості і підвищення надійності системи живлення і охолодження; 

 скорочення кількості комутаційних проводів; 

 підвищення зручності керування системою; 

 зменшення займаного обсягу; 

 зменшення енергоспоживання і тепла, що виділяється; 

 висока масштабованість; 

 гнучкість 

 

У 2021 році планується закупівля серверної блейд-системи Dell MX7000 (або аналогічної) у складі 

 

№ Найменування Кількість 

1 Шасі Dell MX7000 1 

2 Сервер Dell PowerEdge MX740c 3 

3 Модуль комутації Dell PowerEdge MX9116n 2 

 

Основні можливості цієї “блейд-системи”: 

Компактне розміщення до 5 потужних серверів в 7U 

Централізоване управління до 10 шасі з однієї консолі через кабелю 2 * 100Gbit з часом відгуку 

75ns 

Відсутність єдиної точки відмови (всі компоненти продубльовані) 

Відсутність плати Midplane (сервера з'єднуються з комутаторами безпосередньо з коефіцієнт 

перепідписання 1.07: 1) 

Максимально щільне розміщення дискових ресурсів на поточний момент на світовому ринку (до 

288 дисків 2,5 "на шасі) 

Повноцінні сервера - до 6 дисків на половинний сервер, до 8 дисків на повнорозмірний сервер 

До 6 блоків живлення потужністю 3000Вт (дозволяє не обмежувати себе в конфігураціях) 

Управління ресурсами всередині шасі з зовнішнього Тачева LCD екрана 

Можливість установки в серверах контролерів з 8Гб незалежній кеш пам'яті 

Міжсерверне з'єднання всередині шасі на швидкості 25Гбіт / c 



 

Можливість установки всередину шасі комутаторів FC 32Gbit 

Можливість установки в кожне шасі до 7 СГД по 16 дисків в кожному з гранулярним 

управлінням кожним диском 

Інтелектуальне управління електроживленням 

Дизайн розрахований на майбутні покоління серверів 

Наявність серверних профілів для швидкого поширення конфігурацій 

Сертифіковане під VMware vSAN 

Російськомовна технічна підтримка швидко і оперативно ставить діагноз на основі знятих логів 

системи 

 

 Використання “блейд-системи” дозволить: 

 централізувати сервера додатків і БД що обслуговуючі юр. споживачів; 

 централізувати сервера додатків і БД що обслуговують побутових абонентів; 

 одночасно оновити апаратну частину білінгових систем, які обслуговують побутових та юр. 

споживачів  (замість закупівлі виділених серверів); 

 зменшити кількість серверів (8 “лез” замість 16 серверів); 

 віртуалізувати апаратну частину серверів (уніфікувати обладнання для операційної 

системи); 

 при необхідності (в звітні періоди) перерозподіляти обчислювальні ресурси і пріоритети між 

серверами; 

 при необхідності нарощувати обчислювальну потужність шляхом встановлення додаткових 

«лез»; 

 підвищити відмовостійкість шляхом можливості «гарячої заміни» серверів («лез») 

 

Також закупівля такого обладнання дозволить завершити  перехід на використання бездискових 

терміналів на робочих місцях користувачів, що, в свою чергу, зменшить вимоги до оснащення робочих 

місць користувачів. 

 

Сервери планується використовувати для наступних задач: 

1. Сервер АСКУЕ (програмний комлекс NovaSys для роботи з приладами обліку, на поточний час 

загальна кількість становить 50 тис. приладів обліку та 147 контролів отримання даних, 

рекомендована розробником програмного забезпечення потужність сервера додається) 

2. Сервер баз даних споживачів (фізичні особи, загальна кількість споживачів 750 000) 

3. Сервер баз даних споживачів (юридичні особи, загальна кількість споживачів 11 530) 

 

Після закупівлі та впровадження  “блейд-системи” застарілі та зношені сервери будуть 

використовуватись для роботи АСДТК на філіях. 

 

Розрахунок економічної доцільності придбання серверної блейд-системи 

 Для порівняння взято вартість оренди аналогічних серверних потужностей у хмарному 

середовищі Microsoft Azure   https://azure.microsoft.com/ru-ru/pricing/calculator/ 

 

Вартість придбання Вартість оренди за 5 років 

3 328 122,43 11 732 181,50 

 

Таким чином, термін окупності придбання заходу складає 3 328 122,43/11 732 181,50 = 0,28 року. 

 

 

 

 

4.1.5.1 Планшетний сканер HP ScanJet Pro 3500 f1 (L2741A) (або аналог) 

 

 У зв’язку з необхідністю сканування великою кількості документів виникла необхідність 

закупівлі трьох планшетних сканерів з автоподавачем паперу. Ця закупівля знизить 

навантаження на існуючі багатофункціональні пристрої та сприятиме зменшенню черг 

користувачів до них. 



 

 Обрано сканер, який має швидкість сканування понад 25 сторінок за хвилину з якістю 

600 dpi  та комплектується автоподавачем паперу. 

 
Порівняльний аналіз з альтернативними варіантами закупівлі 

  
 

Враховуючи вищезазначені технічні характеристики та вартість обладнання було 

прийнято до закупівлі в інвестиційній програмі на 2021 рік планшетні сканери HP ScanJet Pro 

3500 f1 (L2741A) (або аналог). 

 

Найменування 
Од. 

вим. 

Ціна 

(тис. грн. без 

ПДВ) 

Кіл-ть 
Сума (тис. грн. 

без ПДВ) 

HP ScanJet Pro 3500 f1 (L2741A) шт. 11,67 3 35,01 

 

Розрахунок економічного ефекту від впровадженого заходу 
 

Вартість оренди одного сканера складає  233,33 грн без ПДВ на добу 

(http://rentaprint.com.ua/). Таким чином, термін окупності одного сканера становить 

11 670,00/233,33 = 50 діб (0,14 року). 

 

 

 

 

 

 

4.1.5.2 Впровадження та модернізація контакт-центрів  

(проектор та комплектуючі) 

 

Враховуючи, що на території України та світу введено карантин в зв'язку епідемією 

віруса СОVID-19, що унеможливлює проведення нарад, співбесід та інших зустріч, 

потребуючих очного спілкування, тому у 2021 році планується закупівля оргтехніки для 

облаштування кімнати перемовин сучасним обладнанням для проведення дистанційного 

спілкування: 

 

 



 

Найменування 
Од. 

вим. 

Ціна 

(грн. без ПДВ) 
Кіл-ть 

Сума (грн. 

без ПДВ) 

Проектор, Full HD, 3LCD, >3000 

лм  
шт. 32 500,00 1 32 500,00 

Кронштейн  KSL CMPR-2 (або 

аналог) 
шт. 403,20 1 403,20 

Моторизований екран Walfix TLS-

12  150" (16:9) 331х185 см (або 

аналог) 

шт. 5 798,66 1 5 798,66 

Кабель HDMI-HDMI, 3m шт. 72,94 1 72,94 

Телевізор Samsung 55” (або 

аналог) 
шт. 20 833,00 1 20 833,00 

Загалом:    59 607,80 

 
Порівняльний аналіз з альтернативними варіантами 

 

 
 

Враховуючи вищезазначене був обраний проектор Epson EB-1795F, який відповідає 

технічним вимогам до освітлення приміщення та має світловий потік для білого та кольорового 

зображення 3200 лм, що дає змогу комфортно спілкуватися за допомогою вебконференцій.  

 

Розрахунок економічного ефекту від впровадженого заходу 

Вартість оренди  оргтехніки складає  1 416,67 грн без ПДВ на добу (https://rent-

service.com.ua/arenda-proektora-ekrana-na-rame/, https://rent-service.com.ua/arenda-plazmennoj-

paneli/). Таким чином, термін окупності проектора становить 59 607,80/1 416,67 = 43 доби (0,12 

року). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 6 

 

 
 



 

6.1 Автомобіль легковий вантажопасажирський повнопривідний з 

дизельним двигуном (Great Wall Wingle 7 або аналог) 

 
У зв’язку з моральним та фізичним зносом, що призводить до постійного щорічного збільшення 

витрат на технічне обслуговування та ремонт, частих простоїв у експлуатації, у 2021 році планується 

вивести з експлуатації автомобілі: 

-  УАЗ-31519 держ. № 04383СН 1999 року виготовлення (Шишацька філія ОВБ) 

 
- УАЗ-3909 держ. № 07689СН 1998 року виготовлення (Полтавська філія МЕМ бригада кабельних 

ліній) 

-           

      
 

 
Дані автомобілі технічно несправні, відпрацювали свій амортизаційний термін (нормативний 

термін експлуатації 10 років), згідно з актами оцінки технічного стану підлягають заміні.  

 

До закупівлі необхідний автомобіль призначений для перевезення персоналу компанії та вантажу 

(заземлення, драбини, заходів безпеки, спец. інструменту) при виконанні аварійно-відновлювальних та 

ТЕО/6%20розділ/01_Автомобіль%20Great%20Wall%20Wingle%207/Акти%20тех.стану/Акт%20ТС%20%20%2004383СН.pdf
ТЕО/6%20розділ/01_Автомобіль%20Great%20Wall%20Wingle%207/Акти%20тех.стану/Акт%20ТС%20%20%2007689СН.pdf


 

інших робіт, що пов’язані  з важко доступними місцями (ліс, поле, болото), тобто повинен бути 

спеціальний вантажопасажирський повнопривідний автомобіль, який  наділений чудовими поза 

шляховими характеристиками. 

Новий вантажопасажирський автомобіль Great Wall Wingle 7 призначений для перевезення 

персоналу та вантажу (заземлення, драбини, заходів безпеки, спец. інструменту) при виконанні 

аварійно-відновлювальних та інших робіт, що пов’язані  з важко доступними місцями (ліс, поле, 

болото). Дана модель представляє собою спеціальний вантажопасажирський повнопривідний 

автомобіль, який  наділений чудовими позашляховими характеристиками. Комплектується дизельним 

силовим агрегатом. Колісна формула 4Х4 дозволяє впевнено почувати себе на будь-якому бездоріжжі. 

Головний плюс автомобіля – його універсальність: тут одночасно на борту автомобіля можуть 

перебувати водій, 4 пасажири, а також вантаж в окремому вантажному відсікові (загальна 

вантажопідйомність 1050 кг).  

 

Аналіз технічних характеристик вантажопасажирських повнопривідних автомобілів: 

 
 

Найменування 
Пропонований               

автомобіль 
Аналог Аналог 

Марка, модель Great Wall Wingle 7 ISUZU D-MAX 

Mitsubishi 

L200 

Invite 2,4 

MT 

Об'єм двигуна, см3 1997 1898 2442 

Тип палива Дизель Дизель Дизель 

Потужність 143 к.с. при 4000 

об./хв. 
163 к.с. при 4000 об./хв. 

154 к.с. при 3500 

об./хв. 

Крутний момент 315 Нм при 1400-2800 

об./хв. 

360 Нм при 2000-2500 

об./хв. 

380 Нм при 1500-

2500 об./хв. 

Витрата палива (міській, 

заміський, змішаний цикли), л. на 

100 км 

10,1 / 7,5 / 8,4 7,6 / 6,6 / 7,0  9.2 / 7.2 / 7,9 

Норма токсичності Euro V Euro VІ Euro VІ 

Кількість місць 5 5 5 

Розміри кузова автомобіля 

(довжина/ширина/висота), мм 
5395 / 1800 / 1760 5295 / 1830 / 1785 5250 / 1785 / 1775 

Маса автомобіля в 

спорядженому стані / повна маса 

автомобіля, кг 

1917 / 2967 1910 / 3000 1915 / 2850 

Вантажний відділення 

(довжина/ширина/висота), мм 
1680 / 1460 / 480 1552 / 1480 / 465 1520 / 1470 / 475 

Вантажопідйомність, кг  1050 1090 935 

Коробка передач 6 ступ. механічна 6 ступ. механічна 6 ступ. механічна 

Привід 
повний, 

підключаємий 

задній, з можливістю 

підключення переднього та 

понижуючої передачі 

повний, 

підключаємий 

Гарантія  3 роки або 100 000 км 

пробігу 

3 роки або 100 000 км 

пробігу 

5 років або 100 

000 км пробігу 

Ціна, грн з ПДВ 649 440,00 грн. 807 000,00 грн. 859 000,00 грн. 

Враховуючи порівняння технічних характеристик та вартостей запропонованих автомобілів 

пропонується до закупівлі вантажопасажирський повнопривідний автомобіль Great Wall Wingle 7. 



 

 

 
Розрахунок економічного ефекту від заміни 

автомобіля УАЗ-31519 держ. № 04383СН на Great Wall Wingle 7 

Найменування 
УАЗ-31519                           

держ. № 04383СН   

Great Wall              

Wingle 7 

Середній річний пробіг автомобіля, км 8 069 

Норма витрат палива, л/100км 15,8 8,4 

Вид палива А92 ДП 

Вартість палива, грн. без ПДВ 23,07 23,81 

Витрати палива, л 1 275 678 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 29,41 16,14 

Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. без ПДВ 13,27 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 
Середні витрати за 

минулі 3 роки 

Очікувані витрати 

на протязі року 

експлуатації 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 2,66 3,10 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ 8,47 0,00 

Розрахункові затрати на капітальний відновлювальний 

ремонт, тис. грн. без ПДВ 
145,00 0,00 

Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і ремонт, 

тис. грн. без ПДВ 
153,03 

Очікуваний економічний ефект від заміни одного 

автомобіля, тис. грн. без ПДВ 
166,30 

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 560,22 

Термін окупності, років 3,37 

 
Розрахунок економічного ефекту від заміни 

автомобіля УАЗ-3909 держ. № 07689СН на Great Wall Wingle 7 

Найменування 
УАЗ-3909                             

держ. № 07689СН   

Great Wall              

Wingle 7 

Середній річний пробіг автомобіля, км 15 370 

Норма витрат палива, л/100км 16,2 8,4 

Вид палива А92 ДП 

Вартість палива, грн. без ПДВ 23,07 23,81 

Витрати палива, л 2 490 1 291 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 57,44 30,74 

Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. без ПДВ 26,702 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 
Середні витрати за 

минулі 3 роки 

Очікувані витрати 

на протязі року 

експлуатації 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 3,16 3,10 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ 15,73 0,00 

Розрахункові затрати на капітальний відновлювальний 

ремонт, тис. грн. без ПДВ 
138,00 0,00 

Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і ремонт, 

тис. грн. без ПДВ 
153,79 

Очікуваний економічний ефект від заміни одного 

автомобіля, тис. грн. без ПДВ 
180,49 

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 541,20 

Термін окупності, років 3,00 



 

6.2 Автомобіль вантажопасажирський (FIAT DOBLO COMBI MAXI або 

аналог) 

 

У зв’язку з моральним та фізичним зносом, що призводить до постійного щорічного збільшення 

витрат на технічне обслуговування та ремонт, частих простоїв у експлуатації, у 2021 році планується 

вивести з експлуатації автомобіль УАЗ-31519 держ. № 04391СН 1999 року виготовлення (Лубенська 

філія бригада розподільчих мереж) 

                    
 

 
Даний автомобіль технічно несправний, відпрацював свій амортизаційний термін (нормативний 

термін експлуатації 10 років), згідно з актом оцінки технічного стану підлягає списанню та потребує 

заміни.  

Новий вантажопасажирський автомобіль FIAT DOBLO COMBI MAXI повинен повністю замінити 

УАЗ-31519 за можливістю перевезення працівників підприємства, їх інструменти та обладнання, в 

умовах сучасного комфорту, прийнятною для виконання завдань швидкістю, безпекою та значною 

економією палива. 

 

Аналіз технічних характеристик вантажопасажирських автомобілів: 

 
 

Найменування 
Пропонований               

автомобіль 
Аналог Аналог 

Марка, модель 
FIAT DOBLÒ COMBI 

Maxi 1.6 16v MultiJet 

CITROËN 

Berlingo Control 1.6 HDi 92 

OPEL Combo Life 

Enjoy L2 

Об'єм двигуна, см3 1598 1560 1500 

Тип палива Дизель Дизель Дизель 

Потужність 105 к.с. при 4000 об./хв. 
92 к.с. при 4000 об./хв. 

92 к.с. при 4000 

об./хв. 

Крутний момент 290 Нм при 1500 об./хв. 
230 Нм при 1500 об./хв. 

230 Нм при 1500 

об./хв. 

Витрата палива (міській, 

заміський, змішаний цикли), л. на 

100 км 

6,9 / 4,9 / 5,6 5,4 / 4,6 / 4,8 5,5 / 5,0 / 5,1 

Норма токсичності Euro V Euro V Euro V 

Кількість місць * 5 2-3 5 

Розміри кузова автомобіля 

(довжина/ширина/висота), мм 
4756 / 1832 / 1880 4753 / 1848 / 1860 4753 / 2107 / 1841 

Маса автомобіля в спорядженому 

стані / повна маса автомобіля, кг 
1549 / 2599 1475 / 2330 1450 / 2080 

Вантажопідйомність, кг / об’єм 1050 / 4000 855 / 4000 630 / 1538 

ТЕО/6%20розділ/02_Автомобіль%20FIAT%20DOBLO%20COMBI%20MAXI/Акт%20тех%20стану/Акт%20ТС%20%20%2004391СН.pdf


 

багажного відділення, л 

Коробка передач 6 ступ. механічна 5 ступ. механічна 5 ступ. механічна 

Привід Передній Передній Передній 

Гарантія  3 роки або 100 000 км 

пробігу 

3 роки або 100 000 км 

пробігу 

3 роки або 100 000 

км пробігу 

Ціна, грн без ПДВ 529 900,00 грн. 542 600,00 грн. 618 500,00 грн. 

 

Враховуючи порівняння технічних характеристик та вартостей запропонованих автомобілів, 

пропонується до закупівлі вантажопасажирський автомобіль FIAT DOBLO COMBI MAXI.  

 

Розрахунок економічного ефекту від заміни 

автомобіля УАЗ-31519 держ. № 04391СН на FIAT DOBLO COMBI MAXI 

 

Найменування 
УАЗ-31519                           

держ. № 04391 СН   

FIAT DOBLO 

COMBI MAXI  

Середній річний пробіг автомобіля, км 8 679 

Норма витрат палива, л/100км 15,8 4,8 

Вид палива А92 ДП 

Вартість палива, грн. без ПДВ 23,07 23,81 

Витрати палива, л 1 371 417 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 31,64 9,92 

Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. без ПДВ 21,72 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 
Середні витрати за 

минулі 3 роки 

Очікувані 

витрати на 

протязі року 

експлуатації 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 1,08 3,00 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ 5,90 0,00 

Розрахункові затрати на капітальний відновлювальний 

ремонт, тис. грн. без ПДВ 
125,00 0,00 

Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і ремонт, 

тис. грн. без ПДВ 
128,98 

Очікуваний економічний ефект від заміни одного 

автомобіля, тис. грн. без ПДВ 
150,70 

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 454,61 

Термін окупності, років 3,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3 Автомобіль вантажний (FIAT DUCATO L3H2 або аналог) 
 

У зв’язку з фізичним зносом, що призводить до постійного щорічного збільшення витрат на технічне 

обслуговування та ремонт, а також частих простоїв у експлуатації, у 2021 році планується вивести з 

експлуатації автомобілі: 

-  ГАЗ-3307 д.н.з. 7962ПОУ ЕТЛ-10, 1993 року виготовлення Полтавської філії міських 

електромереж (служба діагностики, ізоляції, захисту від перенапруг). 

   
- ГАЗ-2705 держ. № ВI 6489 АМ ЕТЛ-35 2001 року виготовлення (служба метрології). 

   
 

Дані автомобілі технічно несправні, відпрацювали свій амортизаційний термін (нормативний термін 

експлуатації 10 років), згідно з актами оцінки технічного стану підлягають списанню та потребують 

заміни.  

В замін автомобілів планується придбати автомобілі FIAT Ducato L3H2 для подальшого їх 

переобладнання на електролабораторії КАЕЛ-3 та ЕТПЛ-35.  

 

Аналіз технічних характеристик FIAT Ducato L3H2 

   
Найменування Пропонований               

автомобіль 
Аналог Аналог 

Марка, модель, комплектація FIAT Ducato фургон                              

2.3 TD MT L3H2                                

Базова (130 к.с.) 

Renault Master NEW                                                  

2.3 MT FWD L3H2                          

Authentique (125 к.с.) 

OPEL Movano 

2.3CDTI L3H2 

(125 к.с.)   

ТЕО/6%20розділ/03_Автомобіль%20FIAT%20DUCATO%20L3H2/Акт%20тех%20стану/Акт%20ТС%20%20%207962ПОУ.pdf
ТЕО/6%20розділ/03_Автомобіль%20FIAT%20DUCATO%20L3H2/Акт%20тех%20стану/Акт%20ТС%20%20%20ВІ6489АМ.pdf


 

Тип палива Дизель Дизель Дизель 

Потужність 
130 к.с. при 3600 об./хв. 125 к.с. при 3500 об./хв. 

125 к.с. при 3500 

об./хв. 

Крутний момент 
320 Нм при 1800 об./хв. 310 Нм при 1500 об./хв. 

310 Нм при 2000 

об./хв. 

Витрата палива (змішаний цикл), 

л. на 100 км 
7,1 8,1 9,5 

Норма токсичності Euro V Euro V Euro V 

Кількість місць 3 3 3 

Розміри кузова автомобіля 

(довжина/ширина/висота), мм 
5998 / 2050 / 2524 6198 / 2070 / 2549 6198 / 2070 / 2527 

Маса автомобіля в спорядженому 

стані / повна маса автомобіля, кг 
2015 / 3500 2045 / 2490 2321 / 4500 

Вантажний відділення 

(довжина/ширина/висота), мм 
3705 / 1870 / 1932 3733 / 1765 / 1894 3733 / 1765 / 1798 

Вантажопідйомність, кг / об’єм 

багажного відділення, м куб. 
1485 / 13 1445 / 12,5 1445 / 12,5 

Підсилювач керма Гідравлічний Гідравлічний Гідравлічний 

Коробка передач 6-мех 6-мех 6-мех 

Привід Передній Передній Передній 

Рік виготовлення 2020 2020 2020 

Ціна, грн з ПДВ 739 000,00 грн. 752 900,00 грн. 901 700,00 грн. 

 

Відповідно до наведеного аналізу технічних характеристик наведених вище автомобілів, FIAT Ducato 

L3H2 має меншу вартість, більш потужний двигун та менші витрати палива, що надає йому перевагу 

при виборі вантажного автомобіля для подальшого переобладнання на електролабораторію. 

 
 

Розрахунок економічного ефекту від заміни  

автомобіля ГАЗ-3307 д.н.з. 7962ПОУ ЕТЛ-10 на  FIAT DUCATO  L3H2 

Найменування 
ГАЗ-3307                         

держ. № 7962ПОУ 

FIAT DUCATO                      

L3H2 

Середній річний пробіг автомобіля, км 6 462 

Норма витрат палива, л/100км 26,5 7,1 

Вид палива А92 ДП 

Вартість палива, грн. без ПДВ 23,07 23,81 

Витрати палива, л 1 712 459 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 39,51 10,92 

Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. без ПДВ 28,582 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 
Середні витрати за 

минулі 3 роки 

Очікувані 

витрати на 

протязі року 

експлуатації 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 2,80 3,20 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ 2,60 0,00 

Розрахункові затрати на капітальний відновлювальний 

ремонт, тис. грн. без ПДВ 
160,00 0,00 

Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і ремонт, 

тис. грн. без ПДВ 
162,20 

Очікуваний економічний ефект від заміни одного 

автомобіля, тис. грн. без ПДВ 
190,78 

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 634,00 

Термін окупності, років 3,32 

 



 

 

 

Розрахунок економічного ефекту від заміни  

автомобіля  ГАЗ-2705 держ. № ВI 6489 АМ ППЛ-35 на  FIAT DUCATO  L3H2 

 

Найменування 
ГАЗ-2705 держ. № 

ВI 6489 АМ  

FIAT DUCATO                      

L3H2 

Середній річний пробіг автомобіля, км 15 790 

Норма витрат палива, л/100км 17,2 7,1 

Вид палива А92 ДП 

Вартість палива, грн. без ПДВ 23,07 23,81 

Витрати палива, л 2 716 1 121 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 62,655 26,693 

Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. без ПДВ 35,962 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 
Середні витрати за 

минулі 3 роки 

Очікувані 

витрати на 

протязі року 

експлуатації 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 3,20 3,20 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ 13,60 0,00 

Розрахункові затрати на капітальний відновлювальний 

ремонт, тис. грн. без ПДВ 
120,00 0,00 

Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і ремонт, 

тис. грн. без ПДВ 
133,60 

Очікуваний економічний ефект від заміни одного 

автомобіля, тис. грн. без ПДВ 
169,56 

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 634,00 

Термін окупності, років 3,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.4 Автомобіль вантажний (Renault DOKKER Van або аналог) 

 
У зв’язку з фізичним зносом, що призводить до постійного щорічного збільшення витрат на 

технічне обслуговування та ремонт, частих простоїв у експлуатації, у 2021 році планується вивести з 

експлуатації автомобіль ВАЗ-21093 держ. № 07131СН  2002 року виготовлення центрального гаража 

СТіЛ. Даний автомобіль технічно несправний, відпрацював свій амортизаційний термін, згідно з актом 

оцінки технічного стану підлягає списанню та потребує заміни. 

 

       
 

Служба транспорту і логісти АТ «Полтаваобленерго» здійснює власними силами на ремонтній 

базі підприємства ремонти транспортних засобів транспортного цеху та частково філій товариства. Для 

своєчасного забезпечення ремонтних дільниць запасними частинами використовується автомобіль ВАЗ-

2109 07131СН 2002 року випуску, який має значний знос кузова, двигуна, трансмісії, ходової та інших 

складових, що призводить до постійного щорічного збільшення витрат на ремонт та частих простоїв 

автомобіля в ремонті. Також, для перевезення вузлів і агрегатів, які передаються в ремонт у сторонню 

організацію, використовувались автомобілі ГАЗель, які мають значні витрати палива.  

В зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність заміни згаданого автомобіля ВАЗ-2109 

д.н.з.07131СН на новий, більш пристосований до перевезення вантажів автомобіль Renault DOKKER 

Van. Даний автомобіль наддасть можливість, без задіяння інших вантажних автомобілів, самостійно 

транспортувати вузли та агрегати до місць виконання ремонтних робіт, а також отримувати у 

постачальників великогабаритні запасні частини до транспортних засобів. 

 

Аналіз технічних характеристик 

        
          

Найменування 
Пропонований               

автомобіль 
Аналог Аналог 

Марка, модель 
Renault DOKKER Van 

1,5D 

CITROËN 

Berlingo Control 1.6 

HDi 

Opel Combo Cargo  

1.6 HDi92 L1 

Об'єм двигуна, см3 1461 1560 1560 

Тип палива Дизель Дизель Дизель 

Потужність 90 к.с. при 3750 об./хв. 92 к.с. при 4000 об./хв. 
92 к.с. при 4000 

об./хв. 

Крутний момент 200 Нм при 1750 об./хв. 230 Нм при 1500 об./хв. 
230 Нм при 1500 

об./хв. 

ТЕО/6%20розділ/04_Автомобіль%20вантажний%20Renault%20DOKKER%20Van/Акт%20ТС%20%20%2007131СН.pdf


 

Витрата палива (міській, заміський, 

змішаний цикли), л. на 100 км 
5,4 / 4,5 / 4,9 5,4 / 4,6 / 4,8 5,4 / 4,6 / 4,8 

Норма токсичності Euro V Euro V Euro V 

Кількість місць  2 2 2 

Розміри кузова автомобіля 

(довжина/ширина без дз./висота), 

мм 

4363 / 1751 / 1809 4403 / 1848 / 1840 4403 / 1848 / 1796 

Маса автомобіля в спорядженому 

стані / повна маса автомобіля, кг 
1206 / 1959 1313 / 2320 1296 / 1950 

Вантажний відділення 

(довжина/ширина/висота), мм 
1856 / 1130 / 1271 1527 / 1229 / 1270 1527 / 1229 / 1270 

Вантажопідйомність, кг  600 654  654  

Коробка передач 5 ступ. механічна 5 ступ. механічна 5 ступ. механічна 

Привід Передній Передній Передній 

Кондиціонер Так Так Так 

Суцільна перегородка на повну 

висоту 
Так Так Так 

Гарантія  
3 роки або 100 000 км 

пробігу 

3 роки або 100 000 км 

пробігу 
2 роки 

Ціна, грн з ПДВ 431 031,00 грн. 456 170,00 грн. 488 800,00 грн. 

 

Відповідно до наведеного аналізу технічних характеристик зазначених вище 

автомобілів, Renault DOKKER Van  має меншу вартість та більший вантажний відсік, що надає 

йому перевагу  при виборі як легкового автомобіля для перевезення вантажів.  

 

Найменування ВАЗ-21093
Renault 

DOKKER Van 

Середній річний пробіг бригадного автомобіля, км

Норма витрат палива, л/100км 8,3 4,9

Вид палива А92 ДП

Вартість палива, грн. без ПДВ 23,07 23,81

Витрати палива, л 1162 686

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 26,81 16,33

Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. без ПДВ

Розрахунок витрат на ТО і ремонт:
Середні витрати 

за минулі 3 роки

Очікувані 

витрати на 

протязі року 

експлуатації

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 2,20 3,00

Середні витрати на поточний ремонт, тис. грн. без 

ПДВ
4,14 0,00

Розрахункові затрати на капітальний 

відновлювальний ремонт, тис. грн. без ПДВ
80,00 0,00

Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і 

ремонт, тис. грн. без ПДВ

Очікуваний економічний ефект від заміни одного 

автомобіля, тис. грн. без ПДВ

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ

Термін окупності, років 3,94

Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу

14 000

10,47

83,34

93,81

369,79

 
 

 



 

6.5 Бурильно-кранова машина БКМ-2М на базі трактора ХТА-200 з навісним 

обладнанням (або аналог) 

 
У зв’язку з моральним та фізичним зносом шасі та 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 2021 році планується вивести з 

експлуатації (який згідно з актами оцінки технічного стану підлягає списанню): 

- БКГМ на базі трактора Т-150 держ. № 18106ВІ 1989 року виготовлення (Кобеляцька філія); 

 

          

      
 

- БКГМ на базі трактора Т-150 держ. № 16105ВІ 1988 року виготовлення (Глобинська філія); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- БКУ-1 на базі трактора Т-150 К держ. № 09533ВІ 1990 року виготовлення (Шишацька філія); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- БКМ-2.0 на базі трактора Т-150 К держ. № 15329ВІ 1987 року виготовлення (Чорнухинська філія); 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕО/6%20розділ/06_БКМ-2М/Акт%20ТС%20%20%2018106ВІ.pdf
ТЕО/6%20розділ/06_БКМ-2М/Акт%20Глобино%2016105%20ВI.pdf
ТЕО/6%20розділ/06_БКМ-2М/Акт%20Шишаки%2009533ВІ.pdf
ТЕО/6%20розділ/06_БКМ-2М/Акт%20Чорнухинська%20БКМ-2.0%20на%20базі%20Т-150К%20%2015329%20ВІ.pdf


 

Вище згадані спецмеханізми технічно несправні, відпрацювали свій амортизаційний термін та потребує 

заміни. У 2021 році планується придбати бурильно-кранові машини БКМ-2М, для потреб Кобеляцької 

філії АТ «Полтаваобленерго», яка призначена 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 трактор 

ХТЗ Т-150-К09 та ХТА-200. 

 

Технічні характеристики бурильно-кранової машини БКМ-2М з гідравлічним приводом 

обертання бура: 

 
 

№ Показник Значення 

1 Конструкція виконана з труб 

2 Діаметр шурфа, мм 420 

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 

 Габаритні розміри в транспортному положенні, мм 

13 Довжина 11100 

14 Ширина 2400 

15 Висота 3260 

16 Маса навісного обладнання, не більше, кг 2055 

 

Технічні параметри гідромотору обертання бура 

№ Показник Значення 

1 Вал гідромотору – з антикорозійним покриттям 

2 Частота обертів 
мін. – 80 об/хв, 

макс. – 150 об/хв 

3 Тиск на вході в гідромотор 

Робочий -14 мПа 

Короткочасний – 16 мПа 

Максимальний – 18 мПа 

4 Максимальний крутний момент 1900 НМ 

5 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 

1 Бурильно-крановий механізм БКМ-2М БКУ-2МК 

2 Колісна схема 4х4 4х4 

3 Двигун 
Д-260.4 (ММЗ-

Мінський моторний 

завод) 

ЯМЗ-236Д-3 (ТОВ 

«Автодизель», РФ) 

4 
Потужність номінальна, кВт 

(к.с.) 
154,4 (210) 128,7(175) 

5 

Питома витрата палива при 

експлуатаційній потужності, 

г/кВт год (г / к.с.*год) 

227 (167) 220 (162) 

6 Частота обертання, об/хв 2100 2100 

7 Муфта зчеплення 
Суха однодискова 

«LuK» 
Суха дводискова 

8 Коробка передач 

Механічна з 

гідрофікованим 

перемиканням передач 

на ходу без розриву 

потоку потужності 

Механічна з 

гідравлічним 

управлінням  без 

розриву потоку 

потужності  

9 
Кількість передач 

переднього/заднього ходу 
16/8 12/4 

10 
Швидкості руху, передній хід, 

км/год 
1,57…34,76 3,36…30,08 

11 
Швидкості руху, задній хід, 

км/год 
2,38…9,8 5,10…9,14 

12 
Вал відбору потужності задній і 

частота обертання, об/хв 

Незалежний, 

двошвидкісний, 540 або 

1000 

Незалежний, 

двошвидкісний, 540 або 

1000 

13 Навісний пристрій, задній 

Двоциліндровий, 

вантажопідйомністю 

6000 кг 

2-х та 3-х точкове 

гідравлічне, 

вантажопідйомністю — 

4500 кгс 

 
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, перевагу має трактор 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. 

 

Розрахунок економічного ефекту від заміни  

Т-150 БКГМ д.н.з. 18106ВІ на  БКМ-2М на базі трактора ХТА-200  

 

Найменування 
Т-150 БКГМ               

№ 18106ВІ  

ХТА-200                        

БКМ-2М 

Середній річний пробіг, м/год 265 

Норма витрат палива, л/1м.г. 15,5 12 

Вид палива ДП ДП 

Вартість палива, грн. без ПДВ 23,81 23,81 

Витрати палива, л 4 108 3 180 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 97,80 75,72 

Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. без ПДВ 22,08 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 
Середні витрати за 

минулі 3 роки 

Очікувані витрати 

на протязі року 

експлуатації 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 7,70 3,10 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ 6,00 0,00 

Розрахункові затрати на капітальний відновлювальний 

ремонт, тис. грн. без ПДВ 
559,20 0,00 

Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і ремонт, 

тис. грн. без ПДВ 
569,80 

Очікуваний економічний ефект від заміни одного 

автомобіля, тис. грн. без ПДВ 
591,88 

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 1 758,73 

Термін окупності, років 2,97 

 

 

 

 

6.6 Термінал радіонавігаційний GPS 
 

В середньому витрати власників автопарків збільшені на 20-30% через нецільове використання 

транспорту відповідальними за нього працівниками (відхилення від маршрутів, нефункціональні 

простої, використання транспортного засобу не за призначенням, завищення кілометражу і витрат 

палива тощо). Запобігти цьому може супутникова система моніторингу. 

Світова практика показує, що термін окупності такої системи становить від півроку до року. І 

цей термін не залежить від початкової вартості послуги: чим більше стоїть датчиків, тим більше 

економія автовласника; і чим частіше система відправляє дані і оперативніше на них реагують «в 

центрі», тим більше економії. 

Серед факторів економії основними є: 

зниження пробігу транспорту в середньому на 20-30%; 

зменшення витрат палива до 20% за рахунок контролю заправок, витрат та зливів палива за 

умови наявності датчика витрат палива (запобігання можливості «дописування» кілометражу водієм). 

При підключенні датчика рівня палива в системі відображається  вся інформація про те, яка кількість 

палива було заправлене (або злито) із зазначенням місця і часу заправки (або злива). Ця інформація з 

системи контролю транспорту практично виключає можливість непомічених зливів палива (і наступних 

накруток спідометра), і в деяких транспортних підприємствах саме цей фактор приніс найбільш 

відчутний економічний ефект.  



 

моніторинг транспорту в режимі реального часу; 

контроль часу стоянок ТЗ в кожній точці маршруту; 

аналіз роботи автопарку, розрахунок добового пробігу ТЗ; 

 

Додаткові переваги від встановлення GPS-моніторингу: 

ефективний метод боротьби з крадіжками авто. Превентивні заходи можна здійснювати за 

допомоги дистанційного блокування двигуна; 

контроль за дотриманням водіями правил дорожнього руху та швидкісного режиму в населених 

пунктах – запорука зменшення ймовірності ДТП; 

контроль за часом роботи транспорту (мотогодини). 

Таким чином, встановлення GPS-моніторингу дасть можливість привести об’єми споживання 

палива до встановлених норм, допоможе виключити нецільове використання транспорту, збільшити 

інтервал міжсервісних ТО, підвищити самодисципліну водіїв.    

У 2021 р. згідно інвестиційної програми планується обладнати GPS-трекерами 510 транспортних 

засобів. 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Заплановано по ІП 2021 

Вартість 

одиниці 

продукції 

(грн. без 

ПДВ) 

Кількість 
Усього, грн. 

без ПДВ 

1 Термінал радіонавігаційний GPS 1 192,93 401 478 366,19 

1.1 GPS Bitrek 520L (або аналог) 822,71 401 329 907,28 

1.2 Монтаж бортового комплекту 370,22 401 148 458,91 

2 
Термінал радіонавігаційний GPS з 

датчиком рівня пального 
4 220,53 109 460 037,40 

2.1 GPS Bitrek 530 R (або аналог) 1316,34 109 143 481,10 

2.2 Датчик рівня палива Bitrek FL Sensor  1645,43 109 179 352,16 

2.3 Монтаж датчиків рівня палива 444,27 109 48 424,99 

2.4 Тарування паливного баку 444,27 109 48 424,99 

2.5 Монтаж бортового комплекту 370,22 109 40 354,16 

Всього:   510 938 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розрахунок економічного ефекту від закупівлі системи GPS-моніторингу транспорту 

Тип 

палива 

Фактичні 

витрати 

пального 

у 2019р., 

л 

Вартість 

пального, 

грн без 

ПДВ 

Фактичні 

витрати на 

паливо у 

2019р., тис. 

грн без ПДВ 

Очікуваний 

відсоток 

економії, % 

Очікувана 

економія 

витрат на 

паливо, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Загальна 

к-ть GPS-

трекерів 

Вартість 

абонплати 

в рік, грн 

без ПДВ 

Загальні 

витрати на 

абонплату в рік, 

тис. грн без 

ПДВ 

Вартість 

заходу, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Загальний 

економічний 

ефект, тис. 

грн. без ПДВ 

Термін 

окупності, 

років 

1 2 3 4=(2*3)/1000 5 6=(4/100)*5 7 8 
9=((7*8)*12)/100

0 
10 11=6-9-10 12=10/11 

А-92 512 946 23,07 11 833,664 

10 

1 183,366 

510 75,00 459,000 978,756 776,605 1,3 

ДП 281 024 23,81 6 691,181 669,118 

Газ 361 515 10,01 3 618,765 361,877 

Всього: 22 143,611   2 214,361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.01 Бензопила STIHL MS 260 (або аналог) 

 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 

Однією з основних робіт, що виконують працівники СЛЕП на повітряних лініях (ПЛ) є 

розчищення трас від низової порослі та забезпечення безпечних відстаней від гілок дерев до проводів 

ПЛ. В зв’язку з постійно зростаючими обсягами розчистки трас ПЛ 35 – 154 кВ, а також для можливості 

вчасного та якісного виконання планів робіт з розчистки ПЛ, існує необхідність укомплектування 

бригад СЛЕП  бензопилами. В 2020 році заплановано виконати розчищення та підрізання дерев на 

загальній площі близько 222 га. Бензопили STIHL MS 260 необхідні для укомплектування персоналу 

бензопилами замість ручних пил та сокир. 

Тому для виконання запланованих робіт по розчищенню трас ПЛ 35 - 154 кВ у 2021 році та 

попередженню відключень повітряних ліній по причині замикання на порость необхідно закупити 7 

бензопил для бригад СЛЕП. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

 Закупівля нового обладнання передбачена для семи лінійних бригад служби ЛЕП 35 кВ та вище 

АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”, а саме для Кременчуцької філії (Кременчуцька та Глобинська бригада), 

Лубенська філія, Миргородська філія, СЛЕП (Полтавська, Кобеляцька, Опішнянська бригада) в 

кількості 7 одиниць. 

 Забезпечення надійної, безперебійної та безпечної передачі електроенергії по розподільчих 

мережах 35 – 154 кВ між споживачами протягом року залежить від стану трас повітряних ліній 

електропередачі. Головна вимога до стану трас ПЛ - це дотримання безпечних відстаней від проводів 

ПЛ до низової та бокової рослинності, а саме дерев та порослі. 

 Роботи з видалення дерев та порослі на трасах ПЛ виконуються за допомогою бензопил, ручних 

пил та сокир. На сьогоднішній день в бригадах СЛЕП в наявності 43 бензопили, із них підлягає 

списанню 14 шт., для повноцінної роботи потрібно дозакупити 7 шт. Тому частина персоналу СЛЕП, що 

не забезпечена бензопилами, роботи з розчищення трас ПЛ виконує за допомогою ручних пил та сокир. 

 Забезпечення персоналу лінійних бригад СЛЕП додатковими бензопилами дасть можливість 

персоналу перейти від ручного до механізованого способу виконання поставлених задач з видалення 

дерев та порослі на трасах ПЛ. Підвищення ефективності праці електромонтерів при виконанні робіт з 

розчищення трас надасть змогу збільшити корисний обсяг виконаної роботи кожної бригади. 

Збільшення обсягу виконаних робіт зменшить витрати палива на пробіги транспорту для перевезення 

лінійних бригад до місця виконання робіт. Підвищення якості проведених робіт з розчищення трас ПЛ. 

За рахунок вивільненого часу можливе виконання інших робіт на ПЛ, ремонти опор та фундаментів, 

роботи на ізолювальних підвісках, на проводах та тросах, що в свою чергу відобразиться на надійності 

та безпеці передавання електроенергії по мережах 35 – 154 кВ на території Полтавської області. 

 

3.  Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 

 Норми забезпечення бригад засобами малої механізації праці передбачено у додатку А, таблиця 

А.1 СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007 Повітряні лінії електропередавання напругою 35 кВ і вище із змінами та 

доповненнями. Також норми на виконання робіт з розчищення трас ПЛ за допомогою бензопили 

зазначені у СОУ 40.1-00130044-834:2010 Норми часу на ремонт та технічне обслуговування 

електричних мереж том 2 шифр роботи 0714. 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

 

Бензопила повинна відноситься до класу професійних інструментів та відповідати наступним 

технічним вимогам:  

ТЕО/7%20розділ/01%20СЛЕП%20Бензопили/акти%20дефектування%20%20бензопили.pdf
ТЕО/7%20розділ/01%20СЛЕП%20Бензопили/акти%20дефектування%20%20бензопили.pdf


 

- вага бензопили не повинна перевищувати 5,0 кг; 

- бензопила повинна мати декомпресійний клапан, який зменшує тягове зусилля на пусковому тросі, в 

результаті чого оператору стає легше працювати, а система запуску зношується менш інтенсивно; 

- бензопила повинна бути обладнана попереднім обігрівом карбюратора, що в зимовий період 

попереджує його обледеніння; 

- на бензопилі повинно бути передбачено інерційне гальмо ланцюга Quick Stop, яке спрацьовує при 

натисканні на передній захист рук або у випадку сильної віддачі і за лічені долі секунди зупиняє 

пильний ланцюг; 

- мати антивібраційну систему, бо у випадку сильної вібрації в зоні рукояток може привести до 

хронічних порушень кровообігу в руках та швидкої втоми під час роботи. В інструментах з 

антивібраційною системою вібрація двигуна, що передається на рукоятку, значно знижена; 

- мати компенсатор - регулювальний елемент у карбюраторі, що забезпечує стабільну потужність 

двигуна, склад вихлопу і витрати палива впродовж тривалого періоду незалежно від ступеня 

забруднення повітряного фільтру. Очищати повітряний фільтр необхідно менш часто, у випадку 

відчутного падіння потужності - коли забито приблизно 80% площі фільтру. Стає можливою робота 

впродовж тривалого часу без техобслуговування фільтру; 

- мати одне важільне керування для того, щоб такими функціями пристрою, як холодний і теплий 

запуск, робота і вимкнення, можна було керувати одним важелем. Це робить керування ще більш 

зручним і безпечним, адже долоня залишається на ручці; 

- повинна мати систему Ematic, ця комплексна система призначена для регулювання подачі мастильним 

насосом ланцюгового мастила, залежно від потреб та під час роботи з різноманітними довжинами шин, 

породами дерев та технікою пиляння; 

- на паливних та мастильних баках повинні бути встановлені кришки з байонетним замком, з такими 

кришками баки відкриваються та закриваються легко, швидко та без будь-яких інструментів; 

- у результаті підвищення тиску під час циклу стискання в момент запуску двотактових двигунів 

виникають поштовхи, що навантажують м'язи і суглоби. Тому повинна використовуватись пускова 

ручка з амортизаційним елементом ElastoStart, що помітно зменшує ці поштовхи. Це спеціальний 

амортизаційний елемент, розташований у пусковій ручці, розширюється відповідно силі тяги, і, таким 

чином, запуск відбувається рівномірно, без ривків. 

Бензопила STIHL MS 260 відноситься до класу професійних інструментів. Дана модель має 

високоефективну антивібраційну систему, ланцюгове гальмо Quick Stop, яке є захисним механізмом для 

оператора, сучасний каталізатор, який зменшує долю вихлопних газів. Бензопила має декомпресійний 

клапан, який під час запуску двигуна випускає частину стиснутої суміші, в результаті чого зменшується 

зусилля тяги на пусковому тросі, зменшується зношення всього механізму. STIHL MS 260 забезпечена 

гальмом ланцюга багаторазової дії, зупиняє ланцюг за 0,6 сек. 

Робочий об'єм циліндра - 50,2 см³ 

Потужність - 2,6/3,5 кВт/к.с. 

Питома вага - 1,8 кг/кВт 

Оберти на холостому ходу – 2 800 об/хв. 

Кількість обертів Pmax – 9 500 об/хв 

Довжина шини - 40 см 

Ланцюг STIHL Oilomatic крок/тип - "325" /Rapid Super (RS) 

Вага - 4,8 кг 

Об'єм бака - 0,46 л 

Рівень вібрації вліво/вправо - 3,6/4,1 м/с² 

Рівень потужності звуку - 113 дБ (А) 

Рівень звукового тиску - 99 дБ (А) 

Якщо порівнювати бензопилу STIHL MS 260 із наявними професійними аналогами на ринку 

України – це бензопила Husqvarna 545 Маrk II або HUSQVARNA 550 XP Маrk II, яка є альтернативним 

варіантом, маємо наступні відмінності: 



 

- вартість бензопили STIHL MS 260 – 11082,50 грн. без ПДВ (вартість із офіційного сайту 

https://www.stihl.ua/Продукція-STIHL/Ланцюгові-пили-бензопили-електропили/Бензопили -для-лісового-

господарства/2219-130/MS-260.aspx ) 

- вартість бензопили HUSQVARNA 545 Маrk II – 13165,83 грн. без ПДВ (вартість із офіційного сайту 

https://www.husqvarna.com/ua/produktsiya/lantsyuhovi-pyly/545-mark-ii/967690635/ ). 

Ціна бензопили HUSQVARNA 545 Маrk II вища на 2083,33 грн. без ПДВ. 

Друга характеристика по якій HUSQVARNA 545 Маrk II поступається це її вага 5,3 кг, що не 

відповідає переліченим технічним вимогам, при тому, що STIHL MS 260 має вагу 4,8 кг.  

Також не менш важливим критерієм експлуатації бензопили є ремонтопридатність. Наприклад, якщо 

брати ремонт маслонасосу чи карбюратора у бензопилі HUSQVARNA 550 XP то вони не підлягають 

ремонту, а замінюються на нові, в той час, як у STIHL MS 260 є можливість ремонту та встановлення 

ремкомплектів.  

Із перелічених технічних характеристик та взятої із мережі Інтернет інформації, робимо 

висновок, що бензопила STIHL MS 260 у порівнянні із аналогами  більш економічно та експлуатаційно 

вигідна для СЛЕП. 

 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

 Вартість бензопили STIHL MS 260 становить – 9 440,52 грн. за одиницю, та сума за 7 одиниць – 

66 083,64  грн.  

- об’єм з розчищення трас ПЛ 35 - 154 кВ на 2020 рік становить близько 222 га. 

- бригади СЛЕП нараховують 36 електромонтерів. 

- в середньому обсяг розчищення однією бензопилою буде: 

Sрозчищення = об’єм розчищення/кількість бензопил = 222/36 = 6,17 га 

Згідно з СОУ 40.1-00130044-834:2010 Том 2, норма часу на вирубування чагарнику бензопилою 

(071406) складає 75 люд.-год./га. Норма часу на вирубування чагарнику вручну (071403) складає 120 

люд. год./га. 

Для розчищення 6,17 га семи електромонтерам буде витрачено: 

вручну – 120 × 6,17 × 7 = 5 182,80 люд.-год. 

бензопилою – 75 × 6,17 × 7 = 3 239,25 люд.-год. 

Середня заробітна плата електромонтера становить 85,61 грн./год. Тоді витрати на оплату 

праці по розчищенню трас ПЛ 35 - 154 кВ становитимуть: 

вручну – 5 182,80 × 85,61 = 443 699,51 грн. 

бензопилою – 3 239,25 × 85,61 = 277 312,19 грн. 

Економія витрат на оплату праці (Δоплата праці) становить: 

Δоплата праці = 443 699,51 - 277 312,19 = 166 387,32 грн. 

- витратні матеріали (Мбензопила) до бензопили на 12 місяців – 4 шини (374,61 грн. за одну 

одиницю), 8 ланцюгів (166,36 грн.  за одну одиницю) та 12 напилків для заточування ланцюгів 

(43,33грн.  за одну одиницю) 

Мбензопила = (374,61 × 4 + 166,36× 8 + 43,33 × 12) × 7 = 23 444,96 грн. 

Витратні матеріали (Мвручну) при ручній розчистці трас ПЛ на 12 місяців – 3 сокири з 

ручкою (185,42 грн. за одну одиницю), 3 одноручні пилки (95 грн. за одну одиницю), 3 пилки 

дворучні (280 грн.  за одну одиницю) та 24 напилки для заточування пил (85,83 грн. за одну 

одиницю) 

Мвручну = (185,42 × 3 + 95,00 × 3 + 280,00 × 3 + 85,83 × 24) × 7 = 26 188,26 грн.  

На 1 га розчищення бензопилою витрачаються наступні паливно-мастильні матеріали: 

- 20 літрів бензину А-95, ціна 17,50 грн./л.  

- 0,4 літри оливи для двотактних двигунів, ціна 178,33 грн./л.; 

- 7,0 літри оливи М8 для змащування ланцюга, ціна 23,96 грн./л. 

Річні витрати (МПММ) в розрахунку на 6,17 га розчищення становитимуть: 



 

МПММ = ((20 × 17,50 + 0,4 × 178,33 + 7,0 × 23,96) × 6,17) × 7 = 25 441,07 грн.  

Зниження витрат на матеріали (ΔМ) для десяти бензопил 

ΔМ = Мвручну - Мбензопила = 26 188,26 - 23 444,96 - 25 441,07 = -22 697,77 грн. 

Сумарний економічний (ЕЕ) ефект закупки бензопили складає:  

ЕЕ = 166 387,32 грн. – 22 697,77 грн. = 143 689,55 грн. 

Розрахунок окупності заходу (ОЕЕ): 

вартість заходу по закупці бензопил (Σ) – 79 811,97  грн., 

сумарний економічний ефект – 63 877,58 грн./рік 

термін окупності 7 бензопил: 

ОЕЕ Σ / ЕЕ = 66 083,64 / 143 689,55 = 0,46 року.  

 

 

7.02 Висоторіз STIHL HT 133 (або аналог) 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 

 Метою придбання висоторізу, є необхідність в доукомплектуванні бригад розподільчих 

мереж засобами мото-техніки для розчищення трас повітряних ліній електропередач від дерев. 

Дані висоторізи планується закупити для виконання робіт по розчищенню трас ПЛ 0,4-10 кВ з 

метою попередженню відключень повітряних ліній по причині замикання на парості.  

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

 З метою додаткового укомплектування бригад розподільчих мереж висоторізами та 

виконання робіт з попередження відключень викликаними зеленими насадженнями і 

забезпеченням надійного та безперебійного енергопостачання споживачів.  

На сьогодні бригади РМ філій товариства не укомплектовані в достатній кількості 

висоторізами та мають у своєму розпорядженні 87 шт. працюючих висоторізів при необхідності 

у 109 шт. (по 1 шт. на кожну бригаду розподільчих мереж, які обслуговують ПЛ, та 

оперативно-виїзну бригаду). 

Планується закупити 7 шт. інструментів для В.Кохнівської, Глобинської, Зіньківської, 

Карлівської, Котелевської, Кременчуцької, Решетилівської філії. 

В.Кохнівська філія налічує чотири бригади електромонтерів та три висоторізи, 

Глобинська філії налічує п’ять бригад в яких висоторізи відсутні, 

Зіньківська філія налічує чотири бригади в яких також висоторізи відсутні, 

Карлівська філія має три бригади, висоторізи відсутні, 

Котелевська філія має дві бригади та один висоторіз, 

Кременчуцька філія має п’ять бригад та один висоторіз, 

Решетилівська філія має чотири бригади та два висоторізи.   

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 

СОУ 40.1-00130044-834:2010 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних 

мереж. Том 1. 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

 

 Висоторіз повинен відповідати наступним вимогам: 

- Довжина шини – не менше 30 см; 

- Ланцюг (крок/товщина) – ¼ /1,1 мм; 



 

- Потужність – 1,4 кВт/1,9 к.с.; 

  Висоторіз STIHL HT 133 (виробник STIHL, США) – професійний висоторіз з двигуном 

підвищеної потужності. Він має технічні характеристики: 

Технічні характеристики STIHL HT 133 

Потужність 1,4 кВт / 1,9 к.с. 

Максимальна кількість обертів 8500 об/хв 

Паливний бак 0,71 л 

Довжина шини 30 см 

Крок ланцюга/товщина ¼ "/1,1 мм 

Загальна довжина 2,7-3,9 м 

Вага 7,2 

Вартість, грн без ПДВ 19 045,00 

 
 За своїми технічними характеристиками висоторіз STIHL HT 133 (виробник STIHL, 

США) відповідає технічним вимогам для виконання розчищення ліній ПЛ 0,4-10 кВ від зелених 

насаджень . 
 Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняльний аналіз з висоторізом Husqvarna 

525PT5S , який має наступні технічні характеристики: 

Технічні характеристики Husqvarna 525PT5S 

Потужність 1,0 кВт / 1,4 к.с. 

Максимальна кількість обертів 8500 об/хв 

Паливний бак 0,51 л 

Крок ланцюга/товщина ¼ "/1,3 мм 

Загальна довжина з ріжучим обладнанням 402 см 

Вага 7 

Вартість, грн без ПДВ 23 500,00 

 Порівняння характеристик показує, що висоторіз Husqvarna 525PT5S поступається у 

потужності, має менший об’єм топливного бака та вищу вартість . 

 Тому для закупівлі пропонується висоторіз STIHL HT 133. 

 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу  

 

 Планами на 2020 рік планується виконати розчистку трас у В.Кохнівській, Глобинській, 

Зіньківській, Карлівській, Котелевській, Кременчуцькій, Решетилівській філії на ПЛ-0,4кВ – 

378,107 км; ПЛ-10 кВ – 242,543 км. 

 Довжина прольоту ПЛ-0,4 кВ – 0,035 км, ПЛ-10 кВ – 0,06 км. Розрахункова кількість 

прольотів 378,107/0,035 = 10 803 шт. прольотів ПЛ-0,4 кВ, 242,543/0,06 = 4042 шт. прольотів 

ПЛ-10 кВ. Всього 14 845 прольотів. 



 

 З розрахунку, що в середньому в проміжку опор 0,4-10 кВ – 2 дерева що підлягають 

обрізці крони, знаходимо всього кількість дерев, що підлягають обрізці ПЛ 0,4-10 кВ: 14845*2 

= 29 690 шт. дерев.  

 Станом на 01.01.2020 р. бригади розподільчих мереж у В.Кохнівській, Глобинській, 

Зіньківській, Карлівській, Котелевській, Кременчуцькій, Решетилівській філії забезпечені 

висоторізами в кількості 7 шт., та планується закупити ще 7 шт. висоторізів. В середньому 

одним висоторізом буде виконано обрізання крон дерев: 29 690/14 = 2121 шт. дерев.  

1. Відповідно до норм часу розцінки на ремонт і ТО ел. мереж 0,4-20 кВ СОУ 40.1-

00130044-834:2010 норма часу на обрізання крони дерева з діаметром стовбура до 250 мм 

(070104) складає 1,06 люд.год. з розрахунку на двох електромонтерів.  

2. Розрахунок кількості люд.год. на обрізання крон 2121 шт. дерев за допомогою 

висоторіза: 2121*1,06=2248,26 люд. год. на двох електромонтерів. 

3. Норма часу на обрізання крони дерева з телевишки (070201) складає 1,2 люд.год. 

з розрахунку на двох електромонтерів.  

4. Розрахунок кількості люд.год. на обрізання крон 2121 шт. дерев за допомогою 

ручної пилки з використанням телевишки : 2248,26*1,2=2697,91люд.год.  

5. Розрахунок заробітної плати на обрізання крон 2121 шт. дерев висоторізом 

(середня заробітна плата електромонтера 65,16 грн/год): 2248,26*65,16=146 496,66 грн. . 

Оскільки додатково планується закупити 7 висоторізів, то заробітна плата складатиме: 

146 496,66 *14=2 050 953,24 грн. 

6. Розрахунок заробітної плати на обрізання крон 2121 шт. дерев ручною пилкою: 

2697,91*65,16=175795,81 грн. З розрахунку на 14 пилок буде складати: 175795,81 *14=2 461 

141,42 грн. 

7. Зниження втрат на заробітну плату складає: 2 461 141,42 – 2 050953,24 

=410 188,18 грн. без ПДВ 

8. Розрахунок витрат на матеріали та обладнання. Для виконання робіт по 

обрізанню крон дерев одним висоторізом необхідно в середньому на рік 3 шини, 6 ланцюгів, 12 

напилків, вартість яких складає:  

a. Шина до висоторіза: 3шт*426,37=1279,11 грн. 

b. Ланцюг до висоторіза: 6шт*166,2=997,20 грн. 

c. Напилок до висоторіза: 12*20,33=203,96 грн. 

d. Всього витрати на комплектуючі з розрахунку на 14 висоторізів складають: 

(1279,11+997,20 +203,96 )*14 = 35 283,78 грн. без ПДВ 

Для виконання робіт по спилюванню дерев за допомогою ручних пилок необхідно в 

середньому 2 пилки на квартал, тобто 8 пилок на рік, вартість яких складає: 

8*97,55=780,40 грн. З розрахунку на 14 бригад: 14*780,40=10 9225,60 грн. 

Різниця у витратах на матеріали при використанні висоторізів збільшиться на:  

35 283,78 -10 925,60= 24 358,18 грн. без ПДВ 

9. Розрахунок витрат на ПММ при виконанні робіт висоторізом. Відповідно до 

дослідно-статистичних норм витрати ПММ на висоторіз НТ-133 складають: витрати масла М-8 

– 0,15 л/год. Паливної суміші 0,43 л/год. (суміш складається 0,422л бензину 0,008 л двотактного 

масла). Для виконання робіт протягом 265 год (розраховано на 2-х електромонтерів працюючих 

з одним висоторізом 530 /2=265 год.) необхідно ПММ в такій кількості: 

a. Бензин А-95: 0,422*265=111,83 л. вартість складає 111,83*20,40грн.без ПДВ = 

2281,33 грн. 

b. Масло двотактне: 0,008*265 = 2,12 л. вартість складає 2,12*103,17=218,72 грн. 

c. Масло М-8: 0,15*265=39,75 л. вартість складає 39,75*23,52=934,92 грн. 



 

 Всього витрати на ПММ при використанні 14 висоторізів складають 

(2281,33+218,72+934,92)*14 = 48 089,58 грн. без ПДВ  

10.  Розрахунок зменшення витрат ПММ при доставці персоналу до місця робіт. 

При Виконанні робіт по на обрізання крони дерева ручною пилкою відповідно до норм 

використовується телескопічна вишка 0,3 маш. год. Витрати ПММ на вишку ВС-18 – 6,3 л на 1 

маш. год. 

На обрізку 2121 дерев затрати палива: 2121*0,3*6,3=4008,68 л. газу 

Вартість виконання робіт по обрізуванню крон 2121 дерев при вартості газу 7,99 грн. без ПДВ 

складає 4008,68*7,99=32 029,35 грн. без ПДВ.  

11. Сумарний економічний ефект закупки висоторізів складає: (410 188,18 грн.– 

24 358,18 грн. + 32 029,5 грн.)/2 = 208 929,75 грн. без ПДВ  

12. Розрахунок окупності заходу: 

вартість заходу (133 314,25 грн.) /економічний ефект (208 929,75  грн.) = 0,5 року. 

 

 

 

 

 

7.03 Болгарка (кутова шліфмашина) Sparky M 18Li HD 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 

 Метою придбання кутової шліфмашини, 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, що в своєму 

підсумку позитивно впливає на надійне та безперебійне енергопостачання. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

 Болгарка (кутова шліфмашина) необхідна для виконання робіт з шліфування і 

полірування поверхонь, обробки металу і бетону, за допомогою диска можна легко різати 

тверді матеріали з високою точністю, дотримуючись лінії розмітки. Болгарка (кутова 

шліфмашина) акумуляторна завдяки своїм невеликим габаритам, наявності акумулятора та 

мобільності є невід’ємною частиною для виконання робіт з капітального та поточного ремонту 

в електроустановках при відсутності напруги в мережі. На сьогодні на філіях Товариства 

відсутні болгарки з акумуляторними батареями, всі роботи виконуються болгарками з 

живленням від мережі, що в свою чергу потребує додаткового живлення від генератора. 

Планується закупити 6 одиниць для філій товариства, а саме: Гадяцької, Зіньківської, 

Козельщинської, Кременчуцької, Пирятинської та Полтавської районної філії. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 

 ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту 

обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

 

Болгарка(кутова шліфмашина) повинна відповідати наступним вимогам: 

– Діаметр диска – 125 мм; 

– Число обертів (холостий хід) – не менше 8 000 об./хв.; 

– Ємність акумулятора - 4,0 A·год; 

 

 



 

 

 

 

Болгарка (кутова шліфмашина) Sparky M 18Li HD (виробник Sparky, Болгарія) має технічні 

характеристики: 

 

Технічні характеристики Sparky M 18Li HD 

Діаметр диска 125 мм 

Максимальне число обертів (холостий хід) 10000 об./хв 

Ємність акумулятора 4,0 А·год 

Кількість батарей 2 шт 

Тип акумулятора Li-ion 

Упаковка Пластиковий чемодан 

Вага 2 кг 

Вартість, грн без ПДВ 6 403,49 

 

 
 

 

За своїми технічними характеристиками болгарка (кутова шліфмашина) Sparky M 18Li 

HD (виробник Sparky, Болгарія) відповідає технічним вимогам для виконання робіт на з 

технічного обслуговування та ремонтів об’єктів електричних мереж 0,4-10 кВ 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняльний аналіз з болгарка (кутова 

шліфмашина) Metabo W 18 LTX 125, який має наступні технічні характеристики: 

Технічні характеристики Metabo W 18 LTX 125 

Діаметр диска 125 мм 

Максимальне число обертів (холостий хід) 8000 об./хв 

Ємність акумулятора 4,0 А·год 

Кількість батарей 2 шт 

Тип акумулятора Li-ion 

Упаковка Пластиковий чемодан 

Вага 2,4 кг 

Вартість, грн без ПДВ 12 252,00 

 

Порівняння характеристик показує, що болгарка (кутова шліфмашина) Metabo W 18 LTX 

125 має меншу максимальну кількість обертів, більшу вагу та вищу вартість. 

Тому для закупівлі пропонується болгарка (кутова шліфмашина) Sparky M 18Li HD. 

 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу  

 

 Планами на 2020 рік у Гадяцькій, Зіньківській, Козельщинській, Кременчуцькій, 

Пирятинській та Полтавській районній філії на об’єктах електричних мереж ПЛ 0,4-10 кВ 

запланована заміна шаф КТП в кількості 36 шт., роз’єднувачів РЛНД-10-400 в кількості   45 



 

шт., ізоляторів ИО-10-3,75 в кількості 408 шт., ізоляторів ИПУ-10/630-7,5 в кількості 193 шт., 

ізоляторів ИОС-10/500 в кількості 106 шт. 

 При заміні шафи КТП необхідно зрізати 4 хомути (кріплення КТП до з/б приставки ПТ), 

в середньому на зрізання 1 хомута болгаркою витрачається 1 хв., а ручною пилкою 5 хв. Для 

зрізання 4 хомутів болгаркою на 36 шафах витрачається часу: (1*4*36)/60=2,4 години, ручною 

пилкою: (5*4*36)/60=12 години. Економія часу: 12-2,4=9,6 години. 

 При заміні роз’єднувачів РЛНД-10-400 необхідно зрізати 2 хомути, в середньому на 

зрізання 1 хомута болгаркою витрачається 1 хв., а ручною пилкою 5 хв. Для зрізання 2 хомутів 

болгаркою на 45 роз’єднувачах витрачається часу: (1*2*45)/60=1,5 години, ручною пилкою: 

(5*2*45)/60=7,5 години. Економія часу: 7,5-1,5=6 години. 

 При заміні ізолятор ИО-10-3,75 необхідно зрізати 2 болти кріплення, в середньому на 

зрізання 1 болта болгаркою витрачається 1 хв., а ручною пилкою (зубилом) 4 хв. Для зрізання 2 

болтів болгаркою на 408 ізоляторах ИО витрачається часу: (1*2*408)/60=13,6 години, ручною 

пилкою: (4*2*408)/60=54,4 години. Економія часу: 54,4-13,6=40,8 години. 

 При заміні ізолятор ИПУ-10/630-7,5 необхідно зрізати 2 болти кріплення, в середньому 

на зрізання 1 болта болгаркою витрачається 1 хв., а ручною пилкою (зубилом)  4 хв. Для 

зрізання 2 болтів болгаркою на 193 ізоляторах ИПУ витрачається часу: (1*2*193)/60=6,43 

години, ручною пилкою: (4*2*193)/60=25,73 години. Економія часу: 25,73-6,43=19,3 години. 

 При заміні ізоляторів ИОС-10/500 необхідно зрізати 4 болти кріплення, в середньому на 

зрізання 1 болта болгаркою витрачається 1 хв., а ручною пилкою (зубилом)  4 хв. Для зрізання 4 

болтів болгаркою на 106 ізоляторах ИОС витрачається часу: (1*4*106)/60=7,07 години, ручною 

пилкою: (4*4*106)/60=28,27 години. Економія часу: 28,27-7,07=21,2 години. 

 Загальна економія часу на виконання вище вказаних робіт становить: 

9,6+6+40,8+19,3+21,2=136,5 години. 

Середня заробітна плата електромонтера 65,16 грн/год: 

65,16*136,5=8 894,34 грн. без ПДВ 

 Планується закупити 6 шт. болгарок, орієнтовною ціною за одиницю 8 001,79 грн. без 

ПДВ.  Вартість заходу 6 х 8 001,79 = 48 010,74грн. без ПДВ 

 Розрахунок окупності заходу:  

38 420,94грн. / 8 894,34  грн. = 4,32 року. 

 

 

 

 

7.04 Зварювальний генератор Vulkan SC200M-2 (або аналог) 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 

 Метою виконання даного заходу, є забезпечення бригад розподільчих мереж 

генераторами необхідними для виконання робіт з технічного обслуговування та капітального 

ремонту об’єктів електричних мереж 0,4-10 кВ, що в своєму підсумку позитивно впливає на 

надійне та безперебійне енергопостачання. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

 Генератор зварювальний може виконувати функції резервного джерела живлення і 

необхідний для виконання зварювальних робіт при відсутності напруги в мережі у зв’язку з 

виконанням робіт з капітального ремонту та технічного обслуговування об’єктів електричних 

мереж 0,4-10 кВ. Наявність генератора позитивно впливає на мобільність і швидкість 

виконання робіт. 



 

 На сьогодні бригади РМ філій товариства не укомплектовані в достатній кількості 

генераторами та мають у своєму розпорядженні 47 шт. при необхідності у 102 шт.( по 1 шт. на 

кожну бригаду розподільчих мереж). 

За рахунок інвестиційної програми на 2021 рік Планується закупити 5 шт. зварювальних 

генераторів для Диканської, Козельщинської, Котелевської, Красногорівської та Шишацької 

філій. 

 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 

 ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту 

обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

 

Генератор зварювальний повинен відповідати наступним вимогам: 
 – Двигун – бензиновий, 4х-тактний;  

–  Номінальна потужність не менше – 5 кВт; 

–  Витримувати режим навантажень під час зварювання; 

 – Кількість фаз – 1 (220В); 

– Cтартер – ручний або ручний та електричний. 

 

Зварювальний генератор Vulkan SC200M-2 (виробник Vulkan, Китай) має технічні 

характеристики: 

 
Технічні характеристики Vulkan SC200M-2 

Номінальна потужність 5 кВт 

Двигун бензиновий, 4х-тактний 

Кількість фаз однофазна (220В) 

Частота струму 50 Гц 

Режим роботи для зварювання 

Об’єм паливного баку 25 л 

Стартер Ручний та електричний 

Витрати палива при 100% навантаженні 2,7 л/г 

Кількість розеток 2 х 220В 

Вага 96 кг 

Вартість, грн без ПДВ 27 276,00 

 

 

 

 
 

 



 

 За своїми технічними характеристиками генератор зварювальний Vulkan SC200M-2 

(виробник Vulkan, Китай) відповідає технічним вимогам для виконання робіт з технічного 

обслуговування та ремонту об’єктів електричних мереж 0,4-10 кВ 
 Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняльний аналіз з генератором FORTE 

FG6500, який має наступні технічні характеристики: 

 

Технічні характеристики FORTE FG6500 

Номінальна потужність 5 кВт 

Двигун бензиновий, 4х-тактний 

Кількість фаз однофазна (220В) 

Частота струму 50 Гц 

Режим роботи для зварювання 

Об’єм паливного баку 25 л 

Стартер Ручний  

Витрати палива при 100% навантаженні 2,8 л/ч 

Кількість розеток 2 х 220В 

Вага 86 кг 

Вартість, грн без ПДВ 25 640,00 

 

 Порівняння характеристик показує, що генератор FORTE FG6500 має більші витрати 

пального та лише ручний стартер. 

Тому для закупівлі пропонується генератор зварювальний Vulkan SC200M-2. 

 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

 

 Планами на 2020 рік у Диканській, Козельщинській, Котелевській, Красногорівській та 

Шишацькій філіях запланований ремонт контурів заземлення на 157 об’єктах КТП 6,10/0,4 кВ.  

 Кожен ремонт контуру заземлення займає в середньому 2,5 години, визначимо кількість 

часу яку необхідно витратити при ремонті контуру заземлення згідно планів: 2,5*157=392,5 

години 

 Визначимо середню кількість годин, яка випадає на один генератор при ремонті 

контурів заземлення, планується закупити 5 зварювальних генераторів для філій товариства: 

392,5/5=78,5 години. 

 Орієнтовна вартість оренди зварювального генератора за одну годину, за даними AC DC 

Generators - від 75,42 грн. без ПДВ. 78,5*75,42*5=29 602,35 грн. без ПДВ 

 Планується закупити 5 одиниць генераторів, орієнтовною ціною за 1 шт. – 27 275,92 грн. 

без ПДВ, та відповідно за 5 одиниць – 136 379,60 грн. без ПДВ  .  

 Розрахунок середньої окупності заходу з придбання 5 генераторів:  

136 379,60 грн. /29 602,35 грн. =  4,61 років 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.05 Генератор бензиновий Konner & Sohnen KS 7000 (або аналог) 
 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 

Забезпечує живлення приладів вимірювання при виконанні робіт з перевірки пристроїв РЗА а 

також забезпечує живлення кіл захисту, управління та сигналізації в колах зі змінним оперативним 

струмом. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

Придбання бензинових генераторів для Машівської, Гадяцької, Полтавської, Новоcанжарської 

дільниць, служби релейного захисту і автоматики (СРЗА) в кількості 4 одиниці для виконання монтажу, 

наладки та поточного обслуговування обладнання релейного захисту та автоматики на об’єктах АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

При виконанні робіт з технічного обслуговування пристроїв РЗА на однотрансформаторних ПС 

35-154 кВ, в разі відсутності напруги власних потреб, використовується бензиновий генератор.  

На даний час, перевірки виконуються наявними в СРЗА генераторами, застарілого зразка, термін 

експлуатації яких більше 15 років. 

Якісний генератор зменшить час технічного обслуговування самого генератора та забезпечить 

якісну перевірку приладів вторинних кіл трансформаторних підстанцій.  

У разі виходу з ладу існуючих генераторів, ресурс яких вичерпаний, технічне обслуговування 

трансформаторних підстанцій персоналом СРЗА буде неможливим. 

 

Вартість обладнання та обсяги закупівлі 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн.  

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн.  

Генератор бензиновий 

Konner&Sohnen KS 7000 

Служба релейного 

захисту і 

автоматики 

шт 4 19,73 78,92 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 СОУ-Н ЕЕ 04.404.2006 Нормативний документ Мінпаливенерго України. Правила «Організація 

експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних одиницях», Київ, 

2006. 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

 

Таблиця 4.1 Основні технічні вимоги до пристрою. 

№ 

п.п. 

Функції  

та характеристики 
Потрібне значення параметрів 

I   

1 Функції 

постійний струм на виході (DC 12 В) 

авторегулятор напруги (AVR) 

дисплей 

лічильник мотогодин 

вольтметр 

 Кількість розеток (220 В) 2 шт 

2 Рівень шуму 69 дБ 

 Габарити 680x545x550 мм 

 Вага 72 кг 

 

ТЕО/7%20розділ/05%20СРЗА%20Генератор/Дефектний%20акт%20електрогенератора%20%20МБ-4МР%204,1%20КВт%20Машівська%20дільниця.pdf
ТЕО/7%20розділ/05%20СРЗА%20Генератор/Дефектний%20акт%20електрогенератора%20МБ-4МР%204,1%20КВт%20Гадяцька%20дільниця.pdf
ТЕО/7%20розділ/05%20СРЗА%20Генератор/Дефектний%20акт%20електрогенератора%20%20МБ-4МР%204,1%20КВт%20Полтавська%20дільниця.pdf
ТЕО/7%20розділ/05%20СРЗА%20Генератор/Дефектний%20акт%20електрогенератора%20%20МБ-4МР%204,1%20КВт%20Н.Санжарська%20дільниця.pdf


 

Порівняльний аналіз з альтернативними варіантами 

 

№ 

з/п 
Функції й характеристики 

Konner&Sohnen 

KS 7000 
Werk WPG-6500  

  

Aruna GH5500 

1 Паливо бензин  бензин  бензин  

2 Вихідна напруга 220 B  220 B  220 B  

3 Номінальна потужність 5 кВт  5 кВт  5 кВт  

4 Максимальна потужність 5.5 кВт  5.5 кВт  5.5 кВт  

5 Альтернатор синхронний  синхронний  синхронний  

 Двигун    

6 Тип ДВС 4-тактний  4-тактний  4-тактний  

7 Об’єм двигуна 389 см³  389 см³  389 см³  

8 Потужність 13 к.с.  13 к.с.  13 к.с.  

9 Тип запуску ручний  ручний  ручний  

10 Витрата палива 1.47 л/г  2.5 л/г  2.3 л/г  

11 Об’єм паливного баку 25 л  25 л  25 л  

12 Час безперервної роботи 17 г  10 г  10.8 г  

13 Охолодження двигуна повітряне повітряне повітряне 

14 Функції 

постійний струм на 

виході (DC 12 В) 

авторегулятор 

напруги (AVR) 

дисплей 

лічильник 

мотогодин 

вольтметр 

постійний струм 

на виході (DC 12 

В) 

авторегулятор 

напруги (AVR) 

вольтметр 

  

постійний струм 

на виході (DC 12 

В) 

авторегулятор 

напруги (AVR) 

вольтметр 

  

15 Загальне    

 Кількість розеток (220 В) 2 шт  2 шт  2 шт  

 Рівень захисту  IP 23  IP 23  IP 23  

 Рівень шуму 69 дБ  74 дБ  96 дБ  

 Габарити 680x545x550 мм  695x525x545 мм  695x540x571 мм  

 Вага 72 кг  86 кг  74 кг  

16 Вартість, грн без ПДВ 19 731,00 20 125,00 19 980,00 

 

Враховуючи вищезазначені технічні характеристики для закупівлі в інвестиційній програмі на 2021 

рік було обрано генератор бензиновий Konner&Sohnen KS7000E. 

 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадженого 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  216 

Періодичність перевірки років  6 

Середньорічний обсяг перевірки 

пристроїв сторонньою організацією 
шт 216/6 36 

Норма часу на проведення 

профілактичного відновлення (СОУ-Н 

ЕЕ 05.838:2006 том 9) 

люд-год  24 

Вартість послуги сторонньої організації грн./год  46,74 

Середньорічні витрати на оплату 

вартості послуг сторонньої організації 
грн. 36*24*46,74 40 383,36 

Термін окупності інвестиції років 78 924,90/40 383,36 1,95 



 

7.06 Блок живлення SPD3303X (або аналог) 
 

1.  Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 

- Блоки живлення необхідні для ремонту та налагодження пристроїв РЗА 

- Блоки живлення Siglent серії SPD відрізняються наднизькими пульсаціями та наднизьким 

шумом, практично не впливаючи на випробувальні кола. 

 
2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

Закупівля блоку живлення SPD3303X для служби релейного захисту і автоматики (СРЗА) в 

кількості однієї одиниці необхідно для виконання монтажу, наладки та поточного обслуговування 

обладнання релейного захисту та автоматики на об’єктах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». При ремонті 

плат мікропроцесорних пристроїв РЗА, які вийшли з ладу, необхідний сучасний блок живлення. 

На даний час – перевірки виконуються наявними в СРЗА приладами, застарілого зразка 

(Джерело живлення Б5-49 - рік виготовлення 1991). Прилади часто виходять з ладу, запчастини для 

ремонту вже не випускаються підприємствами. 

Сучасні мікропроцесорні пристрої мають різні напруги живлення: 5В, 9В, 12В, тому при ремонті 

та випробуванні необхідне регульоване, стабільне джерело живлення  - SPD3303X. 

 

Вартість обладнання та обсяги закупівлі 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

Блок живлення 

SPD3303X 

Служба релейного 

захисту і 

автоматики 

шт 1 13,71 13,71 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 

 СОУ-Н ЕЕ 04.404.2006 Нормативний документ Мінпаливенерго України. Правила 

«Організація експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних 

одиницях», Київ, 2006 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

 

Siglent spd3303x 

 

3 незалежних і ізольованих виходи; 

5-ти розрядний дисплей по напрузі, 4-х розрядний дисплей по струму, мін. роздільна здатність: 

1 мВ / 1 мА; 

3 режими роботи: незалежні канали, паралельне і послідовне включення; 

4,3-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю 480×272; 

Підтримка мереж 100 В / 120 В / 220 В / 230 В; 

Контроль за системою охолодження; 

Простий графічний інтерфейс, з функцією відображення сигналу; 

Збереження/виклик до 5 груп налаштувань. 

 

 

 

ТЕО/7%20розділ/06%20СРЗА%20Блок%20живлення/акт%20списання%20блок%20Б5-49.pdf


 

Порівняльний аналіз з альтернативними варіантами 

№ 

п/п 
Функції та характеристики 

Потрібне значення 

параметрів 
 Значення параметрів 

1 Блок живлення Siglent spd3303x Owon ODP3063 

2 Канали 

Діапазон вихідної напруги: 

- перший-другий канал 

- третій канал 

Діапазон вихідного струму 

- перший-другий канал 

- третій канал 

Максимальна потужність 

Максимальна роздільна здатність: 

- по напрузі 

- по струму 

Час відгуку 

Інтерфейс 

Дисплей 

Функція блокування 

Габарити 

Вага 

Живлення 

2+1(фіксований) 

 

0-32В 

2,5/3,3/5,0 В 

 

3,2 А 

3,2 А 

220 Вт 

 

1 мВ 

1 мА 

Менше 50 мкс 

USD-device, LAN 

4,3’’ (480 х 272) 

Так 

220мм х 143мм х 278мм 

8 кг 

АС100В/120В/220В/230В 

±10%; 50/60 Гц 

2+1(фіксований) 

 

0-30В; 0-60В 

6 В 

 

0-6А; 0-12А 

3А 

378 Вт 

 

1 мВ 

1 мА 

- 

USB, LAN, RS-232 

4” (480 x 320) 

Ні 

250мм х 185мм х358 

12кг 

АС 110/220В 

3 Особливості пристрою:  3 незалежних і 

ізольованих виходи; 

 3 режими роботи: 

незалежні канали, 

паралельне і послідовне 

включення. 

 2 незалежних 

регульованих канали + 

канал фіксованих напруг 

6 В з виходом струму до 

3 А; 

 Можливість 

паралельного або 

послідовного з’єднання 

каналів; 

 

4 Комплектація: 

Кабелі для навантаження 

USB-кабель 

Програмне забезпечення (CD) 

Сертифікат калібрування 

Інструкція користувача 

Гарантійний талон 

 

2шт 

- 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

- 

1шт 

1шт 

- 

1шт 

1шт 

5 Повноваження постачальника: 

здійснити поставку обладнання та 

збереження заводської гарантії (має 

бути підтверджено заводом – 

виробником) 

Обов’язкова вимога Обов’язкова вимога 

6 Вартість, грн без ПДВ 17 456,18 18 125,19 

 

 

 

 

 



 

Блок живлення Siglent spd3303x порівняно з аналогом має наступні переваги: 

 Має можливість безпечного живлення імпульсних схем; 

 Мінімальний час відгуку; 

 Сертифікат калібрування; 

 Має меншу вагу та габарити; 

 Має функцію блокування. 

 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадженого 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  72 

Періодичність перевірки років  6 

Середньорічний обсяг перевірки пристроїв 

сторонньою організацією 
шт 72/6 12 

Норма часу на проведення профілактичного 

відновлення (СОУ-Н ЕЕ 05.838:2006 том 9) 
люд-год  24 

Вартість послуги сторонньої організації грн./год  46,74 

Середньорічні витрати на оплату вартості 

послуг сторонньої організації 
грн. 12*24*46,74 13 461,12 

Термін окупності інвестиції років 13 707,00/13 461,12 1,02 

 

 

 

 

 

7.08 Аналізатор якості електроенергії PQM-702 (або аналог) 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 

Метою придбання аналізатора якості електроенергії є моніторинг якості електричної енергії на 

території здійснення ліцензованої діяльності АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у відповідності до вимог 

чинного Кодексу систем розподілу. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

Закупівля аналізатора якості напруги в кількості двох одиниць, планується для Служби 

метрології АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з метою виконання нею своїх функціональних 

обов’язків в частині періодичного вимірювання параметрів якості електричної енергії. 

 На даний час служба метрології проводить виміри двома аналізаторами, закупленими за 

інвестиційною програмою 2019 року. В 2020 році інвестиційною програмою передбачено 

закупівлю п’яти аналізаторів, додаткова закупівля двох аналізаторів у 2021 році дозволить 

проводити планові періодичні виміри в повному обсязі відповідно до розрахунку. 

Товариством було визначено мінімально необхідну кількість приладів для забезпечення 

діяльності щодо моніторингу якості електричної енергії згідно вимог визначених п. 6.3.4 

Кодексу систем розподілу, а саме: 

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. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

Кодекс систем розподілу, Розділ VI. 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

 

Аналізатор повинен: 

- здійснювати вимірювання параметрів якості електроенергії в трифазних мережах з 

використанням характеристики процесу вимірювання класу A, відповідно до ДСТУ IEC 

61000-4-30:2010 ; 

- вимірювати всі параметри якості електричної енергії відповідно ДСТУ EN 50160:2014 та 

автоматично формувати звіти. 

- пройти оцінку відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 

№ 94; 

- забезпечувати можливість передачі даних в систему моніторингу якості електроенергії 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; 

-  забезпечувати зручність та безпечність використання. 

 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 

електричної енергії   

PQM-702  (або аналог) 

з комплектом 

жорстких кліщів "для 

малих струмів" 

Служба метрології шт 2 204,63 409,26 

 

 

SONEL PQM-702 технічні характеристики: 

 

№ 

з/п 
Перелік  технічних характеристик Відповідність вимогам 4.1 

1 Тип приладу SONEL PQM-702  

2 

Вимірювання та реєстрація  всіх параметрів 

якості електричної енергії відповідно  до ДСТУ 

EN 50160  

так 

3 

Відповідність всіх параметрів якості  вимогам до 

класу A : ДСТУ IEC 61000-4-30:2008 

ДСТУ IEC 61000-4-7 

так 



 

ДСТУ IEC 61000-4-15 

Функціональні можливості 

4 

Вимірювання:  

- напруги змінного струму  мінімального, 

максимального, середнього і миттєвих значень 

напруги. Можливість спільного використання з 

трансформаторами напруги; 

 

- сили змінного струму ,можливе спільне 

використання з трансформаторами струму. 

 

- коефіцієнта пікових значень напруги і струму; 

 

- частоти від 40 Гц до 70 Гц; 

 

-потужності: активної, реактивної,  потужності 

спотворень, повної; 

 

- енергії: активної, реактивної, повної; 

 

- коефіцієнта потужності cosφ, tgφ; 

 

- коефіцієнта гармонійних втрат (К-фактор); 

 

- до 50-ї гармоніки напруги і струму; 

 

- до 50-ї інтергармоніки напруги і струму; 

 

-сумарного коефіцієнта гармонійних складових 

напруги  та струму THD U і THD I; 

 

- короткочасної та тривалої дози флікера  

 

- несиметрії по струму і напрузі; 

 

 

 

 

так 

 

 

так 

 

 

так 

 

так 

 

так 

 

 

так 

 

так 

 

так 

 

так 

 

так 

 

так 

 

 

так 

 

так 

 

5 

Реєстрація: 

-перенапруг, провалів, переривань з можливістю 

збереження осцилограм; 

- сигналу керування; 

- перехідних процесів; 

- осциллограмм струму і напруги для кожного 

періоду усереднення; 

 

 

так 

так 

так 

так 

6 

Можливість вимірювання   та тривалої реєстрації 

параметрів якості електричної енергії в 

однофазних мережах  

так 

7 

Можливість вимірювання   та тривалої реєстрації 

параметрів якості електричної енергії в  

трифазних мережах будь яких схем підключення 

( 2-х, 3-х, 4-х провідних схем включення) 

так 

Загальні  технічні характеристики 

8 

Напруга( однофазна) живлення від ланцюгів 

контрольованого приєднання  та від зовнішнього 

джерела (АС/DC), В,не гірше 

АС  100... 240 

DC 127 ... 290 

9 
Живлення від внутрішнього  акумулятора  в разі 

зникнення зовнішньої напруги живлення. 
так 

10 Вимірювальні входи по напрузі  чотири 

11 Вимірювальні входи по струму чотири 



 

12 Потужність споживання до 30 ВА 

13 Вбудований GSM модем  - 

14 
Ступінь захисту корпусу (IP) без використання 

боксу, 
IP65  

15 Монтаж без додаткових пристосувань так 

Діапазон вимірювання 

16 Діапазон вхідних робочих напруг АС  (TRMS)  
            10% Unom ≤ URMS ≤ 150% Unom 

для Unom ≥ 64В 

17 Максимальна вхідна  міжфазна напруга  АС 760     В 

18 
Діапазон вимірювання змінного струму  

гнучкими струмовими кліщами , 

                           0..3000 A 

                            

19 
Діапазон вимірювання змінного струму  

жорсткими струмовими кліщами , 

                                 0,01..10 A 

 

Обовязкові  вимоги: 

20 

Реєстрація та аналіз параметрів якості 

електроенергії з використанням характеристик 

процесу вимірювання класу А по ДСТУ IEC 

610000-4-30:2010 ДСТУ IEC 61000-4-7 ДСТУ 

IEC 61000-4-15 

Сертифікат перевірки типу вимог ТР 

94 

21 

Програмне забезпечення повинне бути : 

спеціалізованим безкоштовним, не потребувати 

ліцензування наразі та в подальшому. На 

українській (російській) мові. Забезпечувати 

формування протоколу вимірювання та звіту 

відповідності по ДСТУ EN 50160:2014 , 

можливість конфігурації протоколу;  

Представлення результатів як у графічній так і у 

табличній  формі 

так 

22 

Можливість віддаленого обміну даними, 

управління, налаштування  та зчитування даних  

аналізатора  

так 

23 

Ємність внутрішньої пам'яті має вистачати для 

реєстрації всіх параметрів з мінімальним 

інтервалом згідно ДСТУ протягом 7 діб 

так, 8 Гб 

24 
Інтерфейс приладу українською (або російською) 

мовою 
так 

25 

Можливість налаштування та  контролю 

поточних значень на значних відстанях  в режимі 

реального часу за допомогою Ithernet. від 

населених пунктів та в місцях технічно не 

оснащених каналами зв'язку  

так 

26 Можливість роботи з  GPS-приймачем так 

27 Наявність USB роз’єму для зв’язку з ПК так 

28 

Перегляд  на дісплеї всіх поточних параметрів 

електричної мережі (напруги, струми,потужності, 

параметри якості електроенергії) без зупинки 

реєстрації 

так 

29 
Можливість вільно задавати інтервал 

усереднення    

від   200мс до 120 хв 

 

30 Побудова діаграм на екрані приладу так 

31 Кольоровий TFT дисплей   так 

32 Підсвічування дисплею в темну пору доби так 

33 
Компактний розмір та вага, що не перевищують 

2кг            

200 x 150 x 100мм та 2 кг. 

34 
Можливість кріплення приладу в місці 

встановлення 
так 

35 Робоче положення будь-яке так 



 

36 Умови експлуатації  -20 ° C ... + 50 ° C 

Комплектація поставки 

37 Базовий прилад так 

38 Струмові кліщі гнучкі  (до 3000 А), не менше 1 кмпл 

39 Струмові кліщі жорсткі  до 10 А, не менше 1 кмпл 

40 
Комплект провідників, щупів та «Крокодилів» 

для вимірювання напруги 
так 

41 Кабель  USB так 

42 Карта пам'яті microSD    так 

43 Комплект вбудованих акумуляторів  так 

44 Спеціалізоване програмне забезпечення   так 

45 Транспортувальна сумка (або футляр) так 

46 
Інструкція з експлуатації на українській 

(російській) мові 

так 

Гарантійні зобов’язання  

47 Гарантійний термін  36 місяців 

48 

   Ремонт, технічне обслуговування, програмний 

супровід в сертифікованому сервісному центрі в 

Україні.  

протягом всього терміну експлуатації 

49 Дата виготовлення, не пізніше 2020 рік або 4 квартал 2019 року 

 

Наявність в базовій комплектації гнучких струмових кліщів дає можливість проводити 

додатковий контроль дотримання споживачами технічних умов приєднання. 

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 порівняння Sonel PQM-702 
MAVOWATT 

270 

Metrel MI 

2892 

Вбудований GSM модем так ні ні 

Живлення від вимірювальних ланцюгів  так ні 

необхідне 

додаткове 

обладнання 

Ступінь захисту корпусу (IP) 

(пилезахищено, суцільне 
IP65 IP42 IP40 

Можливість передачі даних  за допомогою 

Ithernet 
так ні так 

Захист від крадіжки 
так, СМС 

повідомлення 
ні ні 

Сертифікат відповідності типу та 

Декларацію про відповідність Технічному 

регламенту №94 на кожен аналізатор;  

так ні так 

Комплектація гнучкими струмовими 

кліщами 
так, стандартна Ні, окремо так 

Зручність користування 

повна русифікація 

інтерфейсу, 

документації та ПЗ 

ні 

повна 

русифікація 

інтерфейсу, 

документації 

та ПЗ 

Вартість, грн без ПДВ 204 630,00 217 125,00 165 504,00 

  



 

Аналізатор якості електроенергії  Sonel PQM-702 має переваги по базовій комплектації та 

додатковій зручності використання. Тому його обрано для закупівлі. 

 

 

 

5. Опис запланованого 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. (2*36)*7,1 511,2 

Термін окупності інвестиції років 409,26/511,2 0,8 

 

 

 

 

7.09 Нормалізатор-стабілізатор напруги трифазний (або аналог) 

 
1.  Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 

Метою придбання є забезпечення  дотримання необхідних  умов  при проведенні повірки 

вимірюваннях та  контрольних випробуваннях електрообладнання.  

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

Планується закупівля нормалізатора - стабілізатора напруги для служби метрології в кількості 

однієї одиниці. 

Під час проведення повірки вимірювальних трансформаторів, випробувань силових 

трансформаторів, автоматичних вимикачів, вимірювань в ланцюгах обліку та іншого, необхідно 

контролювати та забезпечувати дотримання унормованих параметрів мережі живлення. Перелік вимог, 

що контролюються та діапазон відхилень цих параметрів, зазначається в методиках повірки та 

методиках випробування.  

Наразі роботи проводяться без можливості забезпечити дотримання допустимих параметрів 

трифазної мережі живлення при випробуваннях та вимірюваннях (відхилення від номінальної, швидкі 

зміни напруги, синусоїдальність кривої напруги, діапазон відхилень будь-якої з фазних чи лінійних від 

середнього значення та ін.). Це впливає на результати вимірювання, призводить до невизнання або 

недовіри до результатів випробувань та вимагає залучення лабораторій інших підприємств. 

  

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 

Частина шоста статті 17 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.   

«Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що 

перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», Наказ Міністерства економічного розвитку і 



 

торгівлі України 08.02.2016 № 193 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

24 лютого 2016 р. за № 278/28408; ККО Розділ ІІІ.7. п.3 , ККО Розділ VI. п.4.5, ККО Розділ Х. п 2., ПУЕ 

1.5.1. 

 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

Нормалізатор-стабілізатор напруги для роботи в однофазних та трифазних мережах повинен 

мати: 

            -  номінальну потужність не менше 14 кВт; 

            -  діапазон вхідних фазних напруг 3х180-250 В; 

            -  відхилення вихідної напруги від номінальної не більше 1,0 %; 

            -  час корекції вихідної напруги, мс , не більше 30 мс 

            -  кількість ступенів автоматичного регулювання,  не менше 30 

            -  відсутність впливу на синусоїдальність кривої напруги 

 

Пропонується здійснити закупівлю нормалізатора-стабілізатора ННСТ 3х5500 (3-17) Calmer WEB 

SIMIKRON. 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Нормалізатор-

стабілізатор ННСТ 

3х5500 (3-17) Calmer 

WEB SIMIKRON 

Служба метрології шт 1 51,96 51,96 

 

Нормалізатор-стабілізатор напруги трифазний ННСТ 3х5500 (3-17) Calmer WEB SIMIKRON 

фільтрує напругу від високочастотних та імпульсних перешкод. Забезпечує захист від сплесків напруги, 

перекосу фаз, перевантаження, контроль та захист від короткого замикання. 

Параметр Значення 
Порівняння з 

вимогами п.4.1 

Назва обраного обладнання 

ННСТ 3х5500 (3-

17) Calmer WEB 

SIMIKRON 

 

Режим роботи тривалий тривалий 

Номінальна напруга мережі, В 3х220  

Частота мережі, Гц 50  

Максимальна вхідна напруга, В 420  

Номінальна потужність РНОм, кВт, при номінальній вхідній 

лінійній напрузі 380 В та більше 
16,5 16,0 

Короткочасна потужність до 30 сек., Р кор. кВт 22  

Потужність холостого ходу, Вт не більше 90  

Номінальна вихідна лінійна (фазна) напруга, В 380(220)  

Діапазон вхідних фазних напруг, В 166-271 180-250 

Відхилення вихідної напруги від номінальної, Δ% 1,0 1,0 

Кількість ступенів автоматичного регулювання 36 30 

Час вимірювання вхідної напруги, мс не більше 20  

Час корекції вихідної напруги, мс не більше 30 30 

Час реакції на аварійне підвищення вхідного напруги, мс  20  



 

Поріг спрацьовування захисного відключення по входу, В 296  

Автоматичний вимикач, А 25  

Ступінь захисту, ІР 20  

Кліматичне виконання УХЛ 4.2  

Мінімальна температура навколишнього середовища, °С -5 0 

Максимальна температура навколишнього середовища, °С +40 +40 

Вологість повітря, % при температурі навколишнього середовища 

+25 ° С 
80  

Атмосферний тиск, мм рт. ст. 650-800  

Розмір, мм (ВхШхГ) 1065x600x350  

Маса, кг 70  

Нормалізатор-стабілізатор дозволить контролювати та забезпечувати унормовані параметри 

мережі живлення при виконанні робіт з контрольних вхідних випробувань електротехнічних параметрів 

нового обладнання, що надходить до АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

Параметр 

Значення  

Вибране 

обладнання 
Альтернатива №1 Альтернатива №2 

Назва обраного обладнання 

ННСТ 3х5500 (3-

17) Calmer WEB 

SIMIKRON 

ORTEA Orion Y20-

15 / 25 

NTT Stabilizer DVS 

3315 

Країна виробник Україна Італія Турція 

Номінальна потужність РНОм, кВА  16,5 14 15,0 

Діапазон вхідних фазних напруг, В 166-271 165-253 160-250 

Тип стабілізації Сімісторний 
Сервопривідні 

електромеханічні 

Сервопривідні 

електромеханічні 

Час реакції на зміну вхідної напруги, мс 20 14 200 

Відхилення вихідної напруги від 

номінальної, Δ% 
1,0 0,5 1,0 

Ступінь захисту, ІР 20 21 20 

Мінімальна температура навколишнього 

середовища, °С 
-5 -25 -10 

Максимальна температура навколишнього 

середовища, °С 
+40 +45 +60 

Маса, кг 70 190 135 

Гарантія, міс 60 12 36 

Вартість, тис. грн. 70,8 172,8 54,4 

Враховуючи вищезазначені технічні характеристики для закупівлі в інвестиційній програмі на 2021 

рік було обрано нормалізатор  ННСТ 3х5500. 

 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок уникнення витрат на оплату вартості 

послуг сторонніх приватних організацій по виконанню вимірювань та випробувань, які товариство  

вимушено нести в зв’язку з відсутністю необхідного обладнання. В розрахунку всі вартісні показники 

наведені без ПДВ. 

 

 

 



 

Показник 
Одиниця 

виміру 
Розрахунок Значення 

Середньорічний обсяг випробувань шт.  26 

Вартість послуги  

ННЦ  "ІНСТИТУТ  МЕТРОЛОГІЇ"  
тис. грн.  1,4 

Середньорічні витрати на оплату вартості 

послуг сторонньої організації 
тис. грн. 26*1,4 36,4 

Термін окупності інвестиції років 51,96 / 36,4 1,43 

 

 

 

 

7.10 Тепловізор ТНТ60 НТ Italia 16 (або аналог) 

 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

Метою придбання тепловізора є технічне забезпечення тепловізійного обстеження та 

діагностики електрообладнання і контактних з’єднань відповідно до вимог нормативної 

документації, в тому числі до і після виконання капітальних ремонтів. 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

Електрообладнання та контактні з’єднання електроустановок і повітряних ліній напругою 

0,22-150 кВ має проходити технічне діагностування засобами інфрачервоної техніки, також при 

проведенні планових перевірок товариства АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» інспекцією 

Держенергонагляду у Полтавській області одним із зауважень було забезпечення у плановому 

порядку тепловізійного контролю контактних з’єднань повітряних ліній 0,4-150 кВ, до початку 

і після завершення капітальних ремонтів електроустановок. 

З цією метою для діагностування обладнання розподільчих мереж 0,4-10 кВ планується 

закупівля тепловізорів ТНТ60 НТ, які забезпечують безконтактне вимірювання температури 

об’єктів розміром від 1 мм. Проведення тепловізійних вимірювань надає можливість своєчасно 

виявляти дефекти ізоляторів та контактних з'єднань на повітряних лініях 0,4-10 кВ, що в свою 

чергу допомагає попередити аварійні відключення в електричних мережах. 

На сьогоднішній день лише 10 філій Товариства (Гадяцька, Глобинська, Зіньківська, 

Карлівська Кременчуцька, Лубенська, Миргородська, Н.Санжарська, Пирятинська, Полтавська 

міська) забезпечені засобами тепловізійного контролю. Інші філії залучають сторонні 

організації. Інвестиційною програмою 2021 року планується здійснити додаткову закупівлю 7 

пристроїв для філій товариства, а саме: В.Кохнівської, Кобеляцької, Лохвицької,  Оржицької, 

Решетилівської, Хорольської та Полтавської філії районних електромереж. Для повноцінної 

роботи необхідна додаткова закупівля 11 шт. тепловізорів у наступних періодах.  

Порівняльна таблиця проводення тепловізійного огляду бригадами РМ філій товариства: 

 

№ 

п/п 

Філія Довжина повітряних ліній 0,4-10 кВ де необхідно щорічно 

виконувати тепловізійний контроль 

  План 2018 Факт 2018 План 2019 Факт 2019 

1 В.Кохнівська 181,54 0 148,35 0 

2 Гадяцька 129,11 0 284,71 284,71 

3 Глобинська 171,61 0 178,18 178,18 

4 Гребінківська 90,30 0 57,06 14,55 

5 Диканьська 35,41 0 34,73 0 

6 Зіньківська 163,55 0 196,62 196,62 

7 Карлівська 106,86 0 100,60 100,6 



 

8 Кобеляцька 199,43 0 185,75 0 

9 Козельщинська 121,26 0 121,01 0 

10 Комсомольська 0,65 0 9,14 0 

11 Котелевська 74,82 0 90,75 0 

12 Красногорівська 164,82 0 161,68 0 

13 Кременчуцька 63,76 0 34,54 34,54 

14 Лохвицька 185,83 0 206,14 0 

15 Лубенська 161,37 0 220,94 220,94 

16 Машівська 97,02 0 104,08 0 

17 Миргородська 230,14 0 237,94 237,94 

18 Н.Санжарська 154,22 0 214,50 0 

19 Оржицька 96,32 0 115,91 0 

20 Пирятинська 95,82 0 118,54 118,54 

21 Полтавська (місто) 25,78 0 49,11 49,11 

22 Полтавська (район) 130,51 0 200,41 0 

23 Решетилівська 119,28 0 117,60 0 

24 Семенівська 104,26 0 103,44 0 

25 Хорольська 144,15 0 155,63 0 

26 Чорнухинська 99,99 0 87,06 0 

27 Чутівська 101,54 0 110,35 0 

28 Шишацька 82,33 0 109,19 0 

 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 

У відповідності до нормативного документу СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 «Технічне 

діагностування електрообладнання і контактних з’єднань електроустановок і повітряних ліній 

електропередач засобами інфрачервоної техніки», необхідно проводити тепловізійний 

контроль: 

 



 

 
 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

Пристрій тепловізійного контролю повинен відповідати наступним вимогам: 

- Простота використання 

- Вбудована камера 

- Яскравий дисплей 

- Температурний діапазон не гірше меж: -20оC до 350оС 

- Похибка вимірювання - ± 2оC 

- Термочутливість - не більше 0,1оC 

- Багатофункціональний аналіз 

Тепловізор ТНТ60 НТ (виробник компанія HT, Італія) забезпечує професійне безконтактне 

вимірювання температури об’єктів. Він має такі технічні характеристики: 

 

Модель ТНТ60 НТ 

Розмір матриці 160 х 120 

Діапазон вимірювання - 20° до + 400°C 

Похибка вимірювань ± 2%  

Термочутливість < 0,08 °С  

Фокусування Автоматичний і ручний 

Дисплей кольоровий, диагональ: 3,5”   

Камера вмонтована 640×480 pxl 

Тип зображення термограмма 

Масштабування двократне 

Вимірювальні маркери 3 маркери, 3 вимірювальні зони 

Сигналізація високої 

температури наявна 



 

Модель ТНТ60 НТ 

Калібрування наявне 

Формат зберігання даних стандарт .jpg 

Тип пам’яті Micro SD карта 4 ГБ (> 1000 JPG) 

Підключення до ПК USB 

Живлення 

змінний аккумулятор Li-ion, 7,4 В/2700 мА*ч, 4,5 

годин безперервного використання 

Діапазон робочих 

температур -20°С до +50°С 

Стійкість до навантажень ударних: 25g, IEC68-2-29; вибраційних:2G, IEC68-2-6 

Габарити / маса 243 мм× 103 мм × 160 мм / 0,92 кг 

Вартість, грн. без ПДВ 98 458,18 

 

 
За своїми технічними характеристиками тепловізор ТНТ60 НТ відповідає технічним 

вимогам для виконання тепловізійного контролю контактних з’єднань повітряних ліній 0,38-10 

кВ. 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняльний аналіз з тепловізором 

FLIR E40, який має наступні технічні характеристики: 

Модель FLIR E40 

Розмір матриці 160 × 120 

Діапазон вимірювання -20 °С …650 °С 

Похибка вимірювань ± 2% 

Термочутливість < 0,07 °С 

Фокусування ручне 

Дисплей кольоровий, диагональ: 3,5”   

Масштабування двократне 

Формат зберігання даних стандарт .jpg 

Живлення 

аккумулятор Li-ion, 3,8 В/4,4 А*ч, 4 годин 

безперервного використання 

Діапазон робочих 

температур -15 ℃…+50 ℃ 

Габарити / маса 246 мм× 97 мм × 184 мм / 0,88 кг 

Вартість, грн. без ПДВ 133 650 

 

Порівняння характеристик показує, що тепловізор FLIR E40 має тільки ручне 

фокусування, гіршу акумуляторну батарею та менший діапазон робочих температур, а також 

значно більшу вартість. 



 

 Тому для закупівлі пропонується тепловізор ТНТ60 НТ. 

 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

 

 Розрахунок витрат на проведення обстеження запланованого об’єму робіт на 2020 рік 

сторонньою організацією: 

 Плани на 2020 рік у В.Кохнівській, Кобеляцькій, Лохвицькій, Оржицькій, 

Решетилівській, Хорольській та Полтавській районній філії- передбачено проведення 

тепловізійного контролю на  ПЛ-0,4-10 кВ :  

- на ПЛ-0,4 кВ – 744,95 км;  

- на ПЛ-6-10 кВ – 394,23 км. 

 Орієнтовна вартість проведення тепловізійного вимірювання одного об’єкту (у випадку 

обстеження повітряної лінії одним об’єктом приймається ПЛ до 5 км) за даними ТОВ «ВЕС» - 

від 760 грн, в залежності від умов проведення вимірювань, що становитиме:   

 

(744,95+394,23)/5*760 = 173 155,36 грн. без ПДВ. 

 

 Планується закупити 7 тепловізорів, орієнтовною ціною за одиницю – 98 458,18 грн. без 

ПДВ. 

 Вартість заходу закупівлі 7 тепловізорів становить 7* 98 458,18 = 689 207,26  грн. 

 Розрахунок окупності заходу: 689 207,26 / 173 155,36 = 4 роки  

 

 

 

 

 

7.11 Мікрометр ЦС-4105 (або аналог) 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 

Вимірювання опору контактної системи постійному струму вимикачів, роз’єднувачів, 

віддільників, струмоведучих шин під час виконання капітальних (комплексних) ремонтів. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

  Планується придбання мікрометрів у кількості 12 одиниць для доукомплектування служби 

підстанцій 35кВ і вище АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» для виконання налаштування перехідного опору 

контактної системи під час капітального (комплексного) ремонту  високовольтного обладнання. 

Після завершення робіт з капітального ремонту обладнання ПС, необхідно виконати контроль 

стану перехідного опору який на сьогоднішній день виконує служба діагностики та захисту від 

перенапруг (СДІЗП), тим самим відволікаючись від виконання своїх основних завдань та планів робіт. В 

разі відхилення показників від норми потрібно знову проводити повне розбирання обладнання, 

виконувати налагодження перехідного опору та знову залучати персонал СДІЗП для виконання 

вимірювання. 

Вимірювання опору контактної системи постійному струму вимикачів, роз’єднувачів, 

віддільників, шин після проведення капітального (комплексного) ремонту, а також кожен раз після 

налаштування вимикача на синхронність вмикання фаз. У разі нездійснення закупівлі можливе настання 

аварійної ситуації з пошкодженням обладнання (локальний перегрів та оплавлення контактів вимикача, 

ламелей роз’єднувача або віддільника, прогорання місць з’єднання струмовідних шин) та відключенням 

споживача (недовідпуск електроенергії та недоотримання прибутку) через несвоєчасне налаштування. 

 



 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу: 

 

СОУ 40.1-00130044-834:2010, том 5, частина 1, розділи: 04, 06, 07 (пункт – Вимірювання опору 

контактної системи постійному струму) 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів: 

 

 Можливість виміру опору постійному струму контактів вимикачів, шин, роз’єднувачів. 

 Характеристики: Рідкокристалічний дисплей; живлення від 8 АКБх1,2 В. типу ААА; діапазони 

вимірювання опору: від 10 мкОм до 50 Ом, кратність 1 мкОм.; можливість роботи в ручному і 

автоматичному режимах (ручний режим потрібен для вимірювання опорів які містять індуктивність - 

котушок, дроселів, трансформаторів); пам'ять: 10 останніх вимірювань; автоматичне відключення 

живлення; похибка приладу складає 2,5%; сила струму до 250 мА; тестовий струм мікроомметра 

залежить від діапазону вимірювання: максимальне значення 5А; робоча температура від -10 до 50 °С; 

ступінь захисту IP42; розміри приладу-23 х 14 х 5,8 см; Вага ЦС-4105 з акумуляторами - 1 кг .; 

Орієнтовний термін до 10 тис. годин. 

Також додатково необхідно здійснювати контроль зварювальних швів, болтових з'єднань по 

перехідному опору, контроль верхніх заземлюючих пристроїв, шляхом вимірювання опору 

металозв'язку. 

 

Прилад ЦС-4105 ИКС-1А МИКО-10 

Діапазон вимірювань 10 мкОм...50 Ом 1 мкОм...200 Ом 1мкОм...100 мОм 

Максимальний струм 

вимірювання, А 
5 1,2 10 

Відносна похибка вимірювання 

1000 мкОм 

100 мкОм 

2,50% 

2,50% 

0,28% 

2,08% 

0,60% 

2,20% 

Індикатор Цифровой Цифровой Цифровой 

Режим тривалого вимірювання Нет Есть Есть 

Рабоча температура, t ° -10...+55 -20...+55 -15...+55 

Маса (без дротів), кг 1 0,25 0,5 

Габарити, мм 230х140х59 140х100х35 165х100х60 

Вартість 8 925,77 грн 

40 080р., що в 

еквіваленті по 

курсу НБУ 

становить 

15 110 грн 

42 700р., що в 

еквіваленті по 

курсу НБУ 

становить 

16 100 грн 

 

ЦС-4105 по технічним параметрам повністю задовольняє потреби СП і повністю 

проходить по діапазонам вимірювань, а так, як ціна вищезазначеного  типу менша за аналоги, 

тому і вибір став на приладі типу ЦС-4105.   

 
1. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

 

 Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1) економії коштів на відновленні пошкодженого обладнання; 

2) економії коштів через уникнення недовідпуску електричної енергії; 

При несвоєчасному вимірюванні або налаштуванні опору контактної системи постійному струму 

вимикачів, роз’єднувачів, віддільників, шин після проведення капітального (комплексного) ремонту, 

можливе виникнення аварійної ситуації на ПС та виходу з ладу обладнання. Також можуть виникнути 

додаткові витрати на відновлення пошкодженого обладнання підстанції, у зв’язку з чим виникає 

необхідність щорічного умовного резервування коштів для фінансування в майбутньому цього 



 

можливого заходу. При використанні Мікроомметра, приймається забезпечення 100% захисту в 

подібних ситуаціях протягом розрахункового періоду.  

Розрахунок виконано за допомогою укрупнених показників вартості будівництва та монтажу 

обладнання підстанцій 110/35/10кВ (СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011 зі змінами 2015 року), 

фактичних та прогнозних показників інфляції (ціни приведені до 01.01.2020), 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 01.01.2020: 

індекс споживчих цін – 1,35; 

індекс цін виробників промислової продукції – 1,625; 

індекс цін на будівельно-монтажні роботи – 1,348. 

 

 

 

 5.1.1 Розрахунок очікуваного резервування коштів на відновлення існуючого обладнання в 

цінах на 01.01.2020 (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 

01.01.20 

Вартість 

обладнання 

в цінах на 

01.01.20 

Інші 

витрати 

в цінах 

на 

01.01.20 

Всього 

вартість 

відновлен

ня в цінах 

на 

01.01.20 

Викикач 35кВ 36,796 52,908 14,483 49,601 71,32 19,523 140,444 

 

5.1.2 Розрахунок очікуваного резервування коштів на відновлення існуючого обладнання. 

 

Припустимо, що ймовірність виходу з ладу силового вимикача 35кВ може виникнути 1 раз на 9 

років (0,167 рази на рік). 
 

Обладнання підстанції 

Вартість 

відновлення в 

цінах на 

01.01.2020 тис. 

грн. 

Ймовірна 

кількість 

влучань 

блискавки на 

рік 

Очікуване 

резервування 

коштів на 

відновлення 

обладнання, тис. 

грн. 

Силовий вимикач 35кВ 140,444 0,111 15,589 
 

 

1.2 Розрахунок економії коштів за рахунок запобігання недовідпуску електричної енергії через 

виникнення аварійної ситуації.\ 

 

Уникнення втрат у зв’язку з недовідпуском електричної енергії можна розрахувати як ймовірність 

відключення з руйнуванням ВМ-35кВ В1-35 «Короваї», який підлягає вимірюванню опору контактної 

системи постійному струму, може привести до знеструмлення споживачів на час ліквідації 

пошкодження та проведення оперативних перемикань (до 12 годин). При пошкодженні ізоляції системи 

шин 35кВ або кабелів вторинної комутації час ліквідації аварії може значно збільшитися. Розрахунок 

виконано, виходячи із знеструмлення споживачів протягом 12 годин. При цьому приймається 

ймовірність пошкодження вимикача хоча б 1 раз на 9 років (інтервал виконання капітального ремонту 

обладнання з виконанням вимірювання опору контактної системи постійному струму вимикачів, 

становить 1 раз на 6 років) в час пікових навантажень. 

 



 

 

Показник Одиниця 

виміру 
Розрахунок Значення 

Навантаження ПС «Короваї» 35/10кВ в 

зимовий максимум: 
кВт  2961 

Очікуване в розрахунковому періоді зростання 

навантаження 
%  30 

Навантаження ПС «Гребінка» в зимовий 

максимум з урахуванням очікуваного 

зростання: 

   

В1-35 «Короваїі» кВт 2961*1,3 3849,3 

Час знеструмлення споживачів годин  12 

Недовідпущена електрична енергія кВт*год 3849,3*12 46191,6 

Роздрібний тариф грн./кВт*год  1,744 

Ймовірність відключення разів/рік 1/9 0,111 

Вартість недовідпущеної електричної 

енергії 
тис. грн. 46191,6*1,744*0,111/1000 8,942 

 

 Загальний ефект та термін окупності інвестиції. 
 

Показник Одиниця 

виміру 
Розрахунок Значення 

Економія коштів на відновленні 

пошкодженого обладнання 

тис. грн. 

без ПДВ 
п.1 15,589 

Економія коштів через уникнення 

недовідпуску електричної енергії 

тис. грн. 

без ПДВ 
п.2 8,942 

Загальний ефект 
тис. грн. 

без ПДВ 
15,589+8,942 24,531 

Термін окупності обладнання років 107,10918/24,531 4,4 

 

 

 

 

7.12 Випробувальний комплекс «RPAT» з приладом «RPAT-124» (або аналог) 

 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 

Використання приладу RPAT-124 дозволяє проводити перевірки як електромеханічних реле, так і 

мікропроцесорних терміналів. За допомогою програмного забезпечення «RelayPro» і спеціалізованих 

модулів, є можливість перевіряти електромеханічні реле різних серій постійного і змінного стуму, реле 

часу, а також струмові реле зі зняттям струмово-часових характеристик що істотно зменшує 

трудомісткість перевірки а також забезпечує автоматизацію процесу та оформлення протоколів 

випробувань в електронному вигляді. 

 

2.Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

Закупівля нового обладнання для служби релейного захисту і автоматики (СРЗА) в кількості 

однієї одиниці необхідно для виконання монтажу, наладки та поточного обслуговування обладнання 

релейного захисту та автоматики на об’єктах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

На даний час, перевірки виконуються наявними в СРЗА приладами, застарілого зразка (ГТЧ-1 

виробництва 1986р.), якими не можна подавати на мікропроцесорний термінал ряд дуже важливих 

параметрів, а саме: 

- повторно відтворити реальні режими ушкоджень, що виникають в енергосистемах та проводити 

перевірку характеристик релейного захисту з урахуванням конкретних режимів енергосистеми 

користувача з автоматизованою обробкою результатів випробувань; 

ТЕО/7%20розділ/12%20СРЗА%20Тестер/Дефектний%20акт%20ГЕНЕРАТОР%20ТЕХНІЧНОЇ%20ЧАСТОТИ.pdf
ТЕО/7%20розділ/12%20СРЗА%20Тестер/Дефектний%20акт%20ГЕНЕРАТОР%20ТЕХНІЧНОЇ%20ЧАСТОТИ.pdf


 

- моделювати енергосистему і електричні сигнали довільної форми з подальшим відтворенням 

Придбання випробувального комплексу «RPAT» з приладом «RPAT-124»для СРЗА допоможе 

вирішити питання: 

- ручної та автоматизованої перевірки, налагодження пристроїв РЗА всіх поколінь в однофазному 

режимі, починаючи від простих реле, електромеханічних панелей і закінчуючи 

мікропроцесорними захистами будь-яких виробників; 

- здійснювати автоматичну перевірку сертифікованого реле частоти тип УРЧ-3-01 за допомогою 

окремого модуля «Уніфіковане реле частоти», який дозволяє швидко і якісно перевіряти дані 

реле. 

Використання нового комплексу зменшує вірогідність відмови, хибного або надлишкового 

спрацювання захистів в мережі 6-154 кВ. 

 

 

 

Вартість обладнання та обсяги закупівлі 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн.  

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

Випробувальний 

комплекс «RPAT» 

з приладом «RPAT-124» 

АФЗА.468333.004-050 

Служба релейного 

захисту і 

автоматики 

шт 1 317,64 317,64 

 
3.Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 

 СОУ-Н ЕЕ 04.404.2006 Нормативний документ Мінпаливенерго України. Правила «Організація 

експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних одиницях», Київ, 2006 

 

4.Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

Таблиця 4.1 Основні технічні вимоги до пристрою. 

 

№ 

п.п. 

Функції  

та характеристики 
Потрібне значення параметрів 

I 
Випробувальний комплекс «RPAT»  

з приладом «RPAT-124» (АФЗА.441461.003) 
1 шт. 

1 Джерела струму:  

  - кількість, шт. 1 

  - вихідний струм AC, А / ВА 1 х 0...40 / 660 

  - вихідний струм DC, А / Вт 1 х 0…40 / 900 

  - крок зміни струму, мА 1 

  - роздільне регулювання частот  DC…1,0 кГц 

  - відтворення перехідних процесів DC…3,1 кГц 

  - автоматичне розпізнавання перевантаження 

джерела струму з сигналізацією в ПЗ наявність 

2 Джерела напруги:  

 - кількість, шт. 1 

 - вихідна напруга AC, В/ВА 1 x 0…300 / 225 

 - вихідна напруга DC, В/ Вт 1 х 0...300 / 225 

 - крок зміни напруги, мВ 10 

 - максимальне занчення струму, А 0,75 

 - роздільне регулювання частот  DC…1,0 кГц 

 - відтворення перехідних процесів DC…3,1 кГц 



 

 - автоматичне розпізнавання перевантаження джерела 

напруги з сигналізацією в ПЗ наявність 

 - використання сигналу перевантаження для зупинки 

таймеру 
наявність 

3 Діапазон зміни фазного кута, ел. град. (0 … 359,99) ± 0,01 

4 Діапазон зміни частоти, Гц (1 … 1000) ± 0,01 

5 Частота дискретизації вихідних аналогових сигналів, Гц  40 000  

або (800 крапок за період при f=50 Гц) 

6 Двійкові входи  

 - кількість, шт. 

 

 

 

4 

 - гальванічна розв'язка 

 

 

всі 4 

 - вхідний вплив напруга ± 300 В;  

безпотенційний  

(сухий контакт) 

 - вид визначення вхідного впливу автоматичний  

(апаратно-програмний) 

 - період опитування стану входу 100 мкс 

 - керування 

 
програмне 

7 Двійкові виходи, релейні  

 - кількість, шт. 4 

 - комутаційна здатність, АС 250В / 6А / 1500ВА 

 - період опитування стану входу 

 
100 мкс 

 - керування 

 
програмне 

8 Джерело оперативної напруги DC, В / Вт 1 х 15...255 / 150 
 - мінімальний крок установки, В 1 

9 Електронне навантаження 1 

 - діапазон опору, кОм 4 … 55 

 - діапазон вхідної змінної напруги, В 0 … 300 

 - діапазон вхідної постійної напруги, В 0 … 420 

 - автоматичне розпізнавання перевантаження джерела 

навантаження з сигналізацією в ПЗ 

 

наявність 

 
 - керування програмне 

   10 Синхронізація з електроживленням  

та довільним фазовим зсувом  

в каналах напруги та струму 

11 Сигналізація режимів робіт звукова, світлова,  

 з виводом інформації  

на екран ПК 

12 Датчики  
 - відсутності заземлення 

- відключення приладу від електромережі 

- обрив зв'язку між керуючим ПК та пристроєм 

наявність 

наявність 

наявність 

13 Інтерфейси зв'язку Ethernet, USB 

14 Електроживлення, В/Гц 180 … 264 / 48 … 62 

15 Споживанна потужність, ВА, не більше 2000 

16 Вага пристрія, кг, не більше  9,8 

17 Габаритні розміри пристрія (ШхВхГ), мм, не більше 260 х 160 х 423 

18 Спеціальне ПЗ (CПЗ) у складі з модулями:  

 Ручне керування (ручна та автоматична зміна) 

Цифрограми 

Гармоніки 

Струмовий захист 

Складений режим 

Прості реле (напруги, струму, частоти) 

Реле потужності 

Реле часу 

Реле з утриманням 

наявність 



 

Уповільнені реле 

Двохпозиційні реле 

Уніфіковане реле частоти УРЧ-3М 

Реле контролю ізоляції 

Синхронізація від мережі електроживлення 

 Система контекстної довідки в СПЗ наявність 

 Мова інтерфейсу користувача  

та системи контекстної допомоги 
українська і російська 

19 Додаткова комплектація  

  - валіза транспортна на колесах IP67 

  - з'єднувальні кабелі комплект 

  - керуючий пристрій на базі ноутбуку в сумці, з ліцензійним ПЗ 

20 Вимоги з безпеки  

 

Відповідність установки стандартам безпеки 

ДСТУ IEC 61010-1:2014,  

ДСТУ EN 61010-2-030:2015,  

ГОСТ 12.1.004-91,  

ГОСТ 12.1.044-89, 

має бути підтверджено протоколом незалежної 

випробувальної лабораторії 

Обов'язкова вимога 

21 Вимоги з ЕМС  

 

Відповідність установки стандартам електромагнітної 

сумісності  

ДСТУ EN 61000-3-2:2016,  

ДСТУ EN 61000-3-3:2017,  

ДСТУ IEC 61000-4-2:2008,  

ДСТУ IEC 61000-4-3:2007,   

ДСТУ IEC 61000-4-4:2008,  

ДСТУ IEC 61000-4-5:2008,   

ДСТУ IEC 61000-4-6:2007,  

ДСТУ EN 61000-4-8:2017,  

ДСТУ IEC 61000-4-9:2007,  

ДСТУ IEC 61000-4-10:2007  

ДСТУ IEC 61000-4-11:2007,  

ДСТУ EN 61000-4-18:2017,   

ДСТУ EN 61000-6-2:2018,   

ДСТУ EN 61000-6-4:2016,  

ДСТУ EN 61000-6-5:2018, 

ДСТУ EN 61326-1:2016,  

має бути підтверджено протоколом незалежної 

випробувальної лабораторії 

Обов'язкова вимога 

22 Загальні обов'язкові вимоги:  

 Повноваження постачальника виконати поставку 

пропонованого обладнання та збереження гарантійних 

зобов'язань повинні бути підтверджені листом 

підприємства-виготовлювача 

Обов'язкова вимога 

 Технічні характеристики пропонованого устаткування 

повинні підтверджуватися документацією підприємства-

виготовлювача (каталоги, брошури), розміщеної в 

загальному доступі (на офіційному сайті підприємства-

виготовлювача) 

Обов'язкова вимога 

 Обладнання повинне випускатися в Україні  

не менше трьох років 
Обов'язкова вимога 

 Державна метрологічна атестація/верифікація 

терміном на два роки, не менше 
Обов'язкова вимога 

 Рік випуску обладнання, не раніше 2020 
 Постачальник повинен виконувати гарантійне обслуго-

вування обладнання протягом трьох років, не менше 
Обов'язкова вимога 

 Постачальник повинен забезпечувати післягарантійну 

підтримку і технічну допомогу персоналу замовника 

(наявність сервісного центру в Україні) 
Обов'язкова вимога 

 Наявність зареєстрованих технічних умов в базі 

нормативних документів (НД) України 
Обов'язкова вимога 



 

Порівняльний аналіз з альтернативними варіантами  

 

Параметри RPAT-124, ЮНИТИ PЕТОМ-21,  

НПП Динамика 

Метод перетворення ШИМ ЛАТР 

Напруга AC, В 300 200 

Напруга DC, В 300 250 

Дискретність, В 0,01 0,01 

Доп. джерело напруги 15…255 В,                          

100 Вт, 0,6А 

так 

Сила струму, А 40/400* 200 

Дискретність, А 0,001 0,01 

Доп. джерело стуму так так 

Діапазон, Гц 1…1000 40…200 

Дозвіл, Гц 0,01 0,1 

Діапазон 0…359,9° 0…360° 

Дозвіл 0,01° 0,5° 

Діапазон, с 0,0001-99999                    

(не обмежено) 

0,1-9999 

Дозвіл, с 0,001 0,1 

Точність ± 50 мкс  1 мс 

Зміна координат Автоматично з 

регулюванням 

швидкості вимірювання 

                               

Ручний варіант 

Формування гармонік от 1 до 30 Відсутнє 

Перевірки АЧР, УРЧ Виконуютьсяся,          

УРЧ-3 в автоматі 
Відсутнє 

Наявність автоматичних перевірок Всі прості і складні 

реле, струмові захисти, 

лічильники 

Відсутнє 

Створення протоколів Автоматичне 

формування 
Відсутнє 

Можливість складання автоматичних протоколів В наявності Відсутнє 

Рабоча температура 1…40 °С -20…50 °С  

Нормальна температура 

Ступінь захисту по ГОСТ 14254 IP20                                          
(и ДСТУ EN 60529) 

IP00 

Живлення 180-264 В @ 40-60 Гц 220 ±44 В @ 45-65 Гц 

Маса пристрою 9,8 кг 32 кг 

Габарити, мм 260х160х423                   

(без ручки) 

450х370х195                     

(без ручки) 

Средній срок роботи пристроїв, рік 10 6 

Средня напрацювання на відмову, ч 23000 10000 

Гарантія, років 3  2 

Країна виробник Україна Росія 

Вартість, грн без ПДВ 317 635,00 310 250,00 



 

Враховуючи вищезазначені технічні характеристики для закупівлі в інвестиційній програмі на 2021 

рік було обрано однофазний тестер  RPAT-124. 

 
5. Опис запланованого економічного ефекту 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  1156 

Періодичність перевірки років  6 

Середньорічний обсяг перевірки 

пристроїв сторонньою організацією 
шт 1156/6 192 

Норма часу на проведення 

профілактичного відновлення 

(СОУ-Н ЕЕ 05.838:2006 том 9) 

люд-год  24 

Вартість послуги сторонньої 

організації 
грн./год  46,74 

Середньорічні витрати на оплату 

вартості послуг сторонньої 

організації 

грн. 192*24*46,74 215 377,92 

Термін окупності інвестиції років 317 635,06/215 377,92 1,47 

 

 

 

 

7.13 Апарат випробувальний Тангенс 3М-3 (або аналог) 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 

 Виконання заходу здійснюється з метою заміни застарілого, непридатного обладнання. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

 Закупівля проводиться для хімічної групи випробувань та вимірювань (ГВВ) Лубенської філії 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Заплановано придбання 1 прилад для виконання приймально-

здавальних і профілактичних вимірювань діелектричних втрат трансформаторної оливи. 

 На даний час проби трансформаторної оливи доставляються у хімічну лабораторію СДІЗП до 

міста Полтави. 

На підзвіті ГВВ Лубенської філії знаходиться одна установка для вимірювання діелектричних 

втрат трансформаторної оливи ТАНГЕНС-3М. В травні 2020 року цей прилад вийшов з ладу, тому тепер 

відсутня можливість проводити подальші планові вимірювання діелектричних втрат трансформаторної 

оливи в зв’язку з цим виникла необхідність придбати один прилад для проведення вимірювань та 

вчасного виконання річних графіків. 

На даний час в АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в наявності 4 прилади «Тангенс-3М» та один – 

«Тангенс-3М3». Для безперебійної роботи хім.груп філій та СДІЗП та, враховуючи особливості 

"Тангенс-3М" та "Тангенс-3М3", необхідна загальна кількість приладів для визначення тангенсу 

трансформаторної оливи по структурних підрозхділах Товариства складає: "Тангенс-3М" – 5 штук та 

"Тангенс-3М3" – 2 штуки. На даний час в АТ «Полтаваобленерго» в наявності 4 прилади «Тангенс-3М» 

та один – «Тангенс-3М3» (що вийшов з ладу). Таким чином, крім придбання в 2021 році "Тангенс-3М3", 

в наступні періоди потрібно придбати ще 2 штуки "Тангенс-3М". А оскільки прилади "Тангенс-3М", що 

ТЕО/7%20розділ/13%20СДІЗП%20Тангенс%203М/дефектний%20акт%20тангенс-3м.pdf


 

знаходяться в експлуатації, 2004-2005 років випуску і фізично застарілі, то в наступні періоди також 

необхідна буде  їх заміна на нові. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 

 Відповідно до СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування електрообладнання» розділ 26, 

СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 «Приймання, застосування та експлуатація 

трансформаторних масел. Норми оцінювання якості» п.8.3., СОУ 40.1.-21677681-06:2009 

«Високовольтні вводи напругою до 750 кВ. Типова інструкція з експлуатації» розділ 10 

 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів  

Техніко-експлуатаційні вимоги. 

Для вимірювання діелектричних втрат трансформаторної оливи необхідні прилади з наступними 

технічними вимогами: 

Технічні вимоги до обладнання: 

Діапазон вимірювань   tg δ, повинен перекривати   0,0001 – 0,3  

Похибка при вимірюванні тангенса кута втрат                         ±(0,05 tg + 0,0005) 

Діапазон вимірювання ємності при випробній напрузі 2кВ,  

повинен перекривати       від 5пФ до 100пФ 

Результати вимірювань виводяться на РК дисплей 

Межа похибки вимірі напруги при 50Гц в діапазоні  

вимірювання напруги від 1 до 2 кВ                                                  не більше 3% 

Точність вимірювання температури, °С не менша                                    ±1,5 

Напруга живлячої мережі однофазного змінного струму, В                 220±22 

Температурний діапазон роботи нагрівача, оС   не менше             + 90  

Час нагрівання до 90 °С не більше, хв                  80±20 

Об’єм комірки, не більше, куб.см            60±2 

Вага, кг                                                                                            не більше 22  

габаритний розмір,  не більше мм                                                  800х400х200  

гарантія на прилад                                           не менше 12 місяців з дати закупівлі  

Свідоцтво про перевірку метрологічних характеристик, 

видане профільним органом з терміном не менше           6 місяців. 

Вимірювальна комірка для вимірювань за ГОСТ 6581-75. 

 

Технічні характеристики обраного обладнання 

Для вимірювання діелектричних втрат трансформаторної оливи необхідні прилади з наступними 

технічними вимогами: 

Технічні вимоги до обладнання: 

Діапазон вимірювань     tg δ,                                                 0,0001 – 0,3 

Похибка при вимірюванні тангенса кута втрат                                 ±(0,05 tg + 0,0005) 

Діапазон вимірювання ємності при випробній напрузі 2кВ,                      від 5пФ до 100пФ 

Результати вимірювань виводяться на РК дисплей                            так 

Межа похибки вимірі напруги при 50Гц в діапазоні 

вимірювання напруги від 1 до 2 кВ                                                                    не більше 3% 

Точність вимірювання температури, °С                                                            ±1,5 

Напруга живлячої мережі однофазного змінного струму, В                  220±22 

Температурний діапазон роботи нагрівача, оС                      + 90 

Час нагрівання до 90 °С, хв                      80±20 

Об’єм комірки,  куб.см        60±2 

Вага, кг                                20,5 



 

габаритний розмір,  мм                                                                                        737х393х192 

гарантія на прилад                                                                                                12 місяців з дати продажу 

Свідоцтво про перевірку метрологічних характеристик, 

видане профільним органом з терміном не менше                                6 місяців. 

Вимірювальна комірка для вимірювань за ГОСТ 6581-75. 

 

  Комплектація 

  Назва Кіл. 

1. Установка Тангенс 3М-3 1 

2. Керівництво з експлуатації Тангенс 3М-3 1 

3. Провід з’єднувальний високовольтний, довжина 1,5м 1 

4.Комірка вимірювальна 3 

5. Кабель мережевий 1 

6. Провід заземлення 1 

7. Свідоцтво про перевірку метрологічних та технічних характеристик, 

видане профільним органом 

1 

 Дана установка дасть можливість надавати платні послуги іншим організаціям. 

  

Порівняльний аналіз приладів 

 

Технічні параметри 

 

Технічні вимоги до 

приладу 
ТАНГЕНС-3М-3 

ТАНГЕНС-3М 

ТОВ «Харківенергоприлад» 

Діапазон вимірювання 

tg δ  
0,0001-0,3 0,0001-0,3 0,0001-1 

Межа абсолютної 

похибки вимірювання 

tg δ 

±(0,05 tg δ+0,0005) ±(0,05 tg δ+0,0005) ±(0,03 tg δ+0,0002) 

РК дисплей так так так 

Кількість одночасних 

вимірювань 
1 3 1 

Ціна без ПДВ - 69 060 94 800 

  

Маємо дві комерційні пропозиції від фірм ТОВ «Мега - М» на прилад Тангенс 3М-3 та ТОВ 

«ХАРКІВЕНЕРГОПРИЛАД» на Тангенс 3М.  Технічні характеристики Тангенс 3М-3 та Тангенс 3М 

відповідають необхідним вимогам і дозволяють проводити всі необхідні вимірювання, проте прилад 

Тангенс 3М-3 дозволяє одночасно проводити три вимірювання (оскільки має три вимірювальні комірки) 

та є більш дешевим приладом. Вартість Тангенс 3М-3 за комерційною пропозицією від 02.06.20 ТОВ 

«Мега - М»  відповідає 78250 грн без ПДВ. Вартість Тангенс 3М за отриманою комерційною 

пропозицією 02.06.20 від ТОВ «ХАРКІВЕНЕРГОПРИЛАД» - 94800 грн без ПДВ. Оскільки 

вимірювальні прилади виконують однакову роботу і відповідають необхідним вимогам, то перевагу 

віддаємо більш дешевому Тангенс 3М-3. 

 

 5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

 Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок уникнення витрат на оплату послуг 

сторонніх підрядних організацій щодо перевірки діелектричних втрат трансформаторної оливи у 

Лубенській філії. За зразок взята кількість проб трансформаторної оливи для визначення діелектричних 

втрат, які заплановані для вимірювання у Лубенській філії  на 2020 рік. В розрахунку вартість 



 

обладнання зазначено з урахуванням індексу інфляції цін в розмірі 2,95%.  В розрахунку всі вартісні 

показники наведені без ПДВ. 

 

Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Кількість вимірювань, запланованих з 

червня 2020 

шт  90 

Вартість послуги сторонньої організації грн.  385,48 

Середньорічні витрати на оплату 

вартості послуг сторонньої організації 

грн. 90*385,48 34 693,2 

Термін окупності інвестиції  років 69 060/34 963 1,98 

 

 

 

7.14 Натягувач для стрічки Sicame PCL 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 

 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.   

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

 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. При новому будівництві лінії 0,4-10кВ необхідно виконувати ізольованим 

проводом, для цього необхідно застосовувати інструмент для монтування арматури з храповим 

механізмом. На сьогодні бригади РМ філій товариства не укомплектовані в достатній кількості 

натягувачами для стрічки та мають у своєму розпорядженні 23 шт. матеріалу при необхідності 

у 84 шт.. Тому пропонується здійснити закупівлю 6 шт. натягувачів для стрічки для 

В.Кохнівської філії, Кобеляцької філії, Полтавській філії міських електромереж та Полтавськой 

філії районних електромереж, Машівську філію та Миргородську філію. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 

 ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту 

обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» 

 СОУ 40.1-00130044-834:2010 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування 

електричних мереж. Том 1. 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

 

Для ефективного використання натягувач для стрічки, має відповідати таким вимогам: 

- Простота використання інструментів; 

- Тип стрічки - IF207, СОТ37; 

- Матеріал – сталь, гумові ручки; 



 

- Вага – не більше 1,5 кг; 

 

Натягувач для стрічки з храповим механізмом Sicame PCL (вартість 3 217,19 грн без ПДВ) 

служить для натягу, загинання та обрізки сталевої стрічки типу SiCAME IF, вага 1,4 кг. 

 
 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняння з натягувачем для стрічки Crosver 

BTT-01 (вартість 3 856,00 грн без ПДВ) вага 1,6 кг. За характеристиками набори є аналогами, але 

натягувач для стрічки Crosver BTT-01 має вищу вартість і більшу вагу. Тому для закупівлі обрано 

натягувач для стрічки з храповим механізмом Sicame PCL. 

 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

 
 Планами на 2020 рік у В.Кохнівській, Кобеляцькій, Полтавській міській, Полтавській районній 

філії, Машівській і Миргородській філії - запланована заміна ізольованого проводу  в кількості 24,165 

км на ПЛ 0,4 кВ.  

Кількість люд./год. по заміні 1 км ізольованого проводу становить 22,64 люд./год на 4-х 

електромонтерів. Визначаємо час роботи на один кілометр: 22,64/4=5,66 годин. 

Визначаємо середню кількість кілометрів проводу, яка припадає на один натягував для стрічки. 

Планується закупити 6 шт. натягувачів для стрічки у філії товариства. Два натягувачі є в наявності на 

перелічених філіях, тому: 24,165/8=3,02 км проводу. 

Кількість годин для заміни проводу: 3,02*5,66=17,09 год..  

Орієнтовна вартість оренди натягувача для стрічки на одну годину, за даними ТОВ 

«БУДПРОКАТ» - від 61,67 грн. без ПДВ. Тому 17,09*61,67*6 = 6 323,64 грн. 

Планується закупити 6 шт. інструментів, орієнтовною ціною за 1 одиницю - 3217,19грн. без ПДВ. 

За 6 одиниць - 6 х 3217,19 =19 303,14 грн без ПДВ. 

 

Розрахунок окупності заходу: 

19 303,14 / 6 323,64 грн. = 3,05 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.15 Станція паяльна AOYUE 2703А+ (або аналог) 
 

1.Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 

Паяльна станція AOYUE 2703А+дозволяє швидко та ефективно замінювати дефектні  SMD 

компоненти електронних плат пристроїв РЗА без пошкоджень, як елементів так і самої плати. 

 

Вартість обладнання та обсяги закупівлі 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Паяльна станція 

AOYUE 2703А+ 

 

Служба релейного 

захисту і 

автоматики 

шт 2 8,65 17,30 

 

Закупівля здійснюється для потреб Служби релейного захисту і автоматики для забезпечення 

ремонту в лабораторії мікропроцесорних пристроїв захисту і автоматики. 

  Виконання ремонту електромеханічних, напівпровідникових та мікропроцесорних систем 

релейного захисту виконуються за допомогою застарілих паяльників, не придатних для ремонту плат з 

smd елементами.  

Ремонт випрямляючих модулів Е220/10 виконується власними силами у зв’язку з відсутністю 

сторонніх організацій, які готові надати таку послугу. Але для більш якісного та оперативного ремонту 

необхідно придбати дві паяльні станції AOYUE 2703А+ (в лабораторії СРЗА  три робочих місця не 

обладнаних сучасними пристроями). 

 

2. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

СОУ-Н ЕЕ 04.404.2006 Нормативний документ Мінпаливенерго України. Правила «Організація 

експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних одиницях», Київ, 2006 

 

3. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

 Паяльник: 70 Вт ( не менше) / в діапазоні от 200°C до 480°C / 24 В 

 Нагрівальний елемент: кераміка 

 Термофен: 500 Вт ( не менше)/  в діапазоні от 100°C до 480°C / 23 л / мін (макс) 

 Нагрівальний елемент: металічна спіраль 

 Тип насоса: діафрагмовий 

 Демонтажний пістолет: ( в діапазоні 200°C до 480°C / 24 В 

 Нагрівальний елемент: кераміка 

 Живлення: 220 В 

 Габаритні розміри: 188х126х250 мм 

 Вага: 5.6 кг 

 
Порівняльний аналіз з альтернативними варіантами 

 
№ 

з/п 
Функції й характеристики 

AOYUE 

2703А+ 
Lukey 868 

Goot RX-

822AS 

1  Паяльник: 70 Вт / от 200°C до 480°C / 24 В так так 

 

так 

   Нагрівальний елемент: кераміка так так 

 

Ні 

 

 
  Термофен: 500 Вт / от 100°C до 480°C / 23 л / мін 

(макс) 

так - Ні 

   Нагрівальний елемент: металічна спіраль так так 

 

ні 

   Тип насоса: діафрагмовий так - Ні 

ТЕО/7%20розділ/15%20СРЗА%20Станція%20паяльна/Дефектний%20акт%20Паяльна%20станція%20WELLER%20WSA-1.pdf
ТЕО/7%20розділ/15%20СРЗА%20Станція%20паяльна/Дефектний%20акт%20Паяльна%20станція%20WELLER%20WSA-1.pdf


 

  Демонтажний пістолет: 200°C до 480°C / 24 В так так 

 

Ні 

 

Ні 

 

 

  Нагрівальний елемент: кераміка так так 

 

Ні 

 

 
  Живлення: 220 В так - Ні 

і   Габар.розм.: 188х126х250 мм так 160х190х1

16мм 

194х116х105 

  Вага: 5.6 кг так - 7 кг 

3 Технічні характеристики пристрою:    

 Робочі напруги 220 В 220 В 220 

  Споживана потужність 70Вт 75 Вт 220-260 Вт 

 Потужність паяльника 70Вт 50 Вт 72 Вт 

 Потужність термофену 500Вт 400Вт Відсутній 

 
Об’єм повітряного потоку 23л/м 120л/м Відсутній 

 Діапазон робочих температур фену 100-

480°C 

100-480°C Відсутній 

 Діапазон робочих температур паяльника 200-

480°C 

200-480°C Відсутній 

 Комплектація пристрою    

4 - паяльник 1 1 2 

 - сопла 1 3 - 

 - підставка 1 1 2 

 - кабель живлення. 1 1 - 

     

5 

Повноваження постачальника: здійснити поставку 

обладнання та збереження заводської гарантії (має бути 

підтверджено заводом – виробником) 

Обов’язк

ова 

вимога 

Обов’язко

ва вимога 

 

6 Вартість, грн без ПДВ 8 648,00 9 500,00 10 020,00 

 

Враховуючи вищезазначені технічні характеристики для закупівлі в інвестиційній програмі 

на 2021 рік було обрано станцію паяльну AOYUE 2703А+. 

 

Розрахунок економічного ефекту та окупності інвестицій 

 

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  1900 

Періодичність перевірки років  6 

Середньорічний обсяг перевірки пристроїв 

сторонньою організацією 
шт 1900/6 316 

Норма часу на проведення профілактичного 

відновлення (СОУ-Н ЕЕ 05.838:2006 том 9) 
люд-год  0,4 

Вартість послуги сторонньої організації грн./год  46,74 

Середньорічні витрати на оплату вартості 

послуг сторонньої організації 
грн. 316*0,4*46,74 5 907,94 

Термін окупності інвестиції років 17 295,60/5 907,94 2,93 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.16 Пересувна повірочна лабораторія (ППЛ-35) з  

повірки трансформаторів напруги 6/10-35 кВ 

 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді  

 

 Заміна зношеного, застарілого обладнання лабораторії, переобладнання   нового автомобіля під 

лабораторію, модернізація компоновки обладнання лабораторії . 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 

 Планується закупівля  1 повірочної лабораторії  для служби метрології.  

 Забезпечення  виконання робіт з повірки вимірювальних трансформаторів напруги 6-10/35 кВ 

комерційних та  технічних обліків. Вимірювання в ланцюгах обліку. 

Спеціалізована пересувна повірочна лабораторія (ППЛ) з повірки трансформаторів напруги 6-

10/35 кВ виготовлена в «Хмельницькобленерго"  в  2007 році. Експлуатується  на базі автомобіля ГАЗ-

2705 держ. № ВІ 64-89АМ 2001 р.в.. Вказаний  автомобіль   має сильно зношений стан, неодноразово 

капітально ремонтувався та потребує постійного поточного ремонту. В 2021 р. автомобіль 

передбачається вивести з експлуатації та  закупити  новий,  для переобладнання під ППЛ -35 (Розділ 6 

ІП 2021 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО») .  

В зв’язку з частими ремонтами ГАЗ-2705 виконання функціональних обов’язків та завдань 

служби з повірки трансформаторів є неможливим, а низькі технічні характеристики автомобіля 

призводять  до невиправданих витрат бензину та виходу з ладу вмонтованого обладнання. 

Крім  повірки ТН 6/10 кВ  ППЛ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» - єдина лабораторія в області, 

обладнання якої дозволяє повіряти ТН-35 кВ. Вимірювання виконуються на об’єктах, середня відстань 

до яких 100-120 км. від бази. В результаті інтенсивної та довготривалої експлуатації   обладнання в  

зв’язку з надмірним впливом вібрацій, струсу та пилу на елементи електронного  та еталонного 

обладнання лабораторії - наявні часті відмови, хибні спрацювання та невірні результати вимірювання та 

простої в експлуатації. Ненадійність обладнання ППЛ-35  часто приводить до додаткових значних 

витрат при виконанні робіт на об’єктах,  значно віддалених від бази, тому що відмова обладнання 

вимагає повернення на базу для ремонту,  призводить до  простою обладнання,  неефективного 

використання робочого часу, перевитрат палива та інше.  

Вищевказані недоліки спонукають до заміни автомобіля з його переобладнанням під 

лабораторію, заміну деякого обладнання ППЛ-35 та зміну компонування обладнання пересувної 

повірочної лабораторії.  

Заміна  автомобіля, заміна  зношеного обладнання ППЛ-35  та переобладнання автомобіля під 

лабораторію  забезпечить своєчасну повірку вимірювальних трансформаторів, збільшить ефективність 

виконуваної роботи, забезпечить достовірність обліку електричної енергії та безпеку працівників.  

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

 

ст. 17 Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»,  

Кодекс Комерційного Обліку глава 10 п. 2.1.         

ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» глава 5.10 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

 

4.1. Техніко-експлуатаційні вимоги до ППЛ-35 

 

4.1.1. Загальні технічні вимоги   

4.1.1.1. Пересувна повірочна лабораторія (ППЛ-35) для повірки трансформаторів напруги на місцях 

експлуатації. ППЛ-35 повинна забезпечувати визначення похибок однофазних і трифазних 

ТЕО/7%20розділ/16%20СМ%20ППЛ-35/Акт%20дефектний%20ППЛ%2035_СМ-2.pdf


 

трансформаторів напруги класу точності 0,5 з номінальними первинними напругами 6, 6/√3, 

10, 10/√3, 35/√3 кВ і вторинною напругою 100 В та 100/√3 В методом вимірювання відносної 

різниці вторинних напруг і різниці фаз еталонного трансформатора, який необхідно 

повірити.  

4.1.1.2. Обладнання, склад та компонування ППЛ-35 повинне забезпечити виконання вимог ГОСТ 8.216-

88 «Трансформатори напруги. Методика повірки», ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної 

експлуатації електроустановок». 

4.1.1.3. ППЛ-35 повинна бути виконана у вигляді пересувної лабораторії на базі вантажного фургону, 

що надає АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»). 

4.1.1.4. Обладнання повинне бути вбудованим в автомобіль. При виконанні повірки 

трансформаторів напруги на місцях експлуатації можуть  виноситись тільки магазини 

навантаження. 

4.1.1.5. Частину обладнання для виготовлення ППЛ-35 надає АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,  

(відповідно до  п. 4.1.2.1). 

4.1.1.6. Обладнання напругою вище 1 кВ повинно бути змонтоване виключно у високовольтному  

відсіку.  

4.1.1.7. ППЛ-35 повинна працювати від напруги 380/220 В та 220 В при відсутності «0». 

4.1.1.8. Сила струму споживання ППЛ-35 від мережі живлення  не перевищує 5 А. 

4.1.1.9. Внутрішні силові кола захищені від аварійних струмів  автоматичним вимикачем з 

номінальним струмом не більше 6  А. 

4.1.1.10. Внутрішні кола керування захищені від аварійних струмів  автоматичним   вимикачем з 

номінальним струмом не більше 2 А. 

4.1.1.11. Час встановлення робочого режиму не більше 10 хв. 

4.1.1.12. Час безперервної роботи на одне вимірювання не більше 4 хв. 

4.1.1.13. Час перерви між вимірюваннями не менше 4 хв. 

4.1.1.14. Опір провідників та перехідних контактів, для з'єднання виводів вторинної обмотки 

еталонних ТН з компаратором СА-507 не більший 0,06 Ом. 

4.1.1.15. Відстань від трансформаторів, що повіряються, до компаратора СА-507 не менше 25 м. 

4.1.1.16. Блокування від подачі напруги живлення «поштовхом» на джерело напруги. 

4.1.1.17. ППЛ-35 повинна мати захист від перевантажень по струму.  

4.1.1.18. ППЛ-35 повинна мати сигналізацію про подачу напруги на ланцюги керування і включення 

високої напруги. 

4.1.1.19. ППЛ-35 повинна мати функцію дистанційної комутації обмотки високої напруги 6/10кВ 

однофазного зразкового трансформатора до обмоток високої напруги трифазного 

трансформатора, що повіряється, та вибору обмоток низької напруги ТН, що повіряється, 

для зрівняння, у відповідності до комутації з «високої» сторони схеми. 

4.1.1.20. Всі проводи, що з’єднують роз’єми кабельних барабанів з блоком керування, а також 

низьковольтні виводи джерел напруги та еталонних трансформаторів  змонтувати  в  

коробах. 

4.1.1.21. Передбачити два додаткових місця в салоні для перевезення членів бригади. 

4.1.1.22. Обслуговуючий персонал не менше 2 операторів. 

4.1.1.23. Термін служби лабораторії не менше 10  років. 

 

4.1.2. Вимоги до складу та конструкції  ППЛ-35 

До складу ППЛ-35 повинне входити  наступне обладнання та пристрої: 

 

4.1.2.1. Обладнання, що надає АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»:  

- еталонний трансформатор напруги 6-10 кВ СА920-10 робочий еталон.  

Номінальне значення вторинної напруги 100 В і 100 /3 В 

Номінальне значення первинної напруги 10000 В,  10000/3 В,  6000 В  і  6000/3 В 

Діапазони робочих напруг, у відсотках від їх номінальних значень, від 80% до 120% 



 

Номінальне вторинне навантаження не менше 100 кОм 

Коефіцієнт несинусоїдальності напруги не більше 5% 

Клас точності 0,1 

-  еталонний трансформатор напруги 35 кВ НЛЛ-35 робочий еталон, однофазний литий 

призначений для застосування в якості робочого еталона при повірці трансформаторів 

напруги, які експлуатуються в електроустановках з номінальною напругою 35 / √3 кВ та 

35 кВ. 

Номінальне значення вторинної напруги 100 / 3 В і 100 В. 

Номінальне значення первинної напруги 35 / √3 кВ та 35 кВ 

Діапазони робочих напруг, у відсотках від їх номінальних значень, від 80% до 120%. 

- навантажувальні магазини для ТН МР3025.1 

призначений для створення навантаження у вторинному ланцюзі ТН, що повіряється  

Номінальне значення напруги 100 / 3 В 

Похибки встановлюваних навантажень не більше ± 4% 

Номінальне значення повної потужності, при cos  = 0,8 - 1,25; 1,67; 2,5; 5; 10; 20; 40VA (в сумі 

80,42VA) 

-     навантажувальні магазини для ТН МР3025 

призначений для створення навантаження у вторинному ланцюзі повіряємого ТН 

Номінальне значення напруги 100 В 

Похибки встановлюваних навантажень не більше ± 4% 

Номінальне значення повної потужності, при cos  = 0,8 - 1,25; 1,67; 2,5; 5; 10; 20; 40VA 

- компаратор СА-507. 

призначений для вимірювання величин, які використовуються при визначенні метрологічних 

характеристик трансформаторів струму (далі ТТ) і напруги (далі ТН) при їх перевірці і калібрування 

відповідно до ГОСТ 8.217 і ГОСТ 8.216 (методом звірення з еталонним трансформатором за 

допомогою приладу порівняння ) 

 

4.1.2.2. Обладнання, пристрої та інше оснащення, яке надає «Виконавець»: 

-   регулятор напруги  трифазний  

для ручного регулювання напруг живлення джерел напруги та встановлення заданої напруги в ланцюгах 

еталонних ТН та ТН, що повіряються.  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- джерело напруги  6/10 кВ 

з перемикачем АВС, в комплекті з трифазним регулятором напруги призначені для живлення 

повіряємих і еталонних ТН з робочими напругами 6000 / 3 В, 6000 В, 10000 / 3 В і 10000 В від 

трифазної чотирьох провідної мережі живлення 

Номінальне значення первинної напруги 80 В ... 200 В 

Номінальне значення вторинної напруги 10000 В 

-    джерело напруги  35 кВ 

трансформатор напруги випробувальний однофазний маслонаповнений призначений для живлення 

Напруга живлення, В 220 

Номінальна вторинна напруга, В 0-220 

Номінальні значення струму не менше, А 5 

Режим роботи ПВ,% 60 

Номінальна потужність, кВА 3х1,25 

Електричний опір ізоляції  обмотка –корпус,МоМ  , не менше                                                          ≥5000 

Електричний опір ізоляції  клеми –корпус , не гірше 60сек,3 кВ                                                           

Мультиметр на передній панелі ТРН дляконтролю вихідної 

напруги  

 

  



 

однофазних трансформаторів напруги, що проходять повірку - ТН (35 / 3 і 35) кВ. 

Номінальне значення вхідної напруги 220 В. 

Номінальне значення вихідної напруги 42 кВ. 

 

- блок управління та комутації з вбудованими цифровими приладами, панелями перемикання  та 

панелями клем для  контролю та управління всіма режимами роботи.  

- блок живлячої мережі для управління живлючими напругами лабораторії, який включає в себе: 

автомат/рубильник видимого розриву для виключення живлення блоку управління лабораторією; три 

розетки ~220 В, автоматичні вимикачі освітлення і розеток. 

- стіл оператора з ящиками для приладдя та для зберігання магазинів навантаження, компаратора СА-

507. 

- панель перемикання - для перемикання проводів від еталонних ТН в залежності від 

обраного режиму роботи.  

- панель клем - для приєднання проводів від компаратора до вибраного еталонного ТН  та ТН, що 

повіряється. 

- котушка з високовольтним кабелем  3х1,5 довжиною не менше 25 м. 

- котушка трифазного кабелю живлення 4х2,5 довжиною не менше 40 м.  

- котушка кабелю з`єднувального  для застосування в колах ТН, що повіряється, 3х2.5 довжиною не 

менше 25 м. 

- котушка проводу захисного заземлення - мідний провд 10 мм2 довжиною не менше 25 м.  

- котушка проводу робочого заземлення - мідний провід 10 мм2 довжиною не менше 25 м.  

- комплект кабелів та провідників - для під'єднання  магазинів навантажень, компаратора до блоку 

управління.  

- переносний подовжувач  (ПВС 3х1,5 довжиною 40 м) на котушці з 4 розетками з заземленням - для 

підключення приладів, віддалених на відстань до 40 м від стаціонарної розетки. 

-  комплект електротехнічного обладнання: світильники 220 В, червоний світильник, сирена, 

комплект  огородження робочого місця, комплект стійок для  вивішування високовольтних проводів і т. 

д. 

-  

4.1.2.3. Вимоги до переобладнання наданого автомобіля: 

- настилання підлоги у вантажному відсіку;  

- врізка додаткових вікон - загальна кількість 4: по одному у задніх дверях, одне вікно у розсувних 

бічних дверях, одне вікно навпроти розсувних дверей – з фіранкою); 

- облицювання стелі та стін фургону з забезпеченням термоізоляції;  

-  влаштування виходу кабелів через кузов автомобіля;   

- встановлення прозорої перегородки між відсіком оператора та високовольтним відсіком;  

-  оснащення салону оператора двома додатковими місцями для перевезення членів бригади; 

- документальне оформлення автомобіля, отримання дозволу на переобладнання у спеціальний 

автомобіль. 

 

4.2. Технічні характеристики обраного предмету закупівлі 

 

4.2.1.  Основні технічні та метрологічні характеристики. 

ППЛ-35 призначена для повірки, калібрування та метрологічної атестації (далі повірка) трансформаторів 

напруги (далі ТН) за ДСТУ ГОСТ 1983-2003 за ДСТУ ГОСТ 7746-2003 на місцях експлуатації. 

4.2.1.1. Обладнання ППЛ-35 змонтоване в салоні наданого  автомобіля. 

4.2.1.2. Номінальні первинні та відповідні їм номінальні вторинні напруги трифазних ТН, що повіряються: 

 



 

Номінальна первинна напруга ТН, що 

повіряється,  кВ 

10 6 10√3 6√3 

Номінальна вторинна напруга ТН, що 

повіряється, В 

100 100 100√3 100√3 

4.2.1.3. Номінальні первинні та відповідні їм номінальні вторинні напруги однофазних ТН, що повіряються: 

 

Номінальна первинна напруга ТН, що 

повіряється,   кВ 

10√3 6√3 10 6 35 35√3 

Номінальна вторинна напруга ТН, що 

повіряється, В 

100√3 100√3 100 100 100 100√3 

4.2.1.4. Клас точності трансформаторів напруги, що повіряються                                                       0,5 та нижче 

Вимоги до мережі живлення під час повірки ТН 

Частота напруги живлення , Гц                                                                                50±0,5 

4.2.1.5. Напруга мережі живлення : 

- трифазної трипровідної, В      

220±22. 

- трифазної чотирипровідної, В      

380±3 8 

4.2.1.6. Коефіцієнт зворотної послідовності напруг джерела трифазної напруги при повірці 

трифазних ТН -не більше 2%. 

4.2.1.7. Коефіцієнт спотворення синусоїдальності напруги джерела високої напруги не більше 3%. 

4.2.1.8. Нестабільність напруги джерел високої напруги на протязі 5 хв - не більше 1%. 

4.2.1.9. Сила струму споживання від мережі живлення  - не перевищує 4,5 А. 

4.2.1.10. Внутрішні силові кола захищені від аварійних струмів автоматичним вимикачем з 

номінальним струмом, А       

4.2.1.11. Внутрішні кола керування захищені від аварійних струмів автоматичним   вимикачем з    

номінальним струмом, 2 А 

4.2.1.12. Час встановлення робочого режиму - не більше хв, 10. 

4.2.1.13. Час безперервної роботи на одне вимірювання - не більше хв, 4. 

4.2.1.14. Час перерви між вимірюваннями не менше хв, 4. 

4.2.1.15. Опір провідників та перехідних контактів, при температурі оточуючого повітря 

(20±2)°С, що використовуються для з'єднання виводів вторинної обмотки робочих еталонів 

трансформаторів напруги з компаратором "СА-507"                                    0,06 Ом. 

4.2.1.16. Максимальна відстань від трансформаторів напруги , що повіряються, до компаратора "СА-

507",25  м      

4.2.1.17.   При проведенні повірки ТН в ППЛ-35 передбачена  функція дистанційної комутації обмотки 

високої напруги однофазного зразкового трансформатора до обмоток високої напруги 

трифазного трансформатора, що повіряється, та вибору обмоток низької напруги ТН, що 

повіряється для зрівняння, у відповідності до комутації з «високої» сторони схеми. 

4.2.1.18. При проведенні повірки ТН в ППЛ-35 передбачено блокування від подачі напруги живлення 

"поштовхом" на джерело напруги. 

 

 

 

 

 



 

4.2.3. Склад ППЛ-35. 

   Комплектація  пересувної повірочної лабораторії з повірки трансформаторів напруги 6/10-35 кВ: 

  

 

№ 

п/п 

Технічні характеристики Кіл

ькіс

ть 

1 ТРН для ручного регулювання напруг живлення джерел напруги та встановлення заданої 

напруги в ланцюгах еталонних ТН та ТН, що повіряються.  
 

Напруга живлення, В 220 

Номінальна вторинна напруга, В 0-220 

Номінальні значення струму не менше, А 5 

Режим роботи ПВ,% 60 

Номінальна потужність, кВА 3х1,25 

Електричний опір ізоляції  обмотка –корпус,МоМ  , не менше                                                          ≥5000 

Електричний опір ізоляції  клеми –корпус , не гірше 60сек,3 кВ                                                           

Мультиметр на передній панелі ТРН дляконтролю вихідної 

напруги  

 

1 

2 Компаратор СА507 Автоматичний прилад порівняння призначений для вимірювання 

величин, які використовуються при визначенні метрологічних характеристик 

трансформаторів напруги при їх перевірці і калібрування відповідно до ГОСТ 8.217 і 

ГОСТ 8.216 (методом звірення з еталонним трансформатором за допомогою приладу 

порівняння ) 

 1 

3 Трансформатор напруги СА920-10 (робочий еталон) 

Номінальне значення вторинної напруги 100 В і 100 /3 В 

Номінальне значення первинної напруги 10000 В,  10000/3 В,  6000 В  і  6000/3 В 

Діапазони робочих напруг, у відсотках від їх номінальних значень, від 80% до 120% 

Номінальне вторинне навантаження не менше 100 кОм 

Коефіцієнт несинусоїдальності напруги не більше 5% 

Клас точності 0,1 

 1 

4 Джерело напруги трифазне ДН-6/10 регульоване, з перемикачем  фазАВС. 

В комплекті з трифазним регулятором напруги призначені для живлення повіряємих і 

еталонних ТН з робочими напругами 6000 / 3 В, 6000 В, 10000 / 3 В і 10000 В від 

трифазної чотирьох провідної мережі живлення 

Номінальне значення первинної напруги 80 В ... 200 В 

Номінальне значення вторинної напруги 10000 В 

Габаритні розміри (ДхШхВ): 320 * 250 * 280 мм 

Маса 32 кг 

 1 

5 Трансформатор напруги НЛЛ-35 (робочий еталон) однофазний литий призначений 

для застосування в якості робочого еталона при повірці трансформаторів напруги, які 

експлуатуються в електроустановках з номінальною напругою 35 / √3 кВ та 35 кВ. 

Номінальне значення вторинної напруги 100 / 3 В і 100 В. 

Номінальне значення первинної напруги 35 / √3 кВ та 35 кВ 

Діапазони робочих напруг, у відсотках від їх номінальних значень, від 80% до 120%. 

 1 

6 Джерело напруги ДН-35 

трансформатор напруги випробувальний однофазний маслонаповнений призначений 

для живлення однофазних повіряємих ТН (35 / 3 і 35) кВ. 

Номінальне значення вхідної напруги 220 В. 

Номінальне значення вихідної напруги 42 кВ. 

Маса не більше 75 кг. 

 1 



 

Габаритні розміри (ДхШхВ) 350 * 360 * 420 мм 

7 Магазини навантажень МР3025.1  призначений для створення навантаження у 

вторинному ланцюзі ТН, що повіряється 

Номінальне значення напруги 100 / 3 В 

Похибки встановлюваних навантажень не більше ± 4% 

Номінальне значення повної потужності, при cos  = 0,8 - 1,25; 1,67; 2,5; 5; 10; 20; 

40VA  

 

 2 

8 Магазини навантажень МР3025 призначений для створення навантаження у вторинному 

ланцюзі повіряємого ТН 

Номінальне значення напруги 100 В 

Похибки встановлюваних навантажень не більше ± 4% 

Номінальне значення повної потужності, при cos  = 0,8 - 1,25; 1,67; 2,5; 5; 10; 20; 40VA 

(в сумі 80,42VA) 

 

 3 

9 Блок управління призначений для управління всіма  режимами роботи ППЛ при 

повірці ТН. Вимірювання  та контроль фазної і лінійної напруги джерел напруги на 

базі цифрових приладів 

 1 

10 Мережева панель призначена для управління живлючими напругами лабораторії. 

включає в себе: рубильник видимого розриву для виключення живлення блоку 

управління лабораторією; три розетки 220 В, автоматичні вимикачі освітлення і 

розеток 

 1 

11 Панель клем призначена для приєднання проводів від компаратора до вибраного на 

панелі перемикання еталонних ТН еталонному ТН і до проводів від повіряємого ТН 

 1 

12 Стійка основна. Несуча конструкція, що розділяє високовольтний відсік і відсік 

оператора прозорою перегородкою. 

Стійка містить: стіл оператора; ящики  та відсіки  для зберігання в сумці СА507 , 

магазинів навантаження та інш. 

 1 

13 Блок барабанів з намотаним кабелем ПВС 4х6 ,25 м  1 

14 Блок барабанів з намотаним кабелем ПВС 3х2,5 

для застосування в колах ТН, що повіряється,25 м 

 1 

15 Блок барабанів з намотаним високовольтним кабелем ППОВ-1,5х3,25 м  1 

16 Блок барабанів з намотаним високовольтним провідником ППОВ-1,5,   20 м  1 

17 Котушка проводу захисного заземлення - мідний провід 10 мм 2 в прозорій ізоляції 

довжиною 25 м. 

1 

18 Котушка проводу робочого заземлення - мідний провід 4 мм 2 довжиною 25 м.  1 

19 Комплект електротехнічного обладнання Світильники 220 В, червоний світильник, сирена, 

блокування дверей високовольтного відсіку, шина заземлення з блокуванням  роботи без 

робочого і захисного заземлення, комплект  огородження робочого місця, комплект стійок 

для  вивішування високовольтних проводів і т.д. 

1 

20 Переносний подовжувач на котушці з 4 розетками з заземленням. Призначений для 

підключення електроприладів, віддалених на відстань до 25 м від стаціонарної розетки 

1 

21  Комплект огородження :Стійки огородження.Трифазні ізолятори.Підстава стійок 

Тримачі трифазних ізоляторів 

2 

22 Комплект засобів захисту: оперативна штанга до 10 кВ; оперативна штанга до 35 

кВ;покажчик напруги 10 кВ; покажчик напруги 35 кВ; діелектричні боти; діелектричні 

рукавиці. Високовольтний прохідний ізолятор. 

 

 

 

 



 

4.3.Можливі додаткові корисні ефекти від використання предмету закупівлі 

 

Обладнання пересувної повірочної лабораторії буде застосовуватись  для спільного виконання 

робіт з повірки трансформаторів струму на місцях їх  експлуатації, пошуку понаднормованих втрат, а 

також робіт з вимірювання та перевірки навантаження вторинних кіл обліку, експлуатації 

вимірювальних приладів  та аналізаторів якості електроенергії, проведення енкргоаудиту. 

 

4.4 Порівняльний аналіз предмету закупівлі з альтернативними варіантами обладнання 

 

 В Україні повірочні лабораторії виробляють фірми ТОВ «ОЛТЕСТ» , ТОВ «Харків 

енергоприлад», АТ «Хмельницькобленерго» та інші.  

В зв’язку з тим, що передбачається застосування деякого обладнання  діючої  повірочної 

лабораторії виготовленої в 2007 році, досягається значна економія коштів, однак при цьому звужується 

коло виробників лабораторій, що використовують лише «своє» обладнання.  

Розглядається два виробники, що  мають можливість поставити  в 2021 році пересувну повірочну 

лабораторію з повірки трансформаторів напруги 6-10/35 кВ: ТОВ «Харківенергоприлад» та АТ 

«Хмельницькобленерго. Укомплектованість  обох лабораторій   відповідає необхідним вимогам і 

дозволяє проводити  повірку трансформаторів напруги 6-10/35 кВ.  

Але, лише  ТОВ «Харківенергоприлад» (комерційна пропозиція від 23.06.20 1 039 420,00 грн з 

ПДВ) передбачає проведення( виконання)  всіх необхідних  робіт комлексно, а саме: окрім робіт з 

розробки та виготовлення обладнання, передбачає проведення робіт з монтажу обладнання, його 

калібрування а також переобладнання автомобіля . 

 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок уникнення витрат на оплату вартості 

послуг сторонніх організацій по виконанню повірки трансформаторів, які товариство  вимушено нести в 

зв’язку з відсутністю необхідного обладнання. В розрахунку всі вартісні показники наведені без ПДВ. 

 

Показник 
Одиниця 

виміру 
Розрахунок Значення 

Середньорічний обсяг повірки ТН шт. 328/4 82 

Вартість послуги ДП Полтавастандартметрологія тис. грн.  2,63 

Середньорічні витрати на оплату вартості послуг 

сторонньої організації 
тис. грн. 82*2,63 215,66 

Термін окупності інвестиції р. 891,74/215,66 4,13 

 

 

 

 

 

7.17 Кабельна електролабораторія КАЕЛ-3 (або аналог) 

 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозованому періоді. 

Заміна зношеного застарілого обладнання. 

 

2. Обгрунтування необхідності та доцільності проведення заходу. 

КАЕЛ-3 заплановано придбати для ГВВ Полтавської філії міських електромереж у кількості 1 

шт. Наразі в цій ГВВ використовується ЕТЛ-10 на базі ГАЗ 3307 держ. № 79-62ПОУ 1993 р.в. та КАЕЛ-

3  на базі ГАЗ -32213 держ.№086-85СН  2003 р.в. 



 

КАЕЛ-3 планується на заміну ЕТЛ-10 1993 р.в. і може проводити приймально-здавальні і 

профілактичні випробування та вимірювання електрообладнання напругою до 10 кВ включно, 

знаходити місця пошкоджень кабельних та повітряних ліній, трасування КЛ, налагоджувальні 

випробування та вимірювання електрообладнання. 

ГВВ Полтавської філії міських електромереж проводить випробування та вимірювання 

обладнання згідно з річними графіками (на 2020 рік заплановано випробування 105 шт. ТП 10/0,4 кВ, 

159 шт. струмів к.з ПЛ 0,4 кВ, 219 шт. вимірювання ЗП ПЛ 0,4 кВ, 180 шт. КЛ 6-10 кВ, відшукання 

пошкодження КЛ 0,4-10 кВ за 2019 –  229шт.  та трасування КЛ 0,4-10 кВ за 2019 р. – 81 шт.). 

Випробувальний стенд ЕТЛ-10 не заводського виготовлення та складається із приладів які були 

виготовлені у 70-х роках 20 - сторіччя.  

ГАЗ 3307 (рік випуску 1993) неодноразово ремонтувалось та має значну корозію корпусу. Акт 

непридатності обладнання додається. Ненадійність обладнання ЕТЛ-10 часто приводить до додаткових 

значних витрат при випробуванні обладнання, що віддалені на 20-50 км від бази, тому що відмова 

обладнання при випробуваннях вимагає повернення на базу для ремонту, простою обладнання, 

недовідпуск ел.енергії, додаткових втрат ел.енергії по ремонтній схемі та інше. Вищевказані недоліки 

спонукають до заміни електрообладнання ЕТЛ-10  на нове.  

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу. 

СОУ Н ЕЕ 20.302:2007.Норми випробування електрообладнання. п. 8.3.1, 4.12, 8.5, 8.6, 8.8, 9.1.1, 9.3.1,  

10.1.1, 10.4.1, 10.5.1, 13.1.1, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 16.2.1, 16.1, 21.1.1, 21.1.4, 21.1.2, 25.2, 25.3.1; Дод. 

Е;СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009 Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 кВ. п.8, 9, 9.10 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів. 

4.1.  Пересувна кабельна електротехнічна лабораторія повинна забезпечувати виконання робіт з 

випробування підвищеною напругою 50 кВ змінного струму та 60 кВ постійного струму, пропалювання 

та допалювання місць пошкодження ізоляції кабельних ліній, пошук місця пошкодження кабельних 

ліній з урахуванням вимог діючих нормативних документів. 

4.2. Комплект поставки повинен складатися з: 

- Стійка основна.  

- Блок керування мікропроцесорний. 

- Регулятор напруги однофазний з ручним приводом. 

- Блок високовольтних випробувань. 

- Блок пропалу. 

- Генератор акустичних ударних хвиль ГАУВ-20/14. 

- Комплект високовольтних перемикачів. 

- Комплект короткозамикачів. 

- Рефлектометр високовольтний «ИСКРА-4». 

- Генератор звукової частоти ГЗЧ-2500. 

- Приймач П-806. 

- Блок з кабелем живлення та проводом захисного заземлення. 

- Блок з трьох барабанів з високовольтними кабелями. 

- Високовольтний провід для випробувань змінною напругою. 

- Сирена, світильник сигнальні. 

- Комплект огороджень (стійка ізоляційна з підставкою, шнур ізоляційний). 

- Комплект необхідної технічної документації на лабораторію та її складові.  

-  

У вартість повинні бути включені роботи на переобладнання автомобіля (встановлення вікон -три 

глухих на задніх та бокових дверях, та одне розсувне у відсіку оператора, настил підлоги з 

маслостійкого покриття, захисне покриття стін та стелі автомобіля), монтаж та наладку обладнання 

лабораторії в автомобіль АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Документальне оформлення автомобіля, 

отримання дозволу на переобладнання, сертифікат калібрування лабораторії (в частині вимірювання 

ТЕО/7%20розділ/17%20СДІЗП%20КАЕЛ-3/Дефектний%20акт%20Полтавська%20філія11.pdf


 

вихідної напруги постійного та змінного струму), навчання замовника роботі на лабораторії (на 

території Виробника). 

Допускається зміна комплектності поставки за умови виконання вимог п.4.1. 

 

4.3. Кабельна електролабораторія КАЕЛ-3 повинна мати наступні технічні характеристики: 

4.3.1. Напруга живильної мережі однофазного змінного струму, 220В 20В. 

4.3.2. Частота мережі живлення, 50 Гц. 

4.3.3. Струм, що споживається , не більше 63 А. 

4.3.4. Довжина мережевого приєднувального кабелю на барабані - не менше 30 м з перерізом 

не менше 4 мм². 

4.3.5. Довжина проводу захисного заземлення на барабані не менше 30 м, з перерізом не менше 

10 мм². 

4.3.6. Довжина високовольтних коаксіальних кабелів на 3-х барабанах не менше, ніж по 30м. 

4.3.7. Довжина високовольтного дроту для випробування змінною напругою не менше 30м. 

4.3.8. Займана площа в плані, не більше 1,8х3,0м. 

4.3.9. Маса устаткування, кг,  не більш 500. 

4.3.10. Термін служби лабораторії не менше 10 років. 

 

4.3.11. БЛОК ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИПРОБУВАНЬ:  

- Найбільша випрямлена напруга в тривалому режимі,  кВ: не менше 60. 

- Найбільша змінна напруга, діюче значення, кВ: не менше 50. 

- потужність на змінній напрузі – не менше 2,5 кВА. 

- високовольтний випрямляч вбудований в в/в трансформатор. 

- дистанційний перемикач «змінна-випрямлена» вбудований в в/в трансформатор. 

- вимірювальні дільники вихідної напруги вбудовані в в/в трансформатор. 

- короткозамикач з електромагнітним приводом. 

4.3.12. БЛОК ПРОПАЛЮВАННЯ: 

- Максимальна вихідна напруга в режимі холостого ходу не менше 20 кВ. 

- Мінімальна вихідна напруга пропалу в режимі холостого ходуне більше 1,2. 

- Кількість ступенів пропалу (включаючи ступені допалу) не менше 5. 

- Максимальний струм блока пропалу в режимі короткого замкнення не менше 10 А. 

- Максимальна напруга допалу в режимі холостого ходу (ступінь 0,5 кВ) не більше 600 В. 

- Максимальний струм допалу в режимі короткого замкнення не менше 16 А. 

- Споживана потужність блока пропалу, кВА, не більше, 13,2. 

4.3.13. ГЕНЕРАТОР АКУСТИКИ: 

- Ємність накопичувача не менше 14 мкФ. 

- Максимальна вихідна напруга  не менше 20 кВ. 

- Максимальна енергія імпульсу розряду не менше 2800 Дж. 

- Режими роботи: ручний та  автоматичний. 

4.3.14. РЕФЛЕКТОМЕТР ВИСОКОВОЛЬТНИЙ ОСЦИЛОГРАФІЧНИЙ: 

- Максимальна вимірювана відстань до місць пошкодження КЛ, м: не менше 10000. 

- Живлення рефлектометра – акумулятор. 

- Вигляд індикації - цифрова і осцилографічна з ЖК-дисплеєм. 

- В комплекті повинні бути датчики імпульсного струму та напруги, комплект кабелів та 

роз’ємів, керівництво з експлуатації. 

4.3.15. ГЕНЕРАТОР ЗВУКОВОЇ ЧАСТОТИ: 

- Вихідна потужність в погодженому режимі, Вт: не менше 2500. 

- Максимальний вихідний струм, А: не менше 50. 

- Частота генерації, Гц: 1024/2048  

- Кількість рівнів узгодження з навантаженням не менше 12 

- Живлення - однофазна мережа змінного струму напругою 220 В, частотою 50 Гц 



 

4.3.16. ПРИЙМАЧ: 

- Методи пошуку пошкодження – електроакустичний імпульсний і індукційний. 

- Індикація – цифрова і звукова (по звуку в головних телефонах). 

- Найбільша глибина залягання кабелю при визначенні його траси не менше 10 м. 

- Похибка визначення місця пошкодження (при глибині залягання кабелю 1 м) 

електроакустичним методом – не більше 0,25 м, індукційним методом (режим «петлі») - не 

більше 1 м. 

- Частоти налаштування 10242 та 20484 Гц. 

- Джерело живлення – акумулятор, тривалість роботи без підзарядки не менше 8 годин, 

загальна вага приймача в комплекті з датчиками – не більше 2 кг 

- В комплекті з приймачем повинні бути датчики індукційний, акустичний з тримачем, 

рамка індукційна накладна, електроди ручні потенційні, навушники, зарядний пристрій, 

керівництво з експлуатації, сумка для переноски. 

 

Таблиця 3 

Документація, яка надається на момент поставки обладнання: 

Документація Кількість 

Керівництво по експлуатації КАЕЛ-3 1 

Паспорт на КАЕЛ-3 1 

Сертифікат калібрування лабораторії (в частині вимірювання вихідної напруги постійного 

та змінного струму) 
1 

Дозвіл Департаменту НДІ "Автотранс" на переобладнання автомобіля в ЕТЛ (у разі 

надання автомобіля замовником) 
1 

Декларація про відповідність лабораторії вимогам технічних регламентів на 

електромагнітну сумісність обладнання та низьковольтне електричне обладнання 
 

 

4.4. З новим обладнанням час, який затрачається на відшукання пошкоджень кабельних ліній у м. 

Полтава скоротиться за рахунок використання більш сучасного обладнання, що звільнить робочий час 

персоналу. Внаслідок цього, з’явиться можливість використовувати дану лабораторію для надання 

послуг стороннім організаціям. 

 

4.5. Порівняльний аналіз 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Кабельна 

електролабораторія 

КАЕЛ-3 (або аналог) 

Служба діагностики 

ізоляції та захисту 

від перенапруги 

шт 1 575,57 575,57 

 

 Порівняльні характеристики на аналогічному обладнанні 

Згідно з комерційними пропозиціями наданих від виробників електролабораторій ТОВ «СТЕКС»  

(ел.лабораторія КАЕЛ-3) та ТОВ «Мега - М» (ел.лабораторія КАЕЛ-3) - укомплектованість лабораторій 

КАЕЛ-3 відповідає необхідним вимогам і дозволяє проводити всі необхідні роботи. Вартість КАЕЛ-3 за 

комерційною пропозицією від 24.04.20 ТОВ «СТЕКС»  відповідає 830 000,00 грн з ПДВ. Вартість 

КАЕЛ-3 за отриманим комерційному пропозицією 27.04.20 від ТОВ «Мега - М» - 822 000,00 грн з ПДВ. 

Оскільки лабораторії виконують однакову роботу і відповідають необхідним вимогам, то перевагу 

віддаємо дешевшій лабораторії КАЕЛ-3 (або аналогічній кабельній лабораторії з такими ж технічними 

параметрами). 

 



 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу. 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок уникнення витрат на оплату послуг 

сторонніх підрядних організацій щодо відшукання місця пошкодження КЛ 6-10 кВ у Полтавській філії 

міських електромереж у випадку виходу із ладу існуючої ЕТЛ-10. За зразок взята кількість пошкоджень 

кабелю у Полтавській філії міських електромереж за 2019 рік (229 шт. на рік). Для розрахунку візьмемо 

половину навантаження, бо існує ще й інша лабораторія. В розрахунку всі вартісні показники наведені 

без ПДВ. 

Показник 
Одиниця 

виміру 
Розрахунок Значення 

Кількість пошкоджень КЛ 6-10 кВ шт  114 

Вартість послуги сторонньої організації грн.  6 986,00 

Середньорічні витрати на оплату вартості 

послуг сторонньої організації 
грн. 114*6986,00 796 404,00 

Термін окупності інвестиції років 575 570,00/796 404,00 0,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Висновок 

 
У результаті впровадження заходів, передбачених інвестиційною програмою 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2021 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 Встановлення реклоузерів в кількості 7 шт підрядним способом та в кількості 

20 шт господарським способом; 

1.2 Реконструкції  та технічного переоснащення 43,75 км ПЛ 0,4-10 кВ з 

використанням самоутримуючих ізольованих проводів; 

1.3 Технічного переоснащення трансформаторної підстанції «Конденсатна» 

110/35/10 кВ; 

1.4 Технічного переоснащення трансформаторної підстанції «Кременчук-місто» 

110/35/10 кВ; 

1.5 Технічного переоснащення схеми постійного струму ПС  110/35/10 кВ 

"Гребінка" із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв; 

1.6 Технічного переоснащення схеми постійного струму ПС  110/35/10 кВ 

"Пирятин" із заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв; 

1.7 Технічного переоснащення схеми постійного струму ПС 110/10 кВ "Гадяч" із 

заміною акумуляторної батареї та зарядних пристроїв; 

1.8 Технічного переоснащення трансформаторної підстанції 110/10 кВ "Лубни-

Компресорна"; 

1.9 Дофінансування заходу реконструкція ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ 

"Супрунівка"; 

1.10 Заміни існуючого обладнання у ВРП-35 кВ ПС-35/10(6) кВ з використанням 

17 шт модульних вимикачів 35 кВ; 

1.11 Заміни 197 шт. вимикачів 10 кВ на 44 шт. ПС 35/6-10 кВ; 

1.12 Технічного переоснащення розподільчого пункту (ЦРП) №10 Гадяцької філії 

в м. Гадяч Полтавської області; 

1.13 Технічного переоснащення розподільчого пункту РП-24 в м. Полтава; 

1.14 Реконструкції трансформаторних підстанцій (заміна 32 шт. шаф КТП та 

заміна 355 шт. силових трансформаторів). 

 

2. Покращення стану приладів обліку у населення (заміна 17 523 шт. 1-фазних та 

858 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». 

 

 



 

Інформація щодо прогнозованої зміни надійності електропостачання 

Фактичні та прогнозні показники SAIDI 

 

Показники якості (технологічні порушення в 

мережах ліцензіата та навмисні перерви без 

попередження споживачів), хв. 

Рівень 

напруги 

2019 

факт 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 

SAIDI для міської території 
0,4 кВ 68,29 58,32 56,57 51,32 

6-20 кВ 301,15 353,60 342,99 311,71 

SAIDI для сільської території 
0,4 кВ 93,35 84,04 81,52 73,95 

6-20 кВ 849,64 966,42 937,43 850,45 

 

 

Фактичні і прогнозні показники SAIFI 

 

Територіальна належність 
Рівень 

напруги 

2019 

факт 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 

Міська територія 
0,4 кВ 0,48 0,43 0,42 0,37 

6-20 кВ 3,06 3,71 3,68 3,23 

Сільська територія 
0,4 кВ 0,56 0,53 0,52 0,47 

6-20 кВ 6,90 7,61 7,61 6,69 

 

 

Фактичні і прогнозні показники ТВЕ 

 

 

2019 2020 прогноз 

після 

впровадження 

заходів ІП 2021 

Втрати електроенергії в 

мережах, % 
8,16 7,95 7,89 

 

Після впровадження заходів інвестиційної програми з розподілу електричної енергії за 

2021 рік буде отримано наступне покращення стану електричних мереж: 

- ПЛ-0,4 кВ які підлягають реконструкції, зменшаться на 2,98%, що в свою чергу 

поліпшить добрий стан до 43,96% від загальної кількості; 

- КЛ-6 (10) кВ які підлягають повній заміні, зменшаться на 0,34%, що в свою чергу 

поліпшить добрий стан до 38,07% від загальної кількості; 

- ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ які підлягають реконструкції, зменшаться на 

6,82%, що в свою чергу поліпшить добрий стан до 24,64% від загальної кількості; 

- ТП, РП-6 (10) кВ що вимагають заміни, як такі, що не підлягають ремонту зменшаться 

на 3,38%, та свою чергу поліпшить добрий стан до 91,35% від загальної кількості. 

 


