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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 – 4 418,19 км (по трасі); 

- лінії електропередачі 0,4-10 кВ – 36 164,30 км  (по трасі); 

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

- трансформаторні підстанції 35 кВ – 138 шт.; 

- трансформаторні підстанції 6-10/0,4 кВ – 9 923 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. Cтаном на 01.01.2021 року підлягають реконструкції та 

заміні: 



лінії електропередачі 35-150 кВ – 461,6 км (10,4%); 

лінії електропередачі 0,4-10 кВ – 2 394,41 км (6,6%); 

трансформаторні підстанції 35-150 кВ – 53 шт. (25,6%); 

трансформаторні підстанції 6-10/0,4 кВ – 236 шт. (2,6%). 

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. 

Заходи включені до інвестиційної програми на 2022 рік пройшли відкрите обговорення 

на місцях 03.08.2021 (Протокол відкритого обговорення проєкту інвестиційної програми з 

розподілу електричної енергії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік від 03.08.2021 року 

№6), зауваження та пропозиції до проєкту інвестиційної програми з розподілу електричної 

енергії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік були відсутні. 

Заходи ІП на 2022 рік передбачені Планом розвитку системи розподілу ОСР на 2022-

2026 роки. 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» розробила План заходів щодо підвищення достовірності 

даних для здійснення моніторингу якості послуг (створення систем реєстрації відключень в 

електричних мережах 6-110 кВ) та наданий до НКРЕКП листом від 28 вересня 2021 року №12-

85/20661. 

Всі проєкти з будівництва, реконструкції, технічного переоснащення електромереж 

розроблені з урахуванням нормативних документів ДБН в частині забезпечення необхідного 

рівня потужності кінцевих користувачів та з урахуванням створення резерву потужності для 

забезпечення перспективного зростання споживання. 

Після виконання інвестиційної програми на 2022 рік в повному обсязі, показники 

технічного стану електричних мереж складуть: 

 

  Всього 

підлягають 

реконструкції та заміні 

Кількість % 

лінії електропередачі 35-150 кВ 

4 

418,19 
461,57 10,45% 

лінії електропередачі 0,4-10 кВ 

36 

164,30 2 332,76 
6,45% 

трансформаторні підстанції 35-150 

кВ 207 44 
21,26% 

трансформаторні підстанції 6-10/0,4 

кВ 10 002 227 
2,27% 



Інформація (фактичні та заплановані рівні показників) щодо якості електропостачання 

(комерційна якість послуг, надійність (безперервність) та якість електроенергії) та заходів, 

направлених на її підвищення 

 

Комерційна якість послуг 

Якість відносин між АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та споживачами, що передбачає 

дотримання Товариством вимог, установлених чинним законодавством, характеризується 

показниками комерційної якості послуг. 

В 2020 році та першому, другому кварталах 2021 року Товариством були надані наступні 

обсяги супутніх послуг споживачам електричної енергії: 

 

№ Причини звернення 2020 рік 

І- ІІ 

квартали 

2021 року 

1 
Приєднання до мереж системи 

розподілу 
2864 

850 

2 
Розгляд звернень/скарг/претензій 

споживачів 
4674 

2298 

 

Надійність електропостачання 

В 2021 році прогнозований показник надійності нижчий ніж фактичний на 2020 рік за 

рахунок сприятливих погодних умов, які спостерігалися протягом 2020 року, що в свою чергу 

вплинуло на кількість аварійних ситуацій в електричних мережах АТ «ПОЛТАВОБЛЕНЕРГО». 

 

Показники якості (технологічні порушення 

в мережах ліцензіата та навмисні перерви 

без попередження споживачів), хв. 

Рівень 

напруги 
2018 2019 2020  

2021 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 

SAIDI для міської території, 
0,4 кВ 66,64 68,29 53,36 57,92 

6-20 кВ 358,02 301,15 281,92 306,01 

SAIDI для сільської території 
0,4 кВ 91,4 93,35 101,94 102,12 

6-20 кВ 991,55 849,64 850,90 852,44 

 

У 2021 році очікується надійність на рівні вище середніх показників 2018-2020 років за 

рахунок: 

встановлення реклоузерів на проблемних повітряних лініях 10 кВ в рамках 

інвестиційних програм 2018 - 2020 років – 41 шт на 15 ЛЕП; 

розчищення трас ПЛ 0,38-10 кВ; 

випробування ізоляції підвищеною напругою та проведення тепловізійного контролю з 

подальшою заміною пошкоджених ізоляторів; 

ремонту (заміни) лінійних роз’єднувачів, перетяжки проводів. 

 

 В ПРСР 2021-2025 було визначено перелік ПЛ 6-10 кВ, на яких протягом 

відповідного планового періоду планувалося встановити 69 реклоузерів, в тому числі 15 

реклоузерів на 6 ЛЕП в 2020 році. Заходи по 2020 року в повному обсязі включені в 

інвестиційну програму 2020 року. 

 Плани по встановленню реклоузерів щорічно переглядаються з урахуванням 

проведених заходів з розчистки трас та капітального ремонту, які позитивно впивають на 

показники надійності електропостачання. Так, за даними 2020 року по ПЛ, на яких в ПРСР 



2021-2025 були заплановані заходи по встановленню реклоузерів, відзначається поліпшення 

показника SAIDI. 

 Зважаючи на покращення показників надійності для ПЛ 6-10 кВ, постійно 

актуалізуються плани по встановленню реклоузерів на ПЛ 6-10 кВ на плановий період. При 

цьому необхідно передбачити зменшення планових річних показників по встановленню 

реклоузерів до моменту отримання достатньої статистики для оцінки ефективності експлуатації 

встановлених на даний час реклоузерів та продовжити планові заходи по розчистці трас ПЛ з 

незадовільною статистикою відключень. 

 За даними 2020 року визначено перелік ПЛ 6-10 кВ, на яких доцільно 

передбачити встановлення реклоузерів, за умови збереження незадовільних показників щодо 

відключень. 

 



Перелік ЛЕП 10 кВ, які в 2020 році мали найбільший показник SAIDI та заходи, направлені на його зниження 

 

№ 

з/п 
Філія 

Диспетчерська 

назва 

обладнання 

  

Кіл-ть 

ТКО 

  
Кіль-ть 

відключ. 

шт. 

  

Загальн

ий час 

відключ, 

хв. 

  
Частка 

SAIDI по 

ОСР 

Частка SAIDI 2020 
рік  в хвилинах 

2021 рік 2022 рік 

SAIDI 
міська 

місц. 

Хв. 

SAIDI, 

сільська 
мсц., хв. 

Заплановані заходи для 

виконання цільового завдання 

щодо досягнення показника 
SAIDI при реалізації програми 

ремонтів 

Заплановані 
заходи для 

виконання 

цільового 
завдання щодо 

досягнення 

показника SAIDI 
при реалізації 

інвестиційної 

програми 

Заплановані заходи 
для виконання 

цільового завдання 

щодо досягнення 
показника SAIDI при 

реалізації програми 

ремонтів 

Заплановані 

заходи для 

виконання 
цільового 

завдання щодо 

досягнення 
показника 

SAIDI при 

реалізації 
інвестиційної 

програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13  

1 Глобинська 
ПЛ-10 кВ Л 

Сільський 
1869 30 4414 1,872% 14,09 6,57 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції, заміну траверс, заміна 

силових трансформаторів та 

розчищення трас ПЛ. 

Заміна 
трансформатору в 

КТП-1703, 

встановлення 5 
реклоузерів 

Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування. Заміна 

силового 
трансформатора. 

  

2 Глобинська 
ПЛ-10 кВ Л-

Липове 
1281 27 4730,00 1,375%   19,77 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції, заміну траверс, заміна 
силових трансформаторів та 

розчищення трас ПЛ. 

  
Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

3 Миргородська 
ЛЕП-10кВ 
яч№26 Лінія ТП-

5 

3159 7 1773 1,434% 14,26   

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна 
трансформаторів в 

КТП-15, 89 
  

4 Миргородська 
ПЛ-10КВ 
Декабристи 

1379 18 3836 1,115%   16,04 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції, ущільнення шаф КТП 
та розчищення трас ПЛ. 

 
  

 

5 Миргородська 
ПЛ-10КВЛ-

3Ярмаки 
1478 21 3212 1,094% 0,01 15,71 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна 

трансформаторів в 
КТП-294, 365 

За результатами 

проведеного огляду та 
тепловізійного 

обстеження виконати 

заміну ізоляції, заміна 
роз'єднувачів 

Заміна 

трансформато
ра в КТП- 293 



6 Гадяцька 
ПЛ-10 кВ Місто-

3 
2961 28 1462 0,983% 9,86 0,01 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна 

трансформаторів в 
КТП-27, ЗТП-35 

Заміна ізоляції за 

результатами 

випробування, заміна 
силового 

трансформатора 

  

7 Зіньківська 
ПЛ-10 кВ 

Опішня 
1952 12 2198 0,974% 9,69   

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна 

трансформатору в 
КТП-208, 

встановлення 1 

реклоузера 

Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування. Заміна 

силового 
трансформатора, 

заміна шафи КТП 

  

8 Полтавська РЕМ 
ПЛ-10 кВ 

"Розсошенці" 
1389 16 3019 0,952%   13,68 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна 

трансформатору в 
КТП-164, 

встановлення 2 

реклоузерів 

  
 

9 Миргородська ПЛ-10 вВ Зуївці 1785 14 1874 0,770%   11,06 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна шафи КТП-
495 

  
 

10 Гребінківська 
ПЛ 10 кВ 

Слобода 
1555 16 2131 0,802% 3,04 7,26 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 

випробування. Заміна 
силового 

трансформатора. 

встановлення 

реклоузерів 
2шт 

11 Глобинська 
ПЛ-10 кВ Л-

Куп"євате 
846 16 3742 0,718%   10,33 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції, заміну траверс, заміна 
силового трансформатора та 

розчищення трас ПЛ. 

  
Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

12 Гадяцька 
ПЛ-10 кВ 
Броварки 

938 22 3364 0,716% 2,78 6,06 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна 

трансформаторів в 

КТП-224, 615, 

встановлення 1 
реклоузера 

 
  

13 Глобинська 
ПЛ-10 кВ Л-
Пронозівка 

1269 9 2311 0,666%   9,57 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  
 

  

14 Гадяцька 
ПЛ-10 кВ 

Вельбівка 
1227 14 2221 0,619% 3,01 4,54 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

    
 



15 Миргородська 
ПЛ-10КВ 
Шарківщина 

1213 17 2137 0,588% 4,71 1,66 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна шаф КТП-

336, 347, 348, 
заміна 

трансформаторів в 
КТП-335, 338, 332 

За результатами 

проведеного огляду та 
тепловізійного 

обстеження скласти та 
виконати заходи 

 

16 Полтавська РЕМ 
ПЛ-10 кВ 

"Тростянець" 
1394 13 1796 0,568%   8,17 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна силового 
трансформатора та заміни шафи 

КТП 

встановлення 2 

реклоузерів 
  

 

17 Глобинська 
ПЛ-10 кВ Л-

ВДолина 
789 13 2726 0,488%   7,02 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції, перетягування проводів 

та розчищення трас ПЛ. 

  
Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

18 Миргородська 

ЛЭП-10кВ-

ком№12 Лінія 
КТП-32 

1823 4 1153 0,477% 4,75   

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

      

19 Кобеляцька 
ПЛ-10 кВ 

Світлогірськ 
1417 2 1434 0,461%   6,63 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна шафи КТП-

536, заміна 

трансформатору 
КТП-305, 303 

    

20 Кобеляцька 
ПЛ-10 кВ 

Сільгосплінія-1 
897 19 2616 0,475% 2,05 3,86 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції, заміна силових 

трансформаторів, заміна шафи 

КТП та розчищення трас ПЛ. 

встановлення 1 

реклоузера 
    

21 Зіньківська 
ПЛ-10 кВ 

Бобрівник 
935 17 2094 0,444%   6,39 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції, заміна силового 

трансформтаора та розчищення 
трас ПЛ. 

встановлення 2 

реклоузерів 

Заміна ізоляції за 

результатами 
випробування 

  

22 Миргородська 
КЛ-10КВ яч27 

Лінія ТП-7 
3608 12 991 0,543% 5,43       

За результатами 
проведених 

вимірювань розробити 

відповідні заходи. 

  



23 Семенівська 
ПЛ-10кВ 

"Селекстанція" 
1061 13 1819 0,438%   6,29 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна силового 
трансформатора 

встановлення 1 

реклоузера 
    

24 Миргородська 
ПЛ-10 кВ 

Остапівка 
680 13 3092 0,446% 1,77 4,12 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 
Заміна силового 

трансформатора 

 

Заміна ізоляції за 

результатами 

випробування. Заміна 
роз'єднувача 

 

25 Красногорівська 
ПЛ-10 кВ 

"Корнієнки" 
804 12 2371 0,433%   6,22 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  
Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

26 Козельщинська 
ПЛ-10кВЛ-

"Бутенки" 
830 10 2282 0,430%   6,18 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

встановлення 2 

реклоузерів 

Заміна ізоляції за 

результатами 

випробування 

  

27 Кременчуцька 
КЛ-10 кВ РП7-

ТП 132 
3604 3 496 0,408% 4,04   

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

      

28 Кобеляцька 
ПЛ-10 кВ 

Комплекс 
374 13 4751 0,403%   5,80 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 
випробування 

  

29 Семенівська 
ПЛ-10кВ 

"Демьяновка" 
914 15 1945 0,403%   5,79 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції, ущільнення шаф КТП 

та розчищення трас ПЛ. 

встановлення 1 

реклоузера 

Заміна ізоляції за 

результатами 

випробування. Заміна 
силових 

трансформаторів 

  

30 Гадяцька 
ПЛ-10 кВ Ф 

Рашівка 
864 15 2037 0,399%   5,74 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  
Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 
 

31 Кобеляцька ПЛ-10 кВ Маяк 964 16 2049,84 0,437%   6,28 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

встановлення 1 

реклоузера 

Заміна ізоляції за 

результатами 
випробування 

 



32 Козельщинська 
ПЛ-10кВЛ-

1Підгорівка 
1748 19 973 0,386% 2,94 1,29 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

встановлення 1 

реклоузера 

Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

33 Гадяцька 
ПЛ-10 кВ Місто-

2 
1394 13 1218 0,385% 3,83   

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  
Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

34 Миргородська 
ПЛ-10КВ 
Клюшниківка 

596 12 3021 0,383%   5,52 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 

випробування 

  

35 Диканська 

ПЛ-10 КВ Л-3 

ВЕЛ. БУДИЩА 

ПС ЧЕРНЕЧИЙ 
ЯР 

937 12 1776 0,376% 0,00 5,40 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  
Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

36 Пирятинська 
ПЛ-10 кВ 

"Вишневе" 
721 6 2284 0,374%   5,37 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  
Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

37 Миргородська 
яч№13-ПЛ-10кВ-
Шафоростівка 

939 15 1765 0,373% 0,81 4,19 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна силових 
трансформаторів 

 

Заміна ізоляції за 

результатами 

випробування 
 

38 Гадяцька 
ПЛ-10 кВ 

Консервнийз-д 
652 12 2504 0,371%   5,33 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна шафи КТП 

      

39 Великокохнівська 
ПЛ-10 кВ 
Піщане 

1700 12 959 0,370% 0,03 5,27 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

встановлення 1 
реклоузера 

    

40 Полтавська РЕМ 
ПЛ-10 кВ 

"Никольский" 
1056 7 1510 0,362%   5,20 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції, ущільнення шаф КТП 

та розчищення трас ПЛ. 

Заміна 

трансформатору в 
КТП-298 

    

41 Миргородська 
яч№5 ПЛ-
10кВМісто ЗТП-

33 

2951 7 530 0,355% 3,54   

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна 

трансформатору в 

КТП-123, 40, 23, 
52 

Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 
 



42 Шишацька 
ПЛ-10 кВ 

"Зрошення" 
841 6 2248,02 0,378% 3,74   

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції, перетягування проводів 

та розчищення трас ПЛ. 

      

43 Великокохнівська 
ПЛ-10 кВ 

Дмитрівка 
1108 8 1389 0,349%   5,02 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

встановлення 1 

реклоузера 

Заміна ізоляції за 

результатами 
випробування 

  

44 Козельщинська 
ПЛ-10кВЛ-

2Пашковка 
971 15 1580 0,348% 1,90 2,26 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

      

45 Миргородська 
ПЛ-10КВЛ-

2Савенці 
683 10 2313,16 0,345%   4,96 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна 

трансформатору в 
КТП-592 

За результатами 

проведеного огляду та 

тепловізійного 
обстеження скласти та 

виконати заходи. 

Виконати заміну 
проводу з голого на 

захищений 

 

46 Шишацька 

ПС 110/10 кВ 

"Яреськи" 1-СШ 
-10 кВ  

2883 1 514 0,336% 0,18 4,57 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

      

47 Кобеляцька ПЛ-10 кВ Оріль 845 17 2639,46 0,368%   5,29 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції, заміна силового 
трансформатора та розчищення 

трас ПЛ. 

Заміна 
трансформатору 

КТП-498 

Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

48 Великокохнівська ПЛ-6кВ Роєво 1144 7 1288 0,334%   4,81 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 
випробування 

  

49 Гадяцька 
ПЛ-10 кВ Ф 

Середняки 
760 10 1925 0,332%   4,77 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 
випробування 

  

50 Семенівська 
ПЛ-

10кВ"Нарижье" 
669 9 2061 0,313%   4,50 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  
Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

51 Полтавська РЕМ 
ПЛ-10 кВ 

"Супрунівка" 
2062 8 668 0,313%   4,49 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції, заміна силового 

трансформатора та розчищення 
трас ПЛ. 

встановлення 1 

реклоузера 

Заміна ізоляції за 

результатами 
випробування 

  



52 Миргородська 
ПЛ-10КВ 

Гремяча 
439 10 3028 0,302%   4,53 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

      

53 Козельщинська 
ПЛ-10кВЛ-
4"Говтва" 

575 8 2271 0,296%   4,26 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 

випробування 

  

54 Зіньківська 
ПЛ-10 кВ 

Соколовщина 
932 10 1394 0,295% 2,66 0,40 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції, заміна шафи КТП та 

розчищення трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 

випробування 

  

55 Красногорівська 
ПЛ-10 кВ "В-

Багачка" 
1021 5 1253 0,290% 2,73 0,22 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

      

56 Полтавська МЕМ 

РП-28; ЗТП-104; 

ЗТП-137; ЗТП-
20; КТП-330; 

ЗТП-94; ЗТП-96; 

КТП 

Гаражі"Сади"; 

ТП-700; ТП-373 

2315 1 551 0,290% 2,88   
Випробування КЛ підвищеною 
напругою 

      

57 Полтавська МЕМ ф-142 2022 3 627 0,288% 2,87   
Випробування КЛ підвищеною 

напругою 
      

58 Семенівська 
ПЛ-10кВ 
"Заїченці" 

542 12 2319 0,285%   4,10 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 

випробування 

  

59 Красногорівська 
ПЛ-10 кВ 
"Байрак" 

495 15 2500 0,281%   4,04 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  
Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

60 Глобинська 
ПЛ-10 кВ Л-

Жуки 
614 15 2002 0,279%   4,01 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  
Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

61 Гадяцька 
ПЛ-10 кВ 

Веприк 
1007 14 1200 0,274%   3,94 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  
Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

Заміна 
трансформато

ра в КТП-268 

62 Полтавська РЕМ 
ПЛ-10 кВ 

"Судіївка" 
899 5 1334 0,272%   3,91 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна силового 
трансформатора та заміни шафи 

КТП 

Заміна 

трансформаторів в 

КТП- 198 

    



63 Кобеляцька ПЛ-10 кВ Жуки 1194 14 996 0,270% 1,90 1,14 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

 

Заміна ізоляції за 

результатами 
випробування. Заміна 

силового 
трансформатора. 

 

64 Красногорівська 
ПЛ-10 кВ 
"Красногорівка" 

622 18 1855 0,262% 0,36 3,24 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

 

Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

65 Лубенська ПЛ-10 кВ "Окіп" 612 8 1845 0,256%   3,68 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції, перетягування проводів 

та розчищення трас ПЛ. 

      

66 Кременчуцька 
КЛ-10 кВ ПС 

МістоТП-200 
2772 2 396 0,249% 2,48   

Випробування КЛ підвищеною 

напругою 
      

67 Глобинська 
ПЛ-10 кВ Л-

Гриньки 
677 16 1621 0,249%   3,58 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

      

68 Зіньківська 
ПЛ-10 кВ 

Корлюкове 
917 8 1183 0,246% 0,00 3,54 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  
Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

69 Кременчуцька 
КЛ-10КВРП12-
ТП66 

1177 3 501 0,241% 2,39   
Випробування КЛ підвищеною 
напругою 

  Заміна КЛ Заміна КЛ 

70 Гадяцька 
ПЛ-10 кВ Місто-
1 

1438 15 727 0,237% 2,36   

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

 

Заміна ізоляції за 

результатами 

випробування 
 

71 Козельщинська 
ПЛ-10кВЛ-

4"Солониця" 
1426 14 730 0,236% 1,73 0,90 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

встановлення 1 

реклоузера 

Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  



72 Глобинська 
ПЛ-10 кВ Л-

Кордубанове 
1131 11 915 0,235% 1,94 0,58 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  
Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

73 Великокохнівська 
ПЛ-10 кВ 
МКохнівка 

783 9 1270 0,226%   3,24 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

 

Заміна ізоляції за 

результатами 
випробування. Заміна 

вимикача 10 кВ 

  

74 Глобинська 
ПЛ-10 кВ Л-
Елеватор 

1352 7 718 0,220% 2,19   

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 

випробування 

  

75 Гребінківська 
ПЛ 10 кВ 

Майорщина 
782 14 1238 0,220%   3,16 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції, заміна силових 
трансформаторів та розчищення 

трас ПЛ. 

  
Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

76 Шишацька 
ПЛ-10 кВ 

"Ковалівка" 
859 10 1124 0,219%   3,15 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції, заміна силових 

трансформаторів та розчищення 
трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування. Заміна 

шаф КТП 

  

77 Кобеляцька 
ПЛ-10 кВ 

Україна 
806 11 1168 0,214%   3,07 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції, заміна шафи КТП та 

розчищення трас ПЛ. 

 
  

 

78 Зіньківська 
ПЛ-10 кВ 

Довжик 
532 8 1758 0,212%   3,05 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції, заміна силового 

трансформатора та розчищення 
трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 
випробування 

  

79 Козельщинська 
ПЛ-10кВЛ-

1Миргородщина 
483 10 1929 0,211%   3,04 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

      



80 Лубенська 
ПЛ-10 кВ 
"Шеки" 

340 6 2724 0,210%   3,02 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції, перетягування 

проводів, заміна траверс та 

розчищення трас ПЛ. 

      

81 Красногорівська 
ПЛ-10 кВ "Ш-

Долина" 
579 11 1599 0,210% 0,30 2,71 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна шафи КТП-

396 

Заміна ізоляції за 
результатами 

випробування 

  

82 Лубенська 
ПЛ-10 кВ 
"Місто" 

2709 9 341 0,210% 2,08   

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

Заміна 
трансформатору в 

КТП-82 

  
 

83 Решетилівська 

ПЛ-

10КВДЕМИДІВ
КАПСРЕШЕТИ

ЛІВКА35/10КВ 

778 12 1415 0,209%   3,78 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

      

84 Глобинська 
ПЛ-10 кВ Л-

Погреби 
450 13 2048 0,209%   3,00 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 
випробування 

 

85 Зіньківська 
ПЛ-10 кВ 
Глинськ 

538 8 1701 0,208% 0,46 2,32 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 

випробування 

  

86 Великокохнівська 
ПЛ-6кВ 

хСоветскоє 
1441 5 635 0,208%   2,98 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції, заміну проводу, заміну 

траверс та розчищення трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 
випробування 

  

87 Полтавська РЕМ 
ПЛ-10 кВ 

"Гожули" 
869 8 1051 0,207%   2,98 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

      

88 Кобеляцька 
ПЛ-10 кВ 

Шевченки 
502 9 1810 0,206%   2,96 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції, перетягування проводів 

та розчищення трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 
випробування 

  

89 Глобинська 
ПЛ-10 кВ Л-

Сільгосптехніка 
771 7 1177 0,206%   2,96 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 
випробування 

  



90 Лубенська 
ПЛ-10 кВ 
"Східна" 

2022 6 448 0,206% 2,04   

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  

За результатами 

проведеного огляду та 

тепловізійного 
обстеження скласти та 

виконати заходи. 

Заміна вимикача 10 кВ 

  

91 Зіньківська ПЛ-10 кВ Високе 520 7 1720 0,203% 0,00 2,91 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  

Заміна ізоляції за 

результатами 

випробування. Заміна 
силового 

трансформатора, 

заміна шафи КТП 

  

92 Миргородська 
яч№28ПЛ-10КВ 

Хомутець 
2144 12 990 0,298% 1,87 1,66 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 
Заміна силового 

трансформатора 

Заміна 
трансформатору в 

КТП-41 

  
 

93 Кобеляцька 
ПЛ-10 кВ СХТ 
від РП-1 

1308 5 678 0,201% 2,00   

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції, заміна шаф КТП та 

розчищення трас ПЛ. 

 
    

94 Глобинська 
ПЛ-10 кВ Л-
Броварки 

1172 7 755 0,201%   2,88 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

      

95 Красногорівська 
ПЛ-10 кВ 

"Устивиця" 
1197 10 729 0,198% 0,15 2,63 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 
обстеження виконати заміну 

ізоляції, перетягування проводів 

та розчищення трас ПЛ. 

Заміна 
трансформатору в 

КТП-172 
  

96 Семенівська 
ПЛ-

10кВ"Василівка" 
605 10 1435 0,197%   2,83 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  
 

  

97 Лубенська 
ПЛ-10 кВ 

"Гинцы" 
410 13 2107 0,196%   2,82 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

  
 

  

98 Гребінківська 
ПЛ 10 кВ 

Ульянівка 
846 7 1011 0,194%   2,79 

За результатами проведеного 
огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 

ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

      

99 Карлівська 
ПЛ-10 кВ 

Тарасівка 
298 13 2848 0,193%   2,77 

За результатами проведеного 

огляду та тепловізійного 

обстеження виконати заміну 
ізоляції та розчищення трас ПЛ. 

      



100 Полтавська МЕМ 

ЗТП-452; ЗТП-

453; ЗТП-454 Т3; 

ЗТП-457; ЗТП-
463 Т3; ЗТП-464 

Т3; ЗТП-465 ; 

КТП-503; КТП-
505; КТП-506; 

КТП-507; КТП-

508; КТП-513; 
КТП-514; КТП-

515; КТП-518; 

КТП-519; КТП-
520; ТП-522; ТП-

561; ТП-562; ТП-
563; ТП-564; ТП-

565; ТП-566 

3769 1 224 0,192% 1,90   
Випробування КЛ підвищеною 

напругою 
      

 



Інформація щодо розміщення пристроїв фіксації/аналізу показників якості електроенергії 

та планів щодо їх встановлення 

 

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

затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №310, оператор системи розподілу 

здійснює вимірювання параметрів якості електричної енергії, що надходить у систему 

розподілу та на її виході в точках приєднання Користувачів.  

Для забезпечення моніторингу якості електроенергії в системі розподілу та для 

виконання вимог пункту 6.3.4. Розділу 6 «Вимірювання параметрів електричної енергії» 

Кодексу системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» необхідно не менше 9 аналізаторів 

якості електроенергії.  

Розрахунок необхідної кількості аналізаторів якості 

№ 

п/п 
Вимоги 

Кількість 

ПС/точок, 

шт. 

Кількість 

шин, шт. 

Періодичність 

вимірів 

Кількість 

вимірювань 

на рік 

1 
На шинах СН кожної підстанції 

ВН/СН 
69 179 1 раз на рік 179 

2 
На шинах СН кожної підстанції 

СН/СН 
138 270 1 раз на 4 роки 68 

3 
На шинах НН підстанції СН/НН 

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

4 
Точки приєднання споживачів 

СН (35-10-6 кВ) 
3271 - 1% щороку 33 

    

Всього : 330 

 

Орієнтовний період виконання вимірювань протягом календарного року (з урахуванням 

часу на несприятливих погодних умов, на демонтаж/монтаж пристроїв та інше) – 36 тижнів. 

Загальна необхідна кількість пристроїв = 330 вимірювань /36 = 9 шт. 

На даний час АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» використовує 7 переносних та 19 

стаціонарних аналізаторів якості електроенергії  Всі прилади  пройшли оцінку відповідності 

Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 94.  та мають 

Сертифікати перевірки типу, якими  підтверджено клас характеристики процесу вимірювання А 

по ДСТУ IEC 61000-4-30. 

19 стаціонарних  приладів SATEC PM180 встановлені на шинах СН дев’яти підстанцій 

110(150) кВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».  

Два переносних прилади METREL MI 2892 придбано за рахунок інвестиційної програми 

2019 року. В 2020 році за рахунок інвестиційної програми придбано 5 шт. приладів Sonel PQM -

702 UA , ще 2 одиниці – придбано за рахунок інвестиційної програми 2021року, необхідна 

додаткова кількість в розмірі 3 шт., що заплановано інвестиційною програмою 2022 року. 

Таким чином, Товариство буде укомплектоване необхідною кількістю переносних приладів та 

дозволить з 2022 року проводити планові періодичні виміри з урахуванням вимог, зазначених у 

пунктах 6.3.1 - 6.3.4 глави 6.3. КСР. 

Встановлення нових стаціонарних приладів фіксації/аналізу показників якості 

електроенергії  передбачається під час реконструкції, технічного переоснащення підстанцій та 

приєднанні відповідальних Користувачів. 

При виборі точок фіксації та аналізу показників якості електроенергії враховуєтья 

географічна та кількісна збалансованість розподілу місць встановлення аналізаторів якості 

електричної енергії. Передбачається розміщення вимірювального обладнання в точках 

вимірювання класів напруги 0,4-35 кВ та географічно охоплює всю територію ліцензованої 



діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО. Особливу увагу  приділено забезпеченню 

встановлення аналізаторів якості електричної енергії в місцях приєднання споживачів 

критичної інфраструктури  та споживачів, недотримання показників якості електричної енергії 

в яких може привести до техногенних катастроф, та на об’єктах з ймовірними проблемами з 

якістю електричної енергії. Кількість точок вимірювання  на рік визначається відповідно до 

вимог п.6.3.4 КСР. 

В 2020 році проведено фіксацію/аналіз показників якості електроенергії двома 

переносними приладами METREL MI 2892  та п`ятьма приладами  Sonel PQM -702 U.  

 

Місця проведення фіксації/аналізу показників якості електроенергії в 2020 році 

 

№ 

з/п 
Місце встановлення 

Рівень 

напруги,  

кВ 

1 ПС Затурино 110/6 кВ ком.6 В1Т-6 6 

2 ПС Божкове 110/35/10 кВ пан.11 В1Т-10 10 

3 ПС Кременчук місто 150/35/10 кВ ком.33 ТП-170 К-2 10 

4 ПС Кременчук місто 150/35/10 кВ ком.38 ТП-170 К-1 10 

5 ПС Яреськи 110/10 кВ  ком.11 Цукрозавод 10 

6 ПС Крюків 150/35/6 кВ пан. 9 В1Т-35 35 

7 ПС Крюків150/35/6 кВ пан. 9 В2Т-35 35 

8 ПС Яреськи 110/10 кВ ком.11 Цукрозавод 10 

9 ПС Власівка 150/35/6 кВ ком.15 В1Т-6 6 

10 ПС Занасип 150/35/10 кВ пан.6 В1Т-10 10 

11 РП-38 10кВ ком 12 ТП-654 яч.6 м. Полтава 10 

12 РП-38 10кВ ком 13 ТП-654 яч.5 м. Полтава 10 

13 ЗТП-426 Ввід 1СШ м. Полтава 0.4 

14 РП-38 10кВ ком 12 ТП-654 яч.6 м. Полтава 10 

15 РП-38 10кВ ком 13 ТП-654 яч.5 м. Полтава 10 

16 РП-7 (Південна залізниця.) 6кВ ком. 14 ТП-363 м. Полтава 6 

17 ТП-25 (Південна залізниця.)ком. 5 ТП-650 м. Полтава 6 

18 ТП-39 «ТДВ Диканський Комбікормовий завод»  Ввод-1 смт. Диканька 10 

19 вул. Київська буд.79 кв.58 м. Кременчук 0.22 

20 РП-7 10кВ ЗТП-252 м. Кременчук 10 

21 ПС Руденківка 35/10 кВ ком.12 2ТН-10 10 

22 ПС Руденківка 35/10 кВ ком.2 1ТН-10 10 

23 ПС Котельва 35/10 кВ ком.11 В1Т-10 10 

24 ПС Котельва 35/10 кВ ком.5 В2Т-10 10 

25 ТП-148 (Південна залізниця) м. Полтава 0.4 

26 Кунцівька ГЕС 10 

27 ЗТП-121 «Лубни-водоканал» ком.1 Ввід 10 

28 ТП-1 «Лубни м'ясокомбінат» ком.13Ввід2Т 10 

29 ПС Лубни місто 110/10 кВ 2В2Т10 10 

30 ПС Лубни місто 110/10 кВ 1В1Т10 10 

31 ПС Лубни КС110/10 кВ ком.6 В1Т10 10 

32 ПС Лубни КС110/10 кВ ком.15 В2Т10 10 

33 ТП-97 ( Південна залізниця) В1Т10 с. Копили 10 

34 ЗТП-117 (ТОВ Селещенський елеватор) В1Т10 с. Селещина 10 

35 ТП-184 (ТОВ АПК Докучаевські чорноземи) В1Т10 м. Карлівка 10 

36 ЗТП-321 (ФПАТ ДПЗКУ "Кобеляцький КХП") В1Т10 с. Бутенки 10 

37 ПС Дашківка 35/10 кВ ком.6 1ТН10 10 

38 ПС Придніпрянська 35/10 кВ ком.6 1ТН10 10 



№ 

з/п 
Місце встановлення 

Рівень 

напруги,  

кВ 

39 ПС «Лавринці» 35/10 кВ (ТОВ «КОМПАНІЯ «СІНТЕКЕНЕРГО»») В1Т35 35 

40 ПС Ориль-лідер 35/10 кВ(ПрАТ «ОРІЛЬ-ЛІДЕР») В1Т35 35 

41 ПС «КС-5 35/10 кВ» (Диканського ЛВУМГ  ТОВ «ОГТСУ»)  В1Т10  10 

42 ПС «Факел 150/6 кВ» (ПАТ "Укртатнафта") Т-1 150 

43 ТП-48 (Південна залізниця) м. Кременчук 0.4 

44 ТП-49 (Південна залізниця) м. Кременчук 0.4 

45 РП-2 (ТОВ Кремікс) ком.1фідер «Сільгосппродукт» м. Кременчук  10 

46 РП-13 РУ10 кВ 1СШ ком.17 ЗТП-9 м. Кременчук 10 

47 ПС «Глобине 110/35/10 кВ ком.12 В1Т10 10 

48 ПС «Глобине 110/35/10 кВ ком.17 В2Т10 10 

49 КТП-1428 (ПП "Трейдинг Україна") м. Глобино 10 

50 ПС «Ромодан 110/10 кВ» ком.7 В1Т10 10 

51 ТП-57 (Південна залізниця) м. Миргород 10 

52 ТП-251 АТ «ККУ «КВАРЦ» 0.4 

53 РП-7 10кВ ЗТП-252 м. Кременчук 10 

54 ТП-194 ТОВ «Леляківське» 0.4 

 

В 2021 році виконуються наступні вимірювання згідно графіків: 

 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на шинах середньої напруги 

підстанцій ВН/СН АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 2021 р.  

№ 

п/п 
Назва ПС 

Секція шин 

СН 

2021 (щороку) 

сі
ч

ен
ь 

л
ю

ти
й

 

б
ер

ез
ен

ь 

к
в
іт

ен
ь 

тр
ав

ен
ь 

ч
ер

в
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ь 

л
и

п
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ь 
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о
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о
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гр
у
д

ен
ь 

1 
ПС-110/6 кВ 

“Полтава-місто” 

І СШ 6 кВ                         

ІІ СШ 6 кВ                         

ІІІ СШ 6 

кВ 
                        

ІV СШ 6 

кВ 
                        

2 
ПС-110/10/6 кВ 

“Південно-Західна” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

І СШ 6 кВ                         

ІІ СШ 6 кВ                         

3 
ПС-110/6 кВ 

“Турбозавод” 

І СШ 6 кВ                         

ІІ СШ 6 кВ                         

4 
ПС-110/10 кВ 

“Супрунівка” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

ІIІ СШ 10 

кВ 
                        

ІV СШ 10 

кВ 
                        

5 
ПС-110/35/10 кВ 

“Абазівка” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

6 
ПС-110/35/10 кВ 

“Божкове” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35                         



№ 

п/п 
Назва ПС 

Секція шин 

СН 

2021 (щороку) 

сі
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ь 

л
ю
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о

п
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гр
у

д
ен

ь 

кВ 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

7 
ПС-110/35/6 кВ 

“Водозабір” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 6 кВ                         

ІІ СШ 6 кВ                         

8 
ПС-150/35/10 кВ 

“Кременчук-місто"  

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

9 
ПС-150/35/10 кВ 

“Крюків” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 6 кВ                         

ІІ СШ 6 кВ                         

ІIІ СШ 6 

кВ 
                        

ІV СШ 6 

кВ 
                        

10 
ПС-110/10 кВ 

“Байрак” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

11 
ПС-110/35/10 кВ 

“Диканька” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

12 
ПС-110/35/10 кВ 

“Конденсатна” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

13 
ПС-110/35/10 кВ 

“Зіньків” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

14 
ПС-110/10 кВ 

“Пишненки” 
І СШ 10 кВ                         

15 
ПС-110/35/10 кВ 

“Карлівка” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

16 ПС-110/35/10 кВ І СШ 35 кВ                         



№ 

п/п 
Назва ПС 

Секція шин 

СН 

2021 (щороку) 
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у

д
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ь 

“Н.Санжари” ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 10 кВ                         

IІ СШ 10 

кВ 
                        

17 
ПС-110/35/10 кВ 

“М. Перещепино” 

І СШ 35 кВ                         

І СШ 10 кВ                         

18 
ПС-110/10 кВ 

“Чутове” 
І СШ 10 кВ                         

19 
ПС-110/10 кВ 

“Скороходове” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

20 
ПС-110/35/10 кВ 

“Колотії” 

І СШ 35 кВ                         

І СШ 10 кВ                         

21 
ПС-110/35/10 кВ 

“Покровська” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 10 кВ                         

IІ СШ 10 

кВ 
                        

22 
ПС-110/35/10 кВ 

“Красногорівка” 

І СШ 35 кВ                         

І СШ 10 кВ                         

23 
ПС-110/35/6 кВ 

“Матяшівка” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 6 кВ                         

ІІ СШ 6 кВ                         

24 
ПС-110/35/10 кВ 

“Кобеляки” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 10 кВ                         

IІ СШ 10 

кВ 
                        

25 
ПС-110/10 кВ 

“Білики” 
І СШ 10 кВ                         

26 
ПС-110/10 кВ 

“Шенгуры” 
І СШ 10 кВ                         

27 
ПС-110/10 кВ 

”Гадяч” 

І СШ 10 кВ                 *       

ІІ СШ 10 

кВ 
                *       

28 
ПС-110/35/6 кВ 

“Гл.Розбишівська” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 6 кВ                         

ІІ СШ 6 кВ                         

29 
ПС-110/10 кВ 

“Лютенька” 
І СШ 10 кВ                 *       

30 
ПС-110/35/10 кВ 

“П.Роменка” 

І СШ 35 кВ                 *       

І СШ 10 кВ                 *       

ІІ СШ 10 

кВ 
                *       

31 
ПС-110/35/10 кВ 

“Веприк” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        



№ 
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Секція шин 
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І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

32 
ПС-110/10 кВ    

“Сари” 
І СШ 10 кВ                         

33 
ПС-110/6 кВ 

“Заводська” 

І СШ 6 кВ                         

ІІ СШ 6 кВ                         

34 
ПС-110/10 кВ 

“Лохвиця” 

І СШ 10 кВ                   *     

ІІ СШ 10 

кВ 
                  *     

35 
ПС-110/10 кВ 

“Вирішальна” 
І СШ 10 кВ                         

36 
ПС-110/10 кВ 

“Старожабки” 
І СШ 10 кВ                   *     

37 
ПС-110/10 кВ 

“Юсківці” 
І СШ 10 кВ                         

38 
ПС-110/10 кВ “КС 

Гребінківська” 

І СШ 10 кВ                   *     

ІІ СШ 10 

кВ 
                  *     

39 
ПС-110/10 кВ 

“Яреськи” 
І СШ 10 кВ                         

40 
ПС-110/10 кВ 

“Сагайдак” 
І СШ 10 кВ                         

41 
ПС-110/10 кВ 

“Комишня” 
І СШ 10 кВ                         

42 
ПС-110/10 кВ 

“Петрівці” 
І СШ 10 кВ               *         

43 
ПС-110/35/10 кВ 

“Машівка” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

44 
ПС-150/35/6 кВ 

“Власівка” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 6 кВ                         

ІІ СШ 6 кВ                         

45 
ПС-150/35/10 кВ 

“Занасип” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

46 
ПС-110/10 кВ 

“Дубенки” 
І СШ 10 кВ                         

47 
ПС-110/6 кВ 

“Затурино” 

І СШ 6 кВ                         

ІІ СШ 6 кВ                         

48 
ПС-110/10/6 кВ 

“Щербані” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

І СШ 6 кВ                         

ІІ СШ 6 кВ                         

49 ПС-110/10 кВ І СШ 10 кВ                         
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“Розсошенці” ІІ СШ 10 

кВ 
                        

50 
ПС-110/6 кВ 

“Браїлки” 

І СШ 6 кВ                         

І СШ 6 кВ                         

51 
ПС-110/10/6 кВ 

“Шпортівка” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

І СШ 6 кВ                         

ІІ СШ 6 кВ                         

52 
ПС-110/10 кВ 

“Промвузол” 
І СШ 10 кВ                         

53 
ПС-110/10 кВ 

“Лубни-місто” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

ІIІ СШ 10 

кВ 
                        

ІV СШ 10 

кВ 
                        

54 
ПС-110/10 кВ 

“Лубни КС” 

І СШ 10 кВ *                       

ІІ СШ 10 

кВ 
*                       

55 
ПС-110/35/10 кВ 

“Лубни-район” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

56 
ПС-110/10 кВ 

“Оріхівка” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

57 
ПС-110/10 кВ 

“Ромодан” 
І СШ 10 кВ                         

58 
ПС-110/35/10 кВ 

“Гребінка” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

59 
ПС-110/10 кВ 

“Хорол” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

60 
ПС-110/10 кВ 

“Ялосовецька” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

61 
ПС-110/10 кВ 

“Н.Аврамівка” 
І СШ 10 кВ                         

62 
ПС-110/10 кВ 

“Клепачі” 
І СШ 10 кВ                         

63 
ПС-150/35/10 кВ 

“Глобине” 

І СШ 35 кВ         *               

ІІ СШ 35 

кВ 
        *               

І СШ 10 кВ         *               

ІІ СШ 10 

кВ 
        *               
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64 
ПС-150/35/10 кВ 

“Кирияківка” 

І СШ 35 кВ                         

І СШ 10 кВ                         

65 
ПС-150/35/10 кВ 

“Оболонь” 

І СШ 35 кВ                         

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

66 
ПС-110/35/10 кВ 

“Ковалі” 

І СШ 35 кВ                         

І СШ 10 кВ                         

67 
ПС-110/35/10 кВ 

“Оржиця” 

І СШ 35 кВ                         

І СШ 10 кВ                         

68 
ПС-110/35/10 кВ 

“Лазірки” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

69 
ПС-110/35/10 кВ 

“Пирятин” 

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

«ст» – вимірювання проводяться стаціонарними аналізаторами РМ 180 

 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на шинах середньої напруги 

підстанцій СН/СН АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2021р 

 

№ 

п/п 
Назва ПС 

Секція    

шин               

СН 
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ь 
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1 
ПС-35/10 кВ 

"Бугаївка" 
І СШ 10 кВ                         

2 
ПС-35/10 кВ 

"Вербове" 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

3 ПС-35/10 кВ “Стасі” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

І СШ 35 кВ                         

4 ПС-35/10 кВ “Більск” І СШ 10 кВ                         

5 ПС-35/10 кВ “Борки”  І СШ 10 кВ                         

6 
ПС-35/10 кВ 

“В.Павлівка” 
І СШ 10 кВ                         

7 
ПС-35/10 кВ 

“Білухівка” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

8 ПС-35/10 кВ “Вісичі” І СШ 10 кВ                         

9 
ПС-35/10 кВ 

“Галущина гребля” 
І СШ 10 кВ                         

10 
ПС-35/10 кВ 

“Гряково” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

І СШ 35 кВ                         
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ІІ СШ 35 

кВ 
                        

11 
ПС-35/10 кВ 

“Білоконі” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

12 ПС-35/10 кВ “Лобачі” І СШ 10 кВ                         

13 
ПС-35/10 кВ 

“В.Багачка” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

14 
ПС-35/10 кВ 

“Дашківка” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

І СШ 35 кВ                         

15 
ПС-35/10 кВ 

“Гр.Бригадирівка” 
І СШ 10 кВ                         

16 
ПС-35/10 кВ 

“Бреусівка” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

17 
ПС-35/10 кВ 

“Абрамівка” 

І СШ 10 кВ                         

І СШ 35 кВ                         

18 
ПС-35/10 кВ        

“Кустолово” 
І СШ 10 кВ                         

19 
ПС-35/10 кВ 

“Криворучки”  

І СШ 10 кВ                         

І СШ 35 кВ                         

20 
ПС-35/10 кВ 

“В.Сороченці” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

21 
ПС-35/10 кВ 

“Недогарки” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

22 
ПС-35/10 кВ 

“К.Потоки”  

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

23 
ПС-35/10 кВ 

“Кобелячок” 

І СШ 10 кВ                         

І СШ 35 кВ                         

24 
ПС-35/10 кВ 

“В.Кохнівка” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

25 
ПС-35/10 кВ 

“Губська” 
І СШ 10 кВ                         

26 
ПС-35/10 кВ 

“Калайденці” 
І СШ 10 кВ                         

27 
ПС-35/10 кВ 

“Андріївка” 
І СШ 10 кВ                         

28 
ПС-35/6 кВ 

“Бабичівка”  

І СШ 6 кВ                         

ІІ СШ 6 кВ                         

29 
ПС-35/10 кВ 

“В.Кринки” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

30 
ПС-35/10 кВ 

“Богданівка”  
І СШ 10 кВ                         

31 
ПС-35/10 кВ 

“В.Поділ”  
СШ 10 кВ                         

32 
ПС-35/10 кВ 

“Денисівка” 
І СШ 10 кВ                         
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33 
ПС-35/10 кВ 

“Оржиця” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

34 
ПС-35/10 кВ 

“Давидівка” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

35 
ПС-35/10 кВ 

“Дейманівка” 
І СШ 10 кВ                         

 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії для забезпечення 

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

 

№ 

п/п 

Назва району  

електричних мереж 

Найменування підстанцій 

2021 р. 

  Великокохнівська  ЗТП-97,  ЗТП-60 

  Гадяцька  ЗТП-36,  ЗТП-13 

  Глобинська  КТП-7201, КТП-6127 

  Гребінківська  КТП-214,  ТП-66 

  Диканська  КТП-86,  ЗТП-322 

  Зіньківська  КТП-720 

  Карлівська  ЗТП-255, ЗТП-256 

  Кобеляцька  ЗТП-390, ЗТП-641 

  Козельщинська  ЗТП-250,     ТП-345 

  Комсомольська  ЗТП-49 

  Котелевська  КТП-176,    ЗТП-50 

  Красногорівська  КТП-339, КТП-300 

  Кременчуцька  РП-6, РП-17 

  Лохвицька  КТП-112,   КТП-76 

  Лубенська  ЗТП-1, РП-1 

  Машівська  ЗТП-215 

  Миргородська  ЗТП-126А,    РП-2 

  Новосанжарська  КТП-508, КТП-484 

  Оржицька  КТП-4,    КТП-43 

  Пирятинська  КТП-45,  КТП-46 

  Полтавська місто РП-2,  РП-38 

  Полтавська район  КТП-365,   КТП-516 

  Решетилівська  ЗТП-333,   ЗТП-147 

  Семенівська  КТП-16,   КТП-171 

  Хорольська  КТП-345, ЗТП-66 

  Чорнухинська  КТП-184, 

  Чутівська  КТП-355, КТП-172 

  Шишацька  КТП-334, 

 

При розробці прогнозованого графіку на 2022 рік для визначення місць розміщення 

бралися до уваги наступні фактори: 

Розміщення аналізаторів якості електроенергії передбачається на підстанціях 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в точках комерційного обліку електричної енергії що надходить 

у систему розподілу та на її виході в точках приєднання Користувачів. Також передбачено 

розміщення аналізаторів якості електроенергії в місцях з імовірними проблемами з якістю 

електричної енергії. 



Вимірювання параметрів якості електричної енергії на межі балансової належності між 

системою передачі та системою розподілу не передбачається, оскільки межі балансової 

належності знаходяться на підстанціях оператора системи передачі і відповідно до пункту 2.8 

Кодексу системи передачі «ОСП забезпечує вимірювання показників якості електричної енергії 

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

приєднання споживачів на регулярній/вибірковій основі». 

Період часу, протягом якого здійснюється вимірювання якості електричної енергії, в 

одній точці вимірювання становить не менше одного тижня (п.6.3.4 Кодексу системи 

розподілу). 

 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на шинах середньої напруги 

підстанцій СН/СН АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2022р. 
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1 
ПС-35/10 кВ 

"Гожули" 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

2 
ПС-35/10 кВ 

“Заворскло” 
І СШ 10 кВ                         

3 
ПС-35/10 кВ 

“Кротенки” 
І СШ 10 кВ                         

4 
ПС-35/10 кВ “Водяна 

Балка” 

І СШ 10 кВ                         

І СШ 35 кВ                         

5 
ПС-35/10 кВ                 

“В.Рублівка” 
І СШ 10 кВ                         

6 
ПС-35/10 кВ 

“Дамаск”  

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

7 
ПС-35/10 кВ 

“Варварівка”  

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

8 
ПС-35/10 кВ “Дудкин 

Гай” 
І СШ 10 кВ                         

9 
ПС-35/10 кВ 

“Маячка”  

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

10 
ПС-35/10 кВ 

“Василівка”  
І СШ 10 кВ                         

11 
ПС-35/10 кВ 

“Філенкове” 
І СШ 10 кВ                         

12 
ПС-35/10 кВ 

“Пасічники” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

13 
ПС-35/10 кВ 

“Піщане” 
І СШ 10 кВ                         

14 
ПС-35/10 кВ 

“Остап'є” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

15 
ПС-35/10 кВ 

“Радивонівка” 
І СШ 10 кВ                         

16 
ПС-35/10 кВ 

“Бутенки”  

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
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17 
ПС-35/10 кВ 

“Іванівка“ 
І СШ 10 кВ                         

18 ПС-35/10 кВ “Довга”  І СШ 10 кВ                         

19 
ПС-35/10 кВ 

“Кошманівка”  

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

20 
ПС-35/10 кВ 

“Михайлики” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

21 
ПС-35/10 кВ 

“Дібрівка”  
І СШ 10 кВ                         

22 
ПС-35/10 кВ 

“Березова Лука”  
І СШ 10 кВ                         

23 
ПС-35/10 кВ 

“Омельник”  

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

24 
ПС-35/10 кВ 

“Потоки” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

25 ПС-35/6 кВ       “ББІ”  

І СШ 6 кВ                         

ІІ СШ 6 кВ                         

І СШ 35 кВ                         

ІІ СШ 35 

кВ 
                        

26 
ПС-35/10 кВ 

“Засулля” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

І СШ 35 кВ                         

27 
ПС-35/10 кВ 

“Короваї” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

28 
ПС-35/10 кВ 

“Градизьк“ 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

29 
ПС-35/10 кВ 

“Ів.Селище” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

І СШ 35 кВ                         

30 
ПС-35/10 кВ 

“Горошине” 
І СШ 10 кВ                         

31 
ПС-35/10 кВ “Кр. 

Руда”  

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

32 
ПС-35/10 кВ 

“Загребелля” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

33 
ПС-35/10 кВ 

“Вишневе”  
І СШ 10 кВ                         

34 
ПС-35/10 кВ 

“Чайківщина”  
І СШ 10 кВ                         

35 
ПС-35/10 кВ 

“Вікторія” 

І СШ 10 кВ                         

ІІ СШ 10 

кВ 
                        

 

 



Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії для забезпечення 

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

 

№ 

п/п 

Назва району  

електричних мереж 

Найменування підстанцій 

2022 

  Великокохнівська  КТП-101, КТП-28. 

  Гадяцька  КТП-81, КТП-281 

  Глобинська  ТП-1215,  ТП-1409 

  Гребінківська  ТП-93 

  Диканська  ЗТП-7,   КТП-14 

  Зіньківська  КТП-163,  КТП-197 

  Карлівська  ТП-23 

  Кобеляцька  КТП-002, КТП-056 

  Козельщинська  ТП-251,    ТП-373 

  Комсомольська  ЗТП-110, ЗТП-111 

  Котелевська  КТП-29, КТП-137 

  Красногорівська  ТП-163,    ТП-340 

  Кременчуцька  ЗТП-45,   ЗТП-175 

  Лохвицька  КТП-194 

  Лубенська  ЗТП-76,      ТП-2 

  Машівська  КТП-229,  ЗТП-86 

  Миргородська  ЦРП-10,  ЗТП-12 

  Новосанжарська  КТП-422 

  Оржицька  КТП-271, КТП-4 

  Пирятинська  КТП-9,     ЗТП-24 

  Полтавська місто РП-10,РП-39 

  Полтавська район  КТП-456, КТП-654 

  Решетилівська  КТП-517, КТП-352 

  Семенівська  КТП311,  ЗТП-28 

  Хорольська  ЗТП-30,   ЗТП-332 

  Чорнухинська  КТП-8 

  Чутівська  ТП-164,    ТП-165 

  Шишацька  ЗТП-268, ЗТП-24 

 

Інформація щодо результатів розроблених в попередні періоди ТЕО (в тому числі з 

підвищення енергоефективності роботи розподільчих мереж/компенсації реактивної 

потужності) та заплановані заходи щодо подальшої їх реалізації 

 

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

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

послідовним будівництвом по мірі появи дефіциту потужності двох джерел живлення 

енергоострову – ПС 110/20 кВ.  

Першим центром живлення мережі 20 кВ розглядається ПС 110/20 кВ «Миргородська». 

Робочий проект нового будівництва ПС 110/20 кВ «Миргородська» виконано другим етапом 

проектних робіт. 

Майданчик для розміщення підстанції обрано в північній частині міста по вулиці 

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

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

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

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



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

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

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

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

вимикачем система шин». Комутаційні апарати з вакуумною ізоляцією. 

Заземлення нейтралі трансформаторів 110/20 кВ передбачається за допомогою 

резистора. 

ПС 110/20 кВ «Миргородська» буде інтегрованою в автоматизовану систему 

диспетчерського управління (АСДУ) Товариства. 

Реалізація проекту передбачалася протягом 2020-2027 років, що було обумовлено 

недостатнім фінансуванням інвестиційних програм Товариства за методом «витрати плюс». 

Початок робіт був запланований в інвестиційній програмі 2020 року. Однак заходи не були 

реалізовані у зв’язку з дією форс-мажорних обставин, викликаних карантинними заходами, які 

обумовили затримки в отриманні експертного звіту по проектно-кошторисній документації та 

проведенні закупівель. 

Також для приєднання ПС до мережі 110 кВ необхідно побудувати нові ділянки 

одноколових ПЛ загальною довжиною 2х0,4 км. 

Згідно частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» будівництво 

ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 110 кіловольт і більше належить до 

другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 

довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.  

Товариством було ініційовано проведення процедури оцінки впливу на довкілля 

будівництва ПЛ 110 кВ відповідно до вищезгаданого закону. Під час громадських обговорень, 

які проводилися Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської 

облдержадміністрації було отримано зауваження та пропозиції від громадських 

природозахисних організацій. 

Зокрема, надійшов лист Громадської організації «Українська природоохоронна група», в 

якому зазначено, що планована діяльність з будівництва ПЛ 110 кВ відбуватиметься повністю 

на території Смарагдової мережі, а також Хорольського екокоридору Екомережі. У зв’язку з 

цим запропоновано розглянути територіальні альтернативи розміщення планованої ПЛ. 

Територіальні альтернативи мають враховувати варіанти розміщення планованих ПЛ на 

територіях, що не належать до об’єктів Смарагдової мережі, Екомережі, Природно-Заповідного 

Фонду та водоохоронних зон. 

Таким чином, для отримання позитивного висновку про оцінку впливу на довкілля з 

урахуванням всіх можливих впливів ПЛ 110 кВ на природне середовище, необхідно визначити 

інші територіальні альтернативи розміщення об’єкту та в подальшому внести зміни в проектні 

рішення. У зв’язку з цим початок будівництва ПС 110/20 кВ «Миргородська» до завершення 

процедури оцінки впливу на довкілля будівництва ПЛ 110 кВ, яка планується для її приєднання, 

є передчасним. 

Крім того в 2020 році НКРЕКП внесено зміни до Порядку встановлення (формування) 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 

05.10.2018 №1175, якими передбачено коригування необхідного доходу операторів систем 

розподілу за результатами виконання цільового завдання щодо досягнення показників 

надійності (безперервності) електропостачання для умов стимулюючого регулювання і 

перехідного періоду. 

В той же час в найближчий прогнозний період підвищується актуальність і важливість 

заходів, які цілеспрямовані на досягнення цільових показників надійності (безперервності) 



електропостачання і можуть бути реалізовані в різних вузлах системи розподілу, насамперед на 

рівні напруг 0,4-10 кВ, де ці показники незадовільні. 

Варто зазначити, що переведення електричних мереж 0,4-10 кВ на напругу 20 кВ 

забезпечує найбільший ефект в зменшенні технологічних втрат електроенергії і підвищенні 

пропускної здатності мереж, створенні резерву потужності. Ці питання є актуальними для 

Миргородського енерговузла, який має дефіцит потужності на напругах 10 і 110 кВ, а пов’язана 

з цим значна протяжність ЛЕП 10 кВ обумовлює високі показники втратності розподілу е/е. 

При цьому реалізація заходів з нового будівництва ПС 110/20 кВ «Миргородська» та 

переведення мереж 0,4-10 кВ на напругу 20 кВ при значних капіталовкладеннях матиме 

незначний вплив на показник SAIDI як по Миргородському енерговузлу, так і по Товариству в 

цілому, що обумовлено розгалуженістю мережі 10 кВ в цьому енерговузлі та можливості 

резервувати мережі при технологічних порушеннях. 

За підсумком вищенаведених обставин, що склалися для Товариства на даному етапі, 

виникла необхідність змінити пріоритетність та черговість реалізації заходів, а саме: перенести 

реалізацію проекту нового будівництва ПС 110/20 кВ «Миргородська» на період 2026-2028 

років. При цьому перехід на стимулюючий тариф дозволить реалізувати його протягом 3 років 

замість 8 років, як планувалося раніше. 

В 2026 році планується розпочати реалізацію проекту і виконати організацію 

будівельного майданчика, планувальні та будівельні роботи, роботи з влаштування джерела 

водопостачання, систем протипожежного водопостачання, огородження, освітлення території, 

прокладання кабельних каналів. Також в цьому році планується замовити силові 

трансформатори, первинне комутаційне обладнання, обладнання РЗА.  

В 2027 році планується придбання та монтаж обладнання ПС «Миргородська». 

Одночасно буде реалізовуватися проект з будівництва нової ділянки ПЛ 110 кВ для організації 

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

В 2028 році планується виконання робіт з реконструкції РЗА на ПС 110/10 кВ «Лубни 

КС», приєднання ПС 110/20 кВ «Миргородська» до мережі 110 кВ, проведення 

пусконалагоджувальних робіт та комплексних випробувань, введення в експлуатацію об’єкта. 

Планом розвитку системи передачі на 2021-2030 роки, схваленим постановою НКРЕКП 

від 20.01.2020 №57 (пункт 8.2.9 таблиці 5.4.1) передбачена реалізація НЕК «Укренерго» в 2022-

2023 роках комплексного проекту з реконструкції ВРП-110 кВ ПС 330 кВ «Миргород» з 

впровадженням АСКТП. В проекті «Плану розвитку системи передачі на 2022-2031 роки», 

розміщеному 15.03.2021 на сайті НЕК «Укренерго» (https://ua.energy/wp-

content/uploads/2021/03/Proyekt-Planu-rozvytku-systemy-peredachi-na-2022-2031-roky.pdf) 

пропонуються уточнені строки реалізації цього проекту – 2022-2024 роки. В разі необхідності 

реалізації додаткових заходів з реконструкції РЗА на ПС 330 кВ «Миргород» у зв’язку з 

будівництвом ПС 110/20 кВ «Миргородська, НЕК «Укренерго» доцільно передбачити їх в плані 

розвитку системи передачі на 2027-2028 роки. 

 

Будівництво КЛ 20 кВ «Миргородська – РП-9» 

Вищезгаданим ТЕО передбачається поетапне переведення мереж м. Миргорода на 

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

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

лінії.  

Будівництво опорної мережі буде здійснюватися поетапно, шляхом переведення на 

напругу 20 кВ різних районів міста. 

Першим етапом планується охопити найбільш проблемний північно-західний район м. 

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

https://ua.energy/wp-content/uploads/2021/03/Proyekt-Planu-rozvytku-systemy-peredachi-na-2022-2031-roky.pdf
https://ua.energy/wp-content/uploads/2021/03/Proyekt-Planu-rozvytku-systemy-peredachi-na-2022-2031-roky.pdf


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

частих відключень споживачів. 

На цьому етапі планується будівництво нового розподільчого пункту №9 напругою 20 

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

«Миргородська». 

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

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

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

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

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

заклади курортної зони. Для будівництва КЛ буде використаний кабель з ізоляцією з зшитого 

поліетилену. 

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

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

режимах ПС або РП кожен кабель розрахований на забезпечення повного навантаження району. 

Проектування КЛ 20 кВ заплановане в 2026 році. Протягом наступного року планується 

отримати всі необхідні погодження та оформити право користування земельною ділянкою на 

період будівництва. Будівництво КЛ 20 кВ заплановане на 2028 рік. 

 

Будівництво РП №9 напругою 20 кВ в м. Миргороді  

Вищезгаданим ТЕО передбачається поетапне переведення мереж м. Миргорода на 

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

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

Будівництво опорної мережі буде здійснюватися поетапно, шляхом переведення на 

напругу 20 кВ різних районів міста. 

Першим етапом планується охопити найбільш проблемний північно-західний район м. 

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

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

частих відключень споживачів. 

На цьому етапі планується будівництво нового розподільчого пункту №9 напругою 20 

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

Миргородської ЦРЛ по вулиці Гоголя. 

Розподільчий пункт запроектований з використанням БКТП (бетонна комплектна ТП). 

Будівельна частина враховує заходи для запобігання підтоплення РП паводковими водами. 

Електрична частина складається з двох секцій шин 20 кВ, до яких будуть приєднані: 

- 4 ввідні комірки;  

- 6 лінійних комірок; 

- 2 комірки ТН; 

- 1 комірка секційного вимикача; 

- 1 комірка секційного роз’єднувача. 

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

трансформаторів передбачені під типорозміри трансформаторів потужністю 1000 кВА. Але на 

першому етапі планується розміщення в цих камерах трансформаторів власних потреб 

потужністю 40 кВА кожний. В подальшому буде можливість приєднувати додаткову 

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

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

Також проектом передбачається телемеханізація РП, а саме: 

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



- організація каналу передавання даних на диспетчерський пункт Миргородської філії. 

Проектом також передбачається охоронна та протипожежна сигналізації РП з подачею 

сигналу на диспетчерський пункт Миргородської філії, трифазні багатофункціональні 

вимірювачі-перетворювачі з функцією вимірювання електроенергії та багатофункціональний 

облік електроенергії. 

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

налічує 30 власних потужністю 8,8 МВА і 10 абонентських ТП-10/0,38 кВ потужністю 4,95 

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

10 кВ представлена такими ЛЕП як «Хомутець» (9,7 км в межах міста, 43,3 км всього), «Місто – 

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

живлення 4325 споживачів загальною потужністю 13,87 МВт, з них побутових – 4130 

потужністю 10,7 МВт. 

Крім того згідно листа Миргородської міської ради №586/01-26 від 04.02.2020 в районі 

будівництва РП-9 затверджено детальний план території кварталу, обмеженого вулицями 

Гоголя, Озерною, Лікарняною, Садовою, яким передбачається будівництво готелю, басейну та 

спортивно-оздоровчого комплексу. 

Також рішенням виконавчого комітету Миргородської міської ради від 25.09.2019 №387 

надано дозвіл на розробку детального плану території кварталу, обмеженого вулицею 

Миргородських дивізій, провулком Миргородських дивізій і провулком Комишнянським, який 

також знаходиться в районі будівництва РП-9 та проходження траси живлячих кабелів 20 кВ. 

Проектування РП-9 20 кВ заплановане в 2026 році. Протягом наступного року 

планується отримати всі необхідні погодження. Будівництво РП заплановане на 2028 рік. 

 

Переведення мереж на напругу 20 кВ 

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

напругу 20 кВ в районі «Стадня». В цьому районі електроенергію отримують 696 споживачів з 

договірною потужністю 2,4 МВт, з них побутові – 610 споживачів з потужністю 1,78 МВт. 

Переведення мереж району на напругу 20 кВ передбачає наступне: 

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

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

- збільшення кількості ТП з 6 до 23, з яких 21 буде стовповою малої потужності (до 63 

кВА); 

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

до 296 м; 

- встановлення багатофункціональних приладів обліку електроенергії з функціями 

дистанційної передачі даних на контролери в ТП; 

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

диспетчерський пункт Миргородської філії. 

Реалізація заходу запланована на 2028-2030 роки. 

 

Компенсація реактивної потужності 

З метою виконання рішень третього засідання Національної ради реформ від 7 червня 

2016 року та окремого доручення Міністра енергетики та вугільної промисловості України від 

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

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

розподіл електричної енергії, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України 

було розроблено проект плану введення регульованих пристроїв компенсації реактивної 



потужності в електричних мережах ліцензіатів з метою зниження технологічних витрат 

електричної енергії в розподільчих мережах. 

Відповідно до цього плану в мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було визначено 6 

ПС 35/10 кВ, щодо яких було необхідно опрацювати питання встановлення регульованих 

пристроїв компенсації реактивної потужності загальною потужністю 7,3 Мвар, в тому числі:. 

Рішення щодо необхідності встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності 

були перевірені під час виконання відповідних проектів за даними нормального і 

післяаварійних режимів для умов зимового максимуму 2016 року. Результати розрахунків 

показали доцільність встановлення таких пристроїв: 

ПС 35/10 кВ «Шишаки» - 0,5 + 0,4 Мвар (на І та ІІ с.ш.); 

ПС 35/10 кВ «Худолієвка» - 0,4 Мвар; 

ПС 35/10 кВ «Радивонівка» - 0,4 Мвар. 

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

«Білоцерківці», «Римарівка» та «Омельник», проведений під час розроблення Плану розвитку 

системи розподілу 2021-2025 років та Плану розвитку системи розподілу 2022-2026 років , не 

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

недоцільно встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на вказаних 

підстанціях. 

 

Забезпечення 5 кВт споживачів протягом 2021-2023 років 

 

На виконання постанови НКРЕКП від 17.03.2021 №475 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

визначило для об’єктів індивідуальних побутових споживачів дозволену (договірну) потужність 

на рівні потужності, передбаченої наявною на 01.01.2021 проектною документацією 

електрозабезпечення об’єкта, а у разі її відсутності – на рівні дозволеної (договірної) 

потужності на дату оформлення паспорта точки розподілу, але не нижче 3 кВт. Для об’єктів 

індивідуальних побутових споживачів, приєднаних до електричних мереж Товариства, які за 

технічними характеристиками можуть забезпечити розподіл електричної енергії на рівні 5 кВт 

на кожного індивідуального побутового споживача, дозволена (договірна) потужність таких 

об’єктів визначена Товариством на рівні не нижче 5 кВт. Для погодження дозволеної 

потужності на вказаних рівнях АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надіслало споживачам 

Повідомлення про погодження  дозволеної (договірної) потужності, за формою встановленою в 

додатку 14 до Правил роздрібного ринку електричної енергії. В подальшому Товариством 

будуть переоформлені паспорта точок розподілу. 

В частині електричних мереж АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», які на даний час за 

технічними характеристиками не можуть забезпечити розподіл електричної енергії на рівні 5 

кВт на кожного індивідуального побутового споживача, Товариством заплановано заходи 

згідно інвестиційної програми на 2021 рік, схваленої постановою НКРЕКП від 27.10.2021 

№1863, проекту інвестиційної програми на 2022 рік та ПРСР 2022-2026 років, схваленого 

постановою НКРЕКП від 03.11.2021 №1931. Зокрема, заплановано виконання наступних 

заходів: 

1) комплексна реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ, в рамках якої переріз 

проводів в ПЛ 0,38 кВ та номінальні потужності силових трансформаторів в існуючих і 

розвантажувальних ТП 10(6)/0,4 кВ визначаються з урахуванням дозволеної потужності 

об’єктів побутових споживачів на рівні не менше 5 кВт – 820,05 км, в тому числі: 

в 2021 році – 42,71 км,  

в 2022 році – 57,87 км,  

в 2023 році – 719,47 км. 



2) заміна силових трансформаторів в ТП 10(6)/0,4 кВ на трансформатори більшої 

потужності, для яких за результатами електричних розрахунків очікується перевантаження за 

умови збільшення споживання електричної енергії і потужності побутовими споживачами: 

в 2021 році – 182 трансформатори, 

в 2022 році – 91 трансформатор, 

в 2023 році – 529 трансформаторів. 

Після виконання заходів та до переоформлення паспортів точок розподілу також будуть 

погоджені з балансоутримувачами (управителями) багатоквартирних житлових будинків Акти 

узгодження пропускної спроможності зовнішніх та внутрішніх електричних мереж, за формою 

встановленою в додатку 15 до Правил роздрібного ринку електричної енергії. 

Індикатором виконання вищезазначених заходів буде переоформлення паспортів точок 

розподілу на об’єкти індивідуальних побутових споживачів, для яких відсутня проектна 

документація, на рівні не нижче 5 кВт, відповідно до постанови НКРЕКП від 17.03.2021 №475. 

 

Плани в частині улаштування "інтелектуального" обліку електричної енергії 

 

Відповідно до критеріїв вибору об’єктів автоматизації з урахуванням основних засад 

НКРЕКП щодо впровадження СМАРТ систем обліку електричної енергії заплановане поетапне 

впровадження багатофункціональних електролічильників з дистанційною передачею даних в 

АСОЕ на території ліцензійної діяльності АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  

В 2022 році 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, забезпечують 

вимірювання фактичних погодинних обсягів споживання електричної енергії у споживача та 

можливість дистанційного зчитування/передачі погодинних результатів вимірювання з мітками 

часу. 

 

План заходів по впровадженню багатофункціональних лічильників з дистанційною 

передачею даних на 2022-2026 роки 

Заходи 2022 2023 2024 2025 2026 Всього 

Впровадження 

багатофункціональних 

лічильників з 

дистанційною 

передачею даних 

37 472 35 571 46 328 51 084 52 618 223 073 

 

 

Стан по заміні лічильників класу точності 2,5 

 

До кінця 2022 року в рамках впровадження заходів з встановлення 

багатофункціональних електролічильників з дистанційною передачею даних в АСОЕ на 

території ліцензійної діяльності АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» буде проведена заміна всіх 

лічильників с класом точності 2,5. 

План заміни лічильників з класом точності 2,5 

 



№ 

п/п  
Філія 

Всього 

потребують 

заміни лічильники 

з класом точності 

2,5 

2019 

(факт) 

2020 

(факт) 

2021 

(очікуване) 
2022 

1 В.Кохнівська 2728 591 1000 1137 0 

2 Гадяцька 2798 350 1000 411 1037 

3 Глобинська 1763 116 900 600 147 

4 Гребінківська 1114 92 0 600 422 

5 Диканська 1193 106 0 807 280 

6 Зіньківська 800 647 0 153 0 

7 Карлівська 2437 208 0 1340 889 

8 Кобеляцька 3165 1105 900 1160 0 

9 Козельщинська 810 108 0 600 102 

10 Комсомольська 2666 480 800 551 835 

11 Котелевська 384 247 0 0 137 

12 Красногорівська 651 258 0 393 0 

13 Кременчуцька 8757 1178 2394 2581 2604 

14 Лохвицька 3196 283 1000 800 1113 

15 Лубенська 4871 729 1200 900 2042 

16 Машівська 152 150 0 2 0 

17 Миргородська 2832 714 0 191 1927 

18 Н. Санжарська 3710 879 800 1240 791 

19 Оржицька 2016 505 0 1150 361 

20 Пирятинська 2573 614 1000 959 0 

21 Полтавська МЕМ 7931 2055 2011 722 3143 

22 Решетилівська 1364 310 0 700 354 

23 Семенівська 1918 554 0 1100 264 

24 Хорольська 3051 846 1346 800 59 

25 Чорнухинська 170 59 0 111 0 

26 Чутівська 1171 259 0 600 312 

27 Шишацька 585 310 0 275 0 

28 Полтавська РЕМ 2560 544 800 800 416 

  ВСЬОГО 67366 14297 15151 20683 17235 

 

 

Фактичні та прогнозні витрати електричної енергії в системі розподілу 

 

Показники 

 8 міс 

2021 
2021 2022 

факт прогноз прогноз 

ТВЕ (тис. кВт-год) в тому числі: 279 758 447 000 431 012 

 на 1 класі 99 016 157 831 151 622 

 на 2 класі 180 742 289 176 279 390 

ТВЕ (%) в тому числі: 7,6 8 8,03 

 (%) на 1 класі 2,69 2,82 2,82 

 (%) на 2 класі 9,61 9,97 9,97 

До основних заходів, які спрямовані на зниження витрат електричної енергії в системі 

розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можна віднести такі: 

- реконструкція електричних мереж 0,38 кВ з заміною неізольованого на ізольований 

самоутримний провід у населених пунктах 

- заміна силових трансформаторів в ТП 10(6)/0,38 кВ, для яких прогнозується 

перевантаження в наступних періодах у зв’язку з виконанням постанови НКРЕКП від 

17.03.2021 №475, та трансформаторів «старої шкали» з підвищеними втратами холостого ходу  



- вдосконалення системи розрахункового обліку електроенергії по межі балансової 

належності зі споживачами; 

- встановлення закритих комплексів обліку електроенергії з електронними лічильниками 

з підключенням до мережі ізольованим проводом; 

- ліквідація безоблікового споживання електроенергії у побутових споживачів; 

- заміна однофазних та трифазних електролічильників з простроченим терміном 

Держповірки  

- заміна однофазних електролічильників класу 2,5 

- встановлення магнітних індикаторів у побутових та юридичних споживачів; 

- проведення закриття доступу та пломбування трансформаторів струму та дооблікових 

ланцюгів у споживачів одноразовими пломбами; 

- проведення рейдів по виявленню крадіжок та щомісячним зняттям показів 

електролічильників; 

- систематичне проведення пофідерного аналізу балансу потужності в мережі 0,38-10 кВ 

для виявлення комерційної складової витрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 

 

 
 



1.1.2.3.1 Реконструкція КЛ-10 кВ від РП-1 до ЗТП-41 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 

 

Кабельна лінія напругою 10 кВ «РП-1–ТП-41» введена в експлуатацію в 1977 році та 

забезпечує електропостачання 3 177 побутових та 290 юридичних споживачів громадсько-

побутового призначення центральної частини міста Кременчука з загальним навантаженням 2 

581 кВт. 

Кабельна лінія проходить практично повністю по асфальтованій частині тротуарів та доріг  

вздовж вулиці Ігоря Сердюка частково поруч з існуючими КЛ-10 кВ «РП-1 – ТП-73», «ТП-41 – 

ТП-93» та «ТП-41 – ТП-90». 

Кабельна лінія загальною довжиною 0,59 км прокладена кабелем марки АСБ 3х70 мм2, 

завантаження кабелю в нормальному режимі 102%, в післяаварійному режимі 122%. 

На даний час на кабельній лінії 10 кВ «РП-1 – ТП-41» встановлено 2 шт. з’єднувальних 

муфт. 

Станом на 01.01.2021р. строк експлуатації кабельної електролінії становить 44 роки (2021-

1977 = 44) для кабелю «РП-1 – ТП-41». 

В результаті появ ознак корозії після 44-річного терміну експлуатації, оболонка кабельної 

лінії не витримувала підвищеної напруги при профілактичних випробуваннях, виконаних в 

2016 році для КЛ-10 кВ «РП-1 – ТП-41».  

Протягом останніх років спостерігається зростання навантаження: 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження на 

к.1, А 

148 150 155 158 161 165 

Темп росту для к.1 - 101,35% 103,33% 101,94% 101,89% 102,48% 

 

Таким чином переріз кабельної лінії не відповідає струмовим навантаженням в умовах 

постійного приросту потужностей споживачів, враховуючи, що через цю кабельну електролінію 

здійснюється резервування значної кількості споживачів найбільш щільної центральної частини 

міста. 

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

зшитого поліетилену, які мають відносні переваги в монтажу, експлуатації та ремонті 

кабельних ліній, можливо стверджувати, що зазначена кабельна лінія має також 100% 

моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками кабельна лінія 10 кВ «РП-1 – ЗТП-41» підлягає повній 

заміні із застосуванням кабелю з ізоляцією із зшитого поліетилену. 



Проектом передбачається реконструкція кабельної лінії 10 кВ від РП-1 до ЗТП-41 

шляхом: 

- монтажу КЛ-10 кВ кабелем із зшитого поліетилену (АПвЭгаПу-20 1х95(г)/35) від РП-1 

до ЗТП-41 з довжиною траси 515 м., (після реконструкції завантаження кабелю складе 

в нормальному режимі 58%, в післяаварійному режимі 116%); 

- встановлення 2 кінцевих та 6 з’єднувальних муфт; 

- встановлення ОПН та захисту від перенапруг; 

- встановлення ТСНП в РП-1 та підключення його в схему РЗА комірки № 10 в РП-1; 

- виконання розрахунків КЛ-10 кВ (за допустимим струмом, струмами к.з., за втратами на 

фідері), ОПН та уставок РЗ в комірці №10 в РП-1. 

 

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція кабельної лінії 10 кВ від РП-1 до ЗТП-41 в м. Кременчуці Полтавської 

області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 

по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.13.2.5). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція кабельної лінії 10 кВ від РП-1 

до ЗТП-41в м. Кременчуці Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про 

затвердження ПКД складає – 2 857,82 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу у повному 

обсязі підрядним способом – 1 451,32 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт,  затверджена вказівкою № 557 від 29.10.2021 року на суму 2 857,82 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

 

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

"Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509".  

 

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 

КЛ-10 кВ «РП-1 – ТП-41» 
Кременчуцька 

філія 
км 0,52 2 818,10 1 451,32 

 

4.2. Розрахунок економічного ефекту: 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1) зменшенням втрат електричної енергії в кабелях живлення; 

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

пошкодженні існуючої лінії живлення; 

3) уникнення витрат на ремонти при пошкодженнях існуючих кабелів; 

 

1. Враховуючи зростаючу динаміку навантаження з 2015-2020 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на кабельну лінію. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2023 (перший ріку після року інвестиційної 

програми) по 2037 рік. 



Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами                  

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

2015 року – першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2023-2037 роках визначені в додатку 1. 

 

2. Визначаємо втрати електричної енергії: 

 
32 103  LrIW  

де: 

І – струм навантаження, А; 

r – питомий активний опір кабелю, Ом/км; 

L – довжина кабелю, км; 

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

Розрахунок щорічних втрат електричної енергії в кабельній ліній для існуючого та 

проектованого кабелів виконано в додатку 1 на період прогнозу. 

Середньорічне зниження втрат електричної енергії становить 44,281 МВт*год. 

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

Тоді середньорічна вартість втрат електричної енергії становитиме: 

 

ΔWod = 44,281 • 1669,98 = 73,948 тис. грн. (без ПДВ) 

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

та ремонту кабеля. 

Середня тривалість ремонту даної кабельної лінії становить 103,24 годин з урахуванням 

ускладнень при виконанні ремонту в районі полотна автодороги та в зимовий період. 

Протягом 2016-2020 років (5 років) відбулося 2 пошкодження кабельної лінії. Тому 

середньорічна кількість ремонтів становить: 

 

N = Nd/Nda = 2 / 5 = 0,4 

Тоді середньорічна тривалість ремонтів кабельної лінії становить: 

 

T = T1 • N = 103,24 • 0,4 = 41,296 годин 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого 

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

протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 112,866 МВт*год. 

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

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

можна уникнути при заміні кабеля, становитиме: 

 

ΔWod = 112,866 • 2312,44 = 260,995 тис. грн. (без ПДВ) 

 

4. Визначаємо вартість ремонтів існуючої кабельної лінії. 

Середня вартість одного ремонту становить 68,11 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючої кабельної лінії становитиме: 



 

ΔW = 68,11 • 0,4 = 27,244 тис. грн. (без ПДВ) 

 

5. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

 

âò ð í â ðåìE W W W     

E = 73,948 + 260,995 + 27,244 = 362,187 тис. грн. 

 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

 

Ток. = І / Е = 1 451,32 / 362,187 = 4 роки 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

1 451,32 0,00 362,187 4 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

73,948 27,244 0,00 0,00 0,00 260,995 0,00 

 

Використані джерела: 

1. "Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509".  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

1.1.2.3.2 Реконструкція КЛ-10 кВ від РП-12 до ЗТП-66 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 

 

Кабельна лінія напругою 10 кВ «РП-12–ТП-66» введена в експлуатацію в 1970 році та 

забезпечує електропостачання 936 побутових та 56 юридичних споживачів громадсько-

побутового призначення нагірної частини міста Кременчука з загальним навантаженням 3617 

кВт. 

Кабельна лінія проходить практично повністю по асфальтованій частині тротуарів та доріг 

на території міської дитячої лікарні та медичного фахового коледжу частково поруч з 

існуючими КЛ-10 кВ «РП-12 – ТП-67», «ТП-66 – ТП-130». 

Кабельна лінія загальною довжиною 0,12 км прокладена кабелем марки АСБ 3х95 мм2, 

завантаження кабелю в нормальному режимі 118%, в післяаварійному режимі 129%. 

На даний час на кабельній лінії 10 кВ «РП-12 – ТП-66» встановлено 2 шт. з’єднувальних 

муфт. 

Станом на 01.01.2020р. строк експлуатації кабельної електролінії становить 51 років 

(2021-1970 = 51) для кабелю «РП-12 – ТП-66». 

В результаті появ ознак корозії після 50-річного терміну експлуатації, оболонка кабельної 

лінії не витримує вимірювань підвищеною напругою 60 кВ. 

В періоди між профілактичними випробуваннями кабельна лінія пошкоджується в 

результаті електричного пробою та поступового старіння ізоляції. З 2019р. випробування 

кабельної лінії 10 кВ РП-12–ТП-66 випробується напругою 40 кВ. Кількість встановлених 

з’єднувальних муфт в розрахунку на 1 км кабельної лінії становить: 2 / 0,12 = 16,66 шт. 

 

Протягом останніх років спостерігається зростання навантаження: 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження на 

к.1, А 

157 156 159 198 208 227 

Темп росту для кабелю - 0,99% 101,92% 124,53% 105,05% 109,13% 

 

Таким чином переріз кабельної лінії не відповідає струмовим навантаженням в умовах  

постійного приросту потужностей споживачів. 

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

зшитого поліетилену, які мають відносні переваги в монтажу, експлуатації та ремонті 

кабельних ліній, можливо стверджувати, що зазначена кабельна лінія має також 100% 

моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками кабельна лінія 10 кВ «РП-12 –ТП-66» підлягає повній заміні 

із застосуванням кабелю з ізоляцією з зшитого поліетилену. 

Проектом передбачається реконструкція кабельної лінії 10 кВ від РП-12 до ЗТП-66 

шляхом: 

- монтажу КЛ-10 кВ кабелем із зшитого поліетилену (АПвЭгаПу-20 1х400(г)/35) від РП-12 

до ЗТП-66 з довжиною траси 143 м., (після реконструкції завантаження кабелю складе 

в нормальному режимі 65%, в післяаварійному режимі 113%); 

- встановлення 2-х кінцевих муфт; 

- встановлення ОПН та захисту від перенапруг; 

- встановлення ТСНП в РП-12 та підключення його в схему РЗА комірки № 9 в РП-12; 

- виконання розрахунків КЛ-10 кВ (за допустимим струмом, струмами к.з., за втратами на 



фідері), ОПН та уставок РЗ в комірці №9 в РП-12. 

 

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція кабельної лінії 10 кВ від РП-12 до ЗТП-66 в м. Кременчуці Полтавської 

області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 

по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.13.2.5). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція кабельної лінії 10 кВ від РП-12 

до ЗТП-66 в м. Кременчуці Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про 

затвердження ПКД складає – 947,33 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу у повному 

обсязі підрядним способом – 463,03 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт,  затверджена вказівкою № 555 від 29.10.2021 року на суму 947,33 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

 

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

"Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

4.1. Вартість робіт по об’єкту: 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниця 

виміру 

Кількіст

ь 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

КЛ-10 кВ «РП-12 – ЗТП-66 
Кременчуць

ка філія 
км 0,13 3 455,48 463,03 

 

4.2. Розрахунок економічного ефекту: 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1) зменшенням втрат електричної енергії в кабелях живлення; 

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

пошкодженні існуючої лінії живлення; 

3) уникнення витрат на ремонти при пошкодженнях існуючих кабелів; 

 

1. Враховуючи зростаючу динаміку навантаження за 2015-2020 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на кабельну лінію. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2023 (перший ріку після року інвестиційної 

програми) по 2037 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами                  

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

2015 року – першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2023-2037 роках визначені в додатку 1. 

 

2. Визначаємо втрати електричної енергії: 
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де: 

І – струм навантаження, А; 



r – питомий активний опір кабелю, Ом/км; 

L – довжина кабелю, км; 

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

 

Розрахунок щорічних втрат електричної енергії в кабельній ліній для існуючого та 

проектованого кабелів виконано в додатку 1 на період прогнозу. 

Середньорічне зниження втрат електричної енергії становить 28,865 МВт*год. 

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

Тоді середньорічна вартість втрат електричної енергії становитиме: 

 

ΔWod = 28,865 • 1669,98 = 48,203 тис. грн. (без ПДВ) 

 

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

та ремонту кабеля. 

Середня тривалість ремонту даної кабельної лінії становить 86,92 годин з урахуванням 

ускладнень при виконанні ремонту на проїзній частині з необхідністю розбивання 

асфальтобетонного покриття. 

 

 

Протягом 2016-2020 років (5 років) відбулося 3 пошкодження кабельної лінії. Тому 

середньорічна кількість ремонтів становить: 

 

N = Nd/Nda = 3 / 5 = 0,6 

 

Тоді середньорічна тривалість ремонтів кабельної лінії становить: 

 

T = T1 • N = 86,92 • 0,6 = 52,152 годин 

 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого 

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

протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 207,024 МВт*год. 

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

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

можна уникнути при заміні кабеля, становитиме: 

 

ΔWod = 207,024 • 2312,44 = 478,73 тис. грн. (без ПДВ) 

 

4. Визначаємо вартість ремонтів існуючої кабельної лінії. 

Середня вартість одного ремонту становить 68,11 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючої кабельної лінії становитиме: 

 

ΔW = 68,11 • 0,6 = 40,866 тис. грн. (без ПДВ) 



5. Загальний річний економічний ефект становитиме: 
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E = 48,203 + 478,73 + 40,866 = 567,799 тис. грн. 

 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

 

Ток. = І / Е = 463,03 / 567,799 = 0,82 років. 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, 

тис. грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

463,03 0,00 567,799 0,82 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

48,203 40,866 0,00 0,00 0,00 478,73 0,00 

 

Використані джерела: 

1. "Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509". 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

1.1.2.3.3 Реконструкція КЛ-10 кВ «РП-3 – ТП-85» 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 

 

Кабельна лінія напругою 10 кВ «РП-3 – ТП-85» введена в експлуатацію в 1950 році та 

забезпечує електропостачання 1 279 побутових та 156 юридичних споживачів громадсько-

побутового призначення нагірної частини міста Кременчука з загальним навантаженням 1 

512,02 кВт. 

Кабельна лінія проходить практично повністю по асфальтованій частині тротуарів та 

перетини доріг з вулицями Маяковського то Європейська вздовж проспекту Свободи, по 

території меморіалу «Вічно Живим» поруч з існуючими КЛ-10 кВ «РП-3 – ТП-11», «ТП-3 – ТП-

58». 

Кабельна лінія загальною довжиною 0,71 км прокладена кабелем марки СБ 3х35 мм2, 

завантаження кабелю в нормальному режимі 107%, в післяаварійному режимі 138%. 

На даний час на кабельній лінії 10 кВ «РП-3 – ТП-85» встановлено 2 шт. з’єднувальних 

муфт. 

Станом на 01.01.2020р. строк експлуатації кабельної електролінії становить 71 років 

(2021-1950 = 71) для кабелю «РП-3 – ТП-85». 

В результаті появ ознак корозії після 70-річного терміну експлуатації, оболонка кабельної 

лінії не витримує вимірювань підвищеною напругою 60 кВ. 

В періоди між профілактичними випробуваннями кабельна лінія пошкоджується в 

результаті електричного пробою та поступового старіння ізоляції. З 2018р. випробування 

кабельної лінії 10 кВ РП-3 – ТП-85 випробується напругою 40 кВ. Кількість встановлених 

з’єднувальних муфт в розрахунку на 1км кабельної лінії становить: 2 / 0,71 = 2,81 шт. 

 

Протягом останніх років спостерігається зростання навантаження: 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження , А 144 147 149 150 151 154 

Темп росту для кабелю - 102,08% 101,36% 100,67% 100,66% 101,98% 

 

Таким чином переріз кабельної лінії не відповідає струмовим навантаженням в умовах  

постійного приросту потужностей споживачів. 

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

зшитого поліетилену, які мають відносні переваги в монтажу, експлуатації та ремонті 

кабельних ліній, можливо стверджувати, що зазначена кабельна лінія має також 100% 

моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками кабельна лінія 10 кВ «РП-3 – ТП-85» підлягає повній заміні 

із застосуванням кабелю з ізоляцією з зшитого поліетилену. 

Проектом передбачається реконструкція кабельної лінії 10 кВ від РП-3 до ТП-85 шляхом: 

- монтажу КЛ-10 кВ кабелем із зшитого поліетилену(АПвЭгаПу-20 1х185(г)/35) від РП-3 

до ТП-85 з довжиною траси 626 м., (після реконструкції завантаження кабелю складе в 

нормальному режимі 62%, в післяаварійному режимі 111%); 

- встановлення 3-х з’єднувальних та 2-х кінцевих муфт; 

- встановлення ОПН та захисту від перенапруг; 

- встановлення ТСНП в РП-3 та підключення його в схему РЗА комірки № 23 в РП-3; 

- виконання розрахунків КЛ-10 кВ (за допустимим струмом, струмами к.з., за втратами на 

фідері), ОПН та уставок РЗ в комірці №23 в РП-3. 

 

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція кабельної лінії 10 кВ від РП-3 до ТП-85 в м. Кременчуці Полтавської області» 



зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 

роки» (табл. 76, пп. 4.13.2.5). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція кабельної лінії 10 кВ від РП-3 

до ТП-85 в м. Кременчуці Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про 

затвердження ПКД складає – 2 387,20 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу у повному 

обсязі підрядним способом – 1 169,11 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт,  затверджена вказівкою № 558 від 29.10.2021 року на суму 2 387,20 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

 

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

"Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509". 

 

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 

КЛ-10 кВ «РП-3 – ТП-85 
Кременчуцька 

філія 
км 0,63 1 867,58 1 169,11 

 

4.2. Розрахунок економічного ефекту: 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1) зменшенням втрат електричної енергії в кабелях живлення; 

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

пошкодженні існуючої лінії живлення; 

3) уникнення витрат на ремонти при пошкодженнях існуючих кабелів; 

 

1. Враховуючи зростаючу динаміку навантаження за 2015-2020 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на кабельну лінію. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2023 (перший ріку після року інвестиційної 

програми) по 2037 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами                  

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

2015 року – першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2023-2037 роках визначені в додатку 1. 

 

2. Визначаємо втрати електричної енергії: 

 
32 103  LrIW  

де: 

І – струм навантаження, А; 

r – питомий активний опір кабелю, Ом/км; 

L – довжина кабелю, км; 

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

 

Розрахунок щорічних втрат електричної енергії в кабельній ліній для існуючого та 

проектованого кабелів виконано в додатку 1 на період прогнозу. 

Середньорічне зниження втрат електричної енергії становить 22,219 МВт*год. 

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

Тоді середньорічна вартість втрат електричної енергії становитиме: 

 

ΔWod = 22,219 • 1669,98 = 37,105 тис. грн. (без ПДВ) 

 

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

та ремонту кабеля. 

Середня тривалість ремонту даної кабельної лінії становить 94,72 годин з урахуванням 

ускладнень при виконанні ремонту на проїзній частині з необхідністю розбивання 

асфальтобетонного покриття. 

 

Протягом 2016-2020 років (5 років) відбулося 4 пошкодження кабельної лінії. Тому 

середньорічна кількість ремонтів становить: 

 

N = Nd/Nda = 4 / 5 = 0,8 

 

Тоді середньорічна тривалість ремонтів кабельної лінії становить: 

 

T = T1 • N = 94,72 • 0,8 = 75,776 годин 

 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого 

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

протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 190,089 МВт*год. 

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

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

можна уникнути при заміні кабеля, становитиме: 

 

ΔWod = 190,089 • 2312,44 = 439,57 тис. грн. (без ПДВ) 

 

4. Визначаємо вартість ремонтів існуючої кабельної лінії. 

Середня вартість одного ремонту становить 72,11 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючої кабельної лінії становитиме: 

 

ΔW = 72,11 • 0,8 = 57,688 тис. грн. (без ПДВ) 

 

5. Загальний річний економічний ефект становитиме: 
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E = 37,105 + 439,57 + 57,688 = 534,363 тис. грн. 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

 

Ток. = І / Е = 1 169,11/ 534,363 = 2,19 років. 



Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу 

усього, тис. грн (без 

ПДВ) 

Оприбуткування 

зворотних матеріалів, 

тис. грн (без ПДВ)  

Сукупний 

економічний ефект від 

впровадження заходу 

за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

1 169,11 0,00 534,363 2,19 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

37,105 57,688 0,00 0,00 0,00 439,57 0,00 

 

 
Використані джерела: 

1. "Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509". 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

1.1.2.3.4 Реконструкція КЛ-10 кВ від РП-6 до ЗТП-31 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 

 

Кабельна лінія напругою 10 кВ «РП-6–ТП-31» введена в експлуатацію в 1967 році та 

забезпечує електропостачання 3 099 побутових та 446 юридичних споживачів громадсько-

побутового призначення центральної частини міста Кременчука з загальним навантаженням 2 

295 кВт. 

Кабельна лінія частково проходить по асфальтованій частині проїжджої дороги по вулиці 

Шевченка та тротуарам внутрішньобудинкових доріг частково поруч з існуючими КЛ-10 кВ 

«РП-6 – ТП-74», «РП-6 – ТП-145». 



Кабельна лінія загальною довжиною 0,28 км прокладена кабелем марки АСБ 3х70 мм2, 

завантаження кабелю в нормальному режимі 103%, в післяаварійному режимі 120%. 

На даний час на кабельній лінії 10 кВ «РП-6 – ЗРП-31» встановлено 6 шт. з’єднувальних 

муфт. 

Станом на 01.01.2020р. строк експлуатації кабельної електролінії становить 54 роки (2021-

1967 = 54) для кабелю «РП-6–ТП-31». 

В результаті появ ознак корозії після 54-річного терміну експлуатації, оболонка кабельної 

лінії не витримувала підвищеної напруги при профілактичних випробуваннях, виконаних в 

2015 році. Так, в 2015 році під час профілактичного випробування відбувся пробій оболонки 

кабелю 10 кВ «РП-6–ТП-31» за яким опір між фазами А та В та землею був 0 МОм, коли після 

ремонту та виконання випробування став 300 МОм у відповідності з [2]. 

В періоди між профілактичними випробуваннями кабельна лінія пошкоджується в 

результаті електричного пробою та поступового старіння ізоляції. З 2016р. пошкодження на 

КЛ-10 кВ «РП-6 – ЗТП-31» не відбувались в наслідок профілактичних випробувань напругою 

тільки 40 кВ. При цьому збільшується навантаження на інші кабелі 10 кВ, якими резервуються 

споживачі міста під час пошкодження цього кабелю. Часті пошкодження спричиняють значні 

витрати на ремонт цих кабельних ліній та недовідпуск споживачам електричної енергії. 

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

становить: 

для даної кабельної лінії – 6/0,29 = 20,68 шт. 

Протягом останніх років спостерігається зростання навантаження: 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження на 

к.1, А 

157 158 158 161 163 166 

Темп росту для к.1 - 100,64% 100% 101,89% 101,24% 101,84% 

 

Таким чином переріз кабельної лінії не відповідає струмовим навантаженням в умовах  

постійного приросту потужностей споживачів. 

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

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

кабельних ліній, можливо стверджувати, що зазначена кабельна лінія має також 100% 

моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками кабельна лінія 10 кВ «РП-6– ТП-31» підлягає повній заміні 

із застосуванням кабелю з ізоляцією із зшитого поліетилену. 

Проектом передбачається реконструкція кабельної лінії 10 кВ від РП-6 до ЗТП-31 

шляхом: 

- монтажу КЛ-10 кВ кабелем із зшитого поліетилену(АПвЭгаПу-20 1х500(г)/50) від РП-6 

до ЗТП-31 з довжиною траси 529 м., (після реконструкції завантаження кабелю складе 

в нормальному режимі 42%, в післяаварійному режимі 115%); 

- встановлення 3-х з’єднувальних та 2-х кінцевих муфт; 

- встановлення ОПН та захисту від перенапруг; 

- встановлення ТСНП в РП-6 та підключення його в схему РЗА комірки № 13 в РП-6; 

- виконання розрахунків КЛ-10 кВ (за допустимим струмом, струмами к.з., за втратами на 

фідері), ОПН та уставок РЗ в комірці №13 в РП-6. 

 

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція кабельної лінії 10 кВ від РП-6 до ЗТП-31 в м. Кременчуці Полтавської 



області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 

по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.13.2.5). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція кабельної лінії 10 кВ від РП-6 

до ЗТП-31 в м. Кременчуці Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про 

затвердження ПКД складає – 5 035,14 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу у повному 

обсязі підрядним способом – 5 022,20 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт,  затверджена вказівкою № 559 від 29.10.2021 року на суму 4 458,74 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

 

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

"Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509". 

 

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 

КЛ-10 кВ «РП-6 – ТП-31» 
Кременчуць

ка філія 
км 0,53 3 912,60 2 069,76 

 

4.2. Розрахунок економічного ефекту: 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1) зменшенням втрат електричної енергії в кабелях живлення; 

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

пошкодженні існуючої лінії живлення; 

3) уникнення витрат на ремонти при пошкодженнях існуючих кабелів; 

 

1. Враховуючи зростаючу динаміку навантаження за 2015-2020 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на кабельну лінію. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2023 (перший ріку після року інвестиційної 

програми) по 2037 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами                  

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

2015 року – першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2023-2037 роках визначені в додатку 1. 

2. Визначаємо втрати електричної енергії: 

 
32 103  LrIW  

де: 

І – струм навантаження, А; 

r – питомий активний опір кабелю, Ом/км; 

L – довжина кабелю, км; 

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

 

Розрахунок щорічних втрат електричної енергії в кабельній ліній для існуючого та 

проектованого кабелів виконано в додатку 1 на період прогнозу. 

Середньорічне зниження втрат електричної енергії становить 42,331 МВт*год. 

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

Тоді середньорічна вартість втрат електричної енергії становитиме: 

 

                   ΔWod = 42,331 • 1669,98 = 70,691 тис. грн. (без ПДВ) 

 

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

пошкодження та ремонту кабеля. 

Середня тривалість ремонту даної кабельної лінії становить 96,47 годин з урахуванням 

ускладнень при виконанні ремонту на полотні автодороги з розбиванням асфальтобетонного 

покриття. 

Протягом 2016-2020 років (5 років) відбулося 4 пошкодження кабельної лінії. Тому 

середньорічна кількість ремонтів становить: 

 

N = Nd/Nda = 4 / 5 = 0,8 

 

Тоді середньорічна тривалість ремонтів кабельної лінії становить: 

 

T = T1 • N = 96,47 • 0,8 = 77,176 годин 

 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого 

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

протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 206,635 МВт*год. 

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

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

можна уникнути при заміні кабеля, становитиме: 

 

ΔWod = 206,635 • 2312,44 = 477,83 тис. грн. (без ПДВ) 

 

4. Визначаємо вартість ремонтів існуючої кабельної лінії. 

Середня вартість одного ремонту становить 68,11 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючої кабельної лінії становитиме: 

 

ΔW = 68,11 • 0,8 = 54,488 тис. грн. (без ПДВ) 

 

5. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

 

âò ð í â ðåìE W W W     

E = 70,691 + 477,83 + 54,488 = 603,01 тис. грн. 

 



Термін окупності інвестиції становитиме: 

 

Ток. = І / Е = 2 069,76 / 603,01 = 3,43 роки 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

2 069,76 0,00 603,01 3,43 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

70,691 54,448 0,00 0,00 0,00 477,83 0,00 

 

Використані джерела: 

1. "Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509". 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

1.1.2.3.5 Реконструкція ПЛ-10 кВ "Слобода" від ПС 110/35/10 кВ "Гребінка": 

встановлення реклоузерів на повітряній лінії (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 749 500 шт. 

Одним із заходів щодо покращення надійності та якості електропостачання споживачів є 

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

Для забезпечення якісного та надійного електропостачання споживачів, зменшення перерв 

у електропостачанні було вибрано 1 лінію 10 кВ, яка має велику частку SAIDI компанії, 

протяжністю 36,68 км (див. таблицю) з кількістю точок обліку – 1 521. 

 

 

 

 



Перелік ПЛ-10 кВ  по АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

на яких заплановано встановлення реклоузерів у 2022 р. 

№ 

п/п 
Філія ПС 

Найменування 

повітряної лінії 

Клас 

напру
ги, кВ 

Кількіс

ть 

реклоузе

рів, од 

Довжи

на, км 

К-сть 

спожи
вачів 

Частка 

SAIDI по 

компанії, 
% 

(2020 рік) 

Час 

відключен

ня лінії, хв. 

(2020рік) 

К-сть 
авар. І 

навмисн

их 
відключе

нь 

(2020 рік) 

Недовідпу

ск ел/ен, 

кВт/год 

(2020 рік) 

1 Гребінківська 
ПС Гребінка 

110/35/10кВ 

ПЛ-10кВ 

"Слобода" 
10 2 36,68 1521 0,140% 6476,06 13 28991,72 

 

На даній ПЛ-10 кВ заплановано встановлення 2 реклоузерів для ділення та локалізації місць 

пошкоджень при аварійних ситуаціях та коротких замиканнях на проводах ЛЕП. 

За 2020 рік загальна частка SAIDI по компанії на даній ПЛ-10 кВ становить 0,14 %. 

Сумарний час відключення по даній ПЛ-10 кВ склав 6 476,06 хвилин. 

Недовідпуск електричної енергії споживачам склав 28 991,72 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 

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 онлайн контролю та дистанційного керування реклоузерами. Зв’язок з 

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

реклоузерів. Автоматика та захист забезпечується мікропроцесорними терміналами 

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

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

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

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

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

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

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

пошкодженої ділянки мережі. 

 

Проєктом інвестиційної програми на 2022 рік передбачається встановлення реклоузерів на 

ПЛ 10 кВ «Слобода» ПС 110/35/10 кВ «Гребінка» (2шт). В тому числі: 

- демонтаж опори №111 ПЛ-10 кВ «Слобода» від ПС 110/35/10 кВ»Гребінка з 

роз’єднувачем Р-29; 

- демонтаж натяжних ізоляторних збірок на існуючій опорі №444; 



- демонтаж проводів в прогоні опор №110-№113, №444-№446 на ПЛ-10 кВ 

«Слобода»; 

- демонтаж існуючих опор №112 та №445; 

- встановлення проектованих опор 10 кВ; 

- монтаж натяжних ізоляторних збірок з полімерними ізоляторами на опорі №444; 

- монтаж роз’єднувача на проектованій опорі №111н; 

- монтаж реклоузерів на проектованих опорах №112н та №445н; 

- монтаж проектованих проводів в прогоні опор №445-№445н, та №111-№111н на 

ПЛ-10 кВ «Слобода»; 

- зворотній монтаж існуючих проводів в прогоні опор №445н-№446, №110-111н та 

№112н-№113 на ПЛ-10 кВ «Слобода». 

  

Живляча ПС ПС 110/35/10 кВ «Гребінка» 

Диспетчерська назва ПЛ Слобода 

Клас напруги, кВ 10 

Довжина ПЛ по лісах та парках, км 0 

Кількість абонентських ТП, шт 1+1(Укрзалізниця ОСР) 

Довжина абонентських ПЛ, км 0 

Віддаленість ПЛ від філії min – 3км; max – 19км 

Відповідальні споживачі 
Свердловини,ФАП,АЗС,Школа,Очисні 

споруди,базова станція стільникового зв’язку 

 

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

проходження ПЛ через болотисту місцевість та місця міграції птахів, пошкодження 

абонентських ТП, значна відстань від виробничих баз обслуговуючих філій. 

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

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

тому трапляються випадки відключення ліній в результаті падіння дерев, розташованих за 

межами охоронних зон ПЛ. 

Зокрема, проблемними місцями, які призводять до відключення ПЛ 10 кВ «Слобода» є 

ділянки опор 518-520, які розташовані в болотистій місцевості, ділянка опор 672- 673 (перехід 

ПЛ через водойму), 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 (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 "Cлобода" від ПС 110/35/10кВ "Гребінка" 
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1 ПЛ 10 кВ «Слобода» 1521 13 6476,06 0,98% 0,14% 

 

 



"Реконструкція ПЛ-10кВ "Cлобода" від ПС 110/35/10кВ "Гребінка" 

Показники 

До 

встановлення 

реклоузера 

Після встановлення реклоузера 

Ділянка 1 до оп.  

№ 112  і оп. № 445 

Ділянка 2 за 

оп. № 445 

Ділянка 3 за  

оп. № 112 

Довжина лінії, км. 

36,68 

18,2 

(50% від загальної 

довжини ПЛ ) 

10,96 

(30% від загальної 

довжини ПЛ ) 

7,52 

(20% від загальної 

довжини ПЛ ) 

ТП, які живляться від даної 

лінії, шт 
26 11 11 4 

Кількість споживачів, шт 1 521 734 593 194 

Споживання, кВт*год за 12 

місяців 
2 374 626 1 705 003 574 653 94 970 

Навантаження, МВт (макс.) 0,46 0,22 0,14 0,1 

 

Заплановано встановлення вакуумного реклоузера 15 кВ типу e.hv.pp-15-630-3 

виробництва «WENZHOU ROCK WILL ELEKTRIC CO» (або аналог).  

Монтаж реклоузера виконується на одностояковій опорі між двома анкерними опорами 

на яких змонтовані роз’єднувачі для можливості створення видимого розриву для безпечного 

обслуговування обладнання.  

Разом з реклоузером на опорі монтується трансформатор власних потреб з коефіцієнтом 

трансформації 10000/220В для забезпечення заряду АКБ реклоузера та контролю наявності 

напруги зі сторони живлення. Також для контролю напруги використовуються датчики напруги 

вмонтовані у високовольтні вводи реклозера. Для вимірювання струмів навантаження 

використовуються накладні трансформтори струму з коефіцієнтом трансформації 400/1.  

Шафа керування реклоузером монтується на тій же опорі, що і реклоузер та з’єднується з 

ним кабельними шлейфами. 

Контролер реклоузера забезпечує функції автоматики, керування, захисту та 

телемеханіки з комутаційним модулем. А також має вільно програмуєму PLC LOGIC для 

можливості автоматизиваної роботи в мережі 10кВ разом з існуючою телемеханікою SCADA. 

 

Технічні характеристики вакуумного реклоузера 15 кВ типу e.hv.pp-15-630-3 або аналогу: 

 

Напруга Номінальна / Максимальна – не менше 10/15кВ 

 Номінальний струм – не менше 630А 

 Номінальний струм відключення КЗ – не менше 16кА 

Тип трансформаторів струму, коефіцієнт трансформації – накладні з литою ізоляцією або 

вбудовані в води / 400/1-1000/1 

Тип трансформатору нульової послідовності, коефіцієнт трансформації -  - 

Тип трансформатору власних потреб – виносний з литою ізоляцією 10000/220В 

Додаткові датчики напруги для реалізації АВР - наявні 

Механічний/електричний ресурс при In – не менше 10000 

Комутаційний ресурс при номінальному струмі відключення 16кА – не менше 70 

Шафа захисту телемеханіки (тип) - microSCADA 

Акумуляторна батарея - наявна 

Термін служби акумуляторної батареї – не менше 10 років 

Обігрів шафи захисту і автоматики - наявний 

Протокол зв’язку - IEC 60870-5-104 

Модем (не постачається/GSM/GPRS/інший варіант) - наявний GSM 

Тип приводу - пружинний 

Індикатор положення вимикача - наявний 

Міжполюсна відстань - - 

Мінімальна довжина струму витоку Lcreep - - 

Кліматичне виконання – не нижче ІР54 

Живлення реклоузера – 24В 

Струм електродинамічної стійкості – не менше 40кА 

Кількість комутацій — Механічний ресурс при номінальному струмі – не менше 10000  



Вага комутаційного модулю (3-фазного) – не більше 170 кг 

Ведення журналу подій - так 

Ведення журналу відключень - так 

Ведення журналу несправностей - так 

Аналіз складу гармонік - так 

технічний облік електричної енергії - - 

Можливість синхронізації лінії з системою - так 

Захист від вищих гармонік - так 

Можливість інтеграції в SCADA - так 

Можливість підключення GPRS-модема- так 

Можливість підключення радіомодема- так 

Можливість підключення GPS модуля- так 

Можливість підключення Wi-Fi –  

Автоматичне відключення пошкодженої ділянки лінії - так 

Автоматичне повторне включення лінії (АПВ) - так 

Автоматичне відновлення живлення ліній (АВР) - так 

Захист мінімальної напруги(ЗМН) -так 

Зміни (через секунди) конфігурації мережі й забезпечення електропостачання споживача - так 

Збір, обробка та передача інформації про параметри режимів роботи мережі і стан власних 

елементів (із зазначенням параметрів каналу зв’язку) - так 

 

Виконання робіт по проекту, розробленого АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2020 році 

«Реконструкція ПЛ-10 кВ «Слобода» від ПС 110/35/10 кВ «Гребінка»: встановлення 

реклоузерів на повітряній лінії» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 48, п. 5.7.4.; табл. 76, пп. 4.4.2.4).  

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція ПЛ-10 кВ «Слобода» від ПС 

110/35/10 кВ «Гребінка»: встановлення реклоузерів на повітряній лінії» згідно з експертизою 

та наказом про затвердження ПКД складає – 1840,11 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації 

заходу у повному обсязі підрядним способом – 990,00 тис. грн. (без ПДВ). 

 Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 355 від 18.07.2021 р. на суму 1 840,11 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

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. 2 495,00 990,00 

 

4.2. Розрахунок доцільності встановлення. 
В розподільчих мережах 10 кВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» заплановано у 2022 році 

встановлення 2 шт. реклоузерів. 

Ефективність встановлення на фідері 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   = 2/1 = 2 

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 даної ПЛ складе: 

T0= 6476,06 хв. / 2 = 3238,03 хв. 

Тобто, після встановлення прогнозовано становитиме: 

T1 = 6476,06 хв. – 3238,03 хв. = 3238,03 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 для міської місцевості та 150 хвилин для сільської місцевості. 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: 150 хв. через 13 років для міської місцевості; 

        300 хв. через 13 років для сільської місцевості. 

Розрахункове зниження ΔSAIDIr за рік по даній ПЛ-10 кВ повинно бути не менше, ніж: 

ΔSAIDIr150 = (6476,06 хв. – 150 хв.)*0,077 = 486,62 хв. 

ΔSAIDIr300 = (6476,06 хв. – 300 хв.)*0,077 = 475,08 хв. 

Таким чином повинна виконуватись умова: tr SAIDISAIDI   

486,62 хв. > 150 хв. 

475,08 хв. > 300 хв. 

Умова виконується. 

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

По даній лінії 10 кВ за 2020 рік виникло 13 аварійних відключень. Після кожного аварійного 

відключення, згідно ТЕЕСМП, необхідно виконати позачерговий лінійний обхід ПЛ. Дану роботу 

виконують 2 електромонтери з бригадним автомобілем. Згідно «Норм часу на ремонт та технічне 

обслуговування електричних мереж» п. 090105 складає 0,9 люд/год на 1 км лінії та 0,5 маш/год на 

переїзд персоналу. Витрати робочого часу також доповнюються роботою майстра для організації 

позапланових оглядів, видачі розпорядження 1 люд. год та допуск персоналу до роботи з 

реєстрацією розпорядження – диспетчер 1 люд/год. 

Довжина ПЛ-10 кВ складає 36,68 км. Кількість відключень становить 13 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: 

36,68км*2люд*0,9люд/год*25,83рази*52,34грн/год+0,5люд/год*2люд*13разів*2рази* 

*51,05грн/год+13разів*(1майст*1год*59,11+1дисп.*1год.*60,11грн/год)= 47 137,56 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: 

13 поїздок * (18л*100 км/100 км) * 25грн/л = 5 850 грн. 



Витрати на роботу автотранспорту: 1маш/год*36,8 грн*8 год*13поїздок = 3 827,2 грн. 

Загалом витрати на проїзд автотранспортом складуть = 9 677,2 грн. 

 

4.5. Розрахунок недовідпуску електричної енергії. 

Недовідпуск електроенергії споживачам, через аварійні відключення по даній лінії 10 кВ склав 

– 28 991,72 кВт/год 

Розраховуємо вартість недовідпуску електроенергії: 

28 991,72 кВт/год * 0,64246 грн/кВт = 18 626,02 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 даній ПЛ-10 кВ – 1521 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: 

1521 спож.*200 грн.= 304 200 грн. 

При монтажі 2 реклоузерів на ПЛ-10 кВ коефіцієнт секціонування фідерів Ks склав 2, 

відповідно компенсація складе – 304 200 грн. / 2 = 152 100 грн., таким чином економія коштів 

прогнозовано складе – 304 200 – 152 100 = 152 100 грн. 

4.7. Розрахунок економічного ефекту. 

Вартість впровадження даного обладнання складає 495 000 * 2 = 990 000,00 грн.  

Недовідпуск – 18 626,02 грн. 

Позачергові огляди – 47 137,56 грн. 

Витрати на автотранспорт – 9 677,2 грн. 

Компенсація споживачам (економія коштів) – 152 100 грн.  

4.8. Розрахунок терміну окупності: 

990 000,00 / (18 626,02 + 47 137,56 + 9 677,2 + 152 100) = 4,35 років 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

990,00 0,00 227,541 4,35 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

0,00 0,00 9,68 47,14 0,00 18,63 152,10 



1.1.2.4.2.1 Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від 

КТП-33 гр. «Багратіона» 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 КТП-33 гр. Багратіона, розташовані в м. Кременчук, 

Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ 

категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з ПЛ-0,38 кВ та лінії 

вуличного освітлення. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ гр. Багратіона від  КТП-33, 

яка має довжину 2,312 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 112 побутових споживачів (109 

однофазних і 3 трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 374 кВт. 

ПЛ-0,38 кВ КТП-33 гр. Багратіона збудована в 1956 р. (термін експлуатації 65 років). Вона 

налічує 67 опор, з яких 16 опор дерев’яні та 3 дерев’яні підкоси до ж/б опор, 8 є дерев’яними на 

залізобетонних приставках. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконана 

ізольованим та неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-70 мм². Довжина проводу А-

70 – 0,256 км, А-35 – 1,712 км, А-25 – 1,606 км, А-16 – 0,487 км, СІП 4x70 – 0,148 км, СІП 4x50 

– 0,149 км, СІП 4x35 – 0,12 км, СІП 2x16 – 0,025 км. Існуючий провід не відповідає 

електричним навантаженням. На повітряних лініях, що збудовані не ізольованим проводом, 

встановлено ізолятори ТФ-20. ПЛ-0,4 кВ проходить по вулицях м. Кременчук Полтавської 

області.  

Проектом передбачається наступне: 

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

- монтаж КЛ-10 кВ з довжиною траси 0,44 км (3х АПвЭгаПу-15 1х50(г)/25); 

- монтаж КЛ-0,38 кВ з довжиною траси 0,024 км (АВБбШВ-4х150(ож)-1); 

- монтаж ПЛІ-0,38 кВ з довжиною траси 1,848 км (AsXSn – 4х95 (0,512 км), 4х70 (0,802 

км), 4х50 (0,214 км), 4х25 (0,206 км)). 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: КТП-33 (Л-1 – 0,9 

км), КТП-33А (Л-1 – 0,67 км, Л-2 – 0,46 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-33 гр. «Багратіона» в м. Кременчуці 

Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.13.2.1). 

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

кВ від КТП-33 гр. «Багратіона» в м. Кременчуці Полтавської області» згідно з експертизою та 

наказом про затвердження ПКД складає – 5 489,63 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації 

заходу підрядним способом – 4 456,60 тис. грн. (без ПДВ). 



Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 503 від 12.10.2021 року на суму 5 489,63 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року.  

Після реалізації будівництва розвантажувальних ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання 

заходу 

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами виконання відповідних 

заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену (договірну) потужність об’єкта 

індивідуального побутового споживача на рівні не нижче 5 кВт. 

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. 

 



 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, 

тис. грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

4 456,60 0,00 436,53 10,21 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 

 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

323,63 112,78 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 

 

 

 

 

 

1.1.2.4.2.2 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від РП-14 (гр. 

Бетонна), КТП-110 (гр. Хорольська) та ЗТП-57 (гр. 7-й Хорольський тупик) 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 РП-14, КТП-110 та ЗТП-57, розташовані в м. 

Кременчуці Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових 

споживачів ІІ та ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з 

трьох ПЛ 0,38 кВ та 1-ї кабельної електролінії 10 кВ.  

Проектом передбачається реконструкція 4,121 км ПЛ 0,38 кВ гр. Бетонна від РП-14, ПЛ 

0,38 кВ гр. Хорольська від КТП-110 та ПЛ 0,38 кВ гр. 7-й Хорольський тупик від ЗТП-57. Від 

всіх ПЛ-0,38 кВ живляться 130 побутових споживачів (123 однофазних і 7 трифазних). Сумарна 

договірна потужність споживачів становить 464,7 кВт.  

Кабельна лінія 10 кВ РП-14-ТП-194 збудована в 1980 році. Марка та переріз кабелю 

ААШВ-10 3х120. Згідно з нормативними документами кабельна лінія з алюмінієвою 

оболонкою відпрацювала нормативний термін експлуатації 25 років та має понаднормативну 



кількість з’єднувальних муфт. Технічний стан КЛ є непридатним, тобто таким що підлягає 

повній заміні. 

Проектом передбачається реконструкція КЛ-10 кВ РП-14-ТП-194, від якої живиться 59 

юридичних споживачів та 500 побутових споживачів (багатоповерхова забудова). Сумарна 

договірна потужність споживачів становить 3315,1 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від РП-14 гр. Бетонна збудована в 1962 рік (термін експлуатації 58 років), 

КТП-110 гр. Хорольська в 1964 році (термін експлуатації 56 років), ПЛ-0,4 кВ ЗТП-57 гр. 7-й 

Хорольський тупик в 1970 році (термін експлуатації 50 років). Вони налічують 120 стійок опор 

(в тому числі 10 підкосів), з яких 5 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 15 дерев’яні 

цільностоякові (в тому числі 7 підкосів), 97 залізобетонні (в тому числі 3 підкоси), 3 опори 

залізобетонні КП «Міськсвітло». Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконано 

неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-50 мм², СІП 4х35, СІП 2х25, СІП 2х16. 

Довжина проводу А-16 – 0,197 км, А-25 – 1,58 км, А-35 – 2,45 км, А-50 – 6,7км, СІП – 0,12км. 

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

На повітряних лініях встановлено ізолятори ТФ-20 та НС-18. ПЛ-0,4 кВ налічують 220 вводів, 

182 із них виконані проводом А-16 та менше, а 38 ізольованим проводом перерізом 16мм². ПЛ-

0,4 кВ проходять по вулицях м. Кременчука, мають 18 перетинів із дорогою. КТП-110 не має 

системи охоронної сигналізації. Інші підстанції РП-14 та ЗТП-57 являються абонентськими. 

Облік електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам. 

Проектом передбачається реконструкція ПЛ 0,38 та 10 кВ  від КТП-110 шляхом: 

- Демонтажу існуючих опор та проводів ПЛ-0,38 кВ; 

- Монтажу нових опор;  

- Реконструкції існуючої КТП із заміною трансформатора потужністю 250 кВА на новий 

потужністю 160 кВА; 

- Встановлення розвантажувальної КТПмм 10/0,4 кВ потужністю 160 кВА; 

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

- Монтажу КЛ-10 кВ з довжиною траси 1,941 км (3хАПвЭгаПу-20-1х240(г)/35 – 1,696 км, 

3хАПвЭгаПу-20-1х50(г)/16 – 0,35 км);  

- Монтажу КЛ-0,38 кВ з довжиною траси 0,26 км (АВБбШв-1 4х150); 

- Монтажу ПЛ-0,38 кВ з довжиною траси 1,92 км (AsXSn – 4х70 (0,317 км), 4х50 (1,141 

км), 4х35 (0,351 км)).  

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: КТПмм-110А (Л-1 

– 0,91 км, Л-2 – 0,20 км, Л-3 – 0,34 км, Л-4 – 0,29 км, Л-5 – 0,31 км), КТПмм-110Б (Л-1 – 0,28 

км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

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

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від РП-14 (гр. Бетонна), КТП-110 (гр. 

Хорольська) та ЗТП-57 (гр. 7-й Хорольський тупик) в м.Кременчуці Полтавської області» 

зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 

роки» (табл. 76, пп. 4.13.2.1). 

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

від РП-14 (гр. Бетонна), КТП-110 (гр. Хорольська) та ЗТП-57 (гр. 7-й Хорольський тупик) в 

м.Кременчуці Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД 

складає – 12 210,49 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним способом – 

8 265,57 тис. грн. (без ПДВ).  



Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 103 від 26.02.2021 р. на суму 12 210,49 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року.  

Після реалізації будівництва розвантажувальних ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами 

виконання відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену 

(договірну) потужність об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не 

нижче 5 кВт. 

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. 

 
 



Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

8 265,57 0,00 1054,06 10,83 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 

 

Зниженн

я ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційни

х 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали 

і ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату 

праці 

646,48 407,19 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 

 

 

 

 

 

1.1.2.4.2.3 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від КТП-409 (Л-2 та 

Л-3) в м. Заводське 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-409, розташовані в м. Заводське Миргородського 

району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових 

споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з 

чотирьох ПЛ 0,38 кВ. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2, Л-3 від КТП-409, які 

мають довжину 4,201 км. Від ПЛ-0,38 кВ живиться 141 побутовий споживач (141 однофазних). 

Сумарна договірна потужність споживачів становить 309,1 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-409 Л-2, Л-3 збудовані в 1960 році (термін експлуатації 61 рік). Вони 

налічують 105 стійок опор, з яких 67 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 38 

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. На повітряних лініях встановлено ізолятори ТФ-20 

та НС-18. ПЛ-0,4 кВ проходять по вулицях м. Заводське. КТП-409 м. Заводське 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-409 шляхом: 



- демонтажу існуючої КТП та монтажу нової із трансформатором потужністю 100 кВА; 

- демонтажу існуючих опор, проводів, металоконструкцій та ізоляторів; 

- встановлення розвантажувальної підстанції потужністю 100 кВА; 

- монтажу ПЛЗ-6 кВ з довжиною траси 0,667 км (3хААsXSn-20-1x50); 

- монтажу ПЛ-6 кВ з довжиною траси 0,012 км (3хАС-50/8,0); 

- монтажу ПЛІ-0,38 кВ з довжиною траси 3,522 км (AsXSn - 4х95 (0,448 км), 4х70 (0,832 

км), 4х50 (1,531 км), 4х25 (0,451 км)). 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: КТП-409 (Л-2 – 

1,03 км, Л-3 – 0,58 км), КТП-409А (Л-1 – 0,83 км, Л-2 – 1,06 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ від КТП-409 (Л-2 та Л-3) в м. Заводське 

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

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.14.2.1). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ 

від КТП-409 (Л-2 та Л-3) в м. Заводське Миргородського району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 6 080,99 тис. грн (без ПДВ). Вартість 

реалізації заходу підрядним способом – 5 273,27 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 446 від 03.09.2021 р. на суму 6 080,99 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

Після реалізації будівництва розвантажувальної ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання 

заходу 

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами 

виконання відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену 

(договірну) потужність об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не 

нижче 5 кВт. 

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. 

 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 

 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

75,14 415,10 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 

 

 

 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

5 273,27 0,00 490,75 12,28 



1.1.2.4.2.4 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-167 (л-1, л-

3) в с. Матяшівка 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-167, розташовані в с. Матяшівка 

Мирогородського району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і 

непобутових споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі 

складаються з двох ПЛ 0,38 кВ. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 3 від КТП-167, які 

мають довжину 5,78 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 125 побутових споживача (113 однофазних і 

12 трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 325,5 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-167 збудовані в Л-1 1970 рік (термін експлуатації 51 роки), Л-3 1970 

році (термін експлуатації 51 років). Вони налічують 186 стійок опор, з яких 90 є дерев’яними на 

залізобетонних приставках, 96 залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ 

виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-50 мм². Довжина проводу А-16 – 

16,14 км, А-50 – 5,1 км. Провід має також незадовільний технічний стан та не відповідає 

електричним навантаженням. На повітряних лініях встановлено ізолятори ТФ-20 та НС-18. ПЛ-

0,4 кВ налічують 137 вводів, 42 із них виконані проводом А-16, а 92 ізольованим проводом 

перерізом 16мм². ПЛ-0,4 кВ проходять по вулицях с. Матяшівка, мають 45 перетинів із 

дорогою. КТП-167 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-167 шляхом: 

- монтажу 4 розвантажувальних ЩТП-10/0,4 кВ потужністю 63 кВА; 

- реконструкції існуючої КТП-167; 

- монтажу ПЛЗ-10 кВ з довжиною 1,684 км (AАsXSn-20 1х50); 

- монтажу КЛ-10 кВ з довжиною 0,145 км (АПвЭгаПу-15-1х95(г)/25); 

- монтажу ПЛ-0,4 кВ з довжиною 4,723 км (AsXSn - 4х50 (3,141 км), 4х35 (0,741 км), 2х25 

(0,483 км)). 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: ЩТП-167А (Л-1 – 

0,50 км, Л-2 – 0,54 км), ЩТП-167Б (Л-1 – 0,34 км, Л-2 – 0,41 км), ЩТП-167В (Л-1 – 0,52 км, Л-2 

– 0,80 км), ЩТП-167Г (Л-1 – 0,73 км, Л-2 – 0,89 км) . 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-167 (л-1, л-3) в с. Матяшівка 

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

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.12.2.1). 



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

від КТП-167 (л-1, л-3) в с. Матяшівка Миргородського району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 9 925,18 тис. грн (без ПДВ). Вартість 

реалізації заходу підрядним способом – 8 305,55 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 502 від 12.10.2021 року на суму 9 925,18 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

Після реалізації будівництва розвантажувальних ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами виконання відповідних 

заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену (договірну) потужність об’єкта 

індивідуального побутового споживача на рівні не нижче 5 кВт. 

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. 

 
 

 

 



Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

8 305,55 0,00 808,25 12,99 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

526,00 282,04 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 

 

 

 

 

 

1.1.2.4.2.5 Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-59 (Л-1) 

в смт. Машівка 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-59, розташовані в смт. Машівка Машівського 

району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових 

споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з двох 

ПЛ 0,38 кВ. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-59, яка має 

довжину 1,37 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 65 побутових споживача (60 однофазних і 5 

трифазних) та 1 юридична точка обліку. Сумарна договірна потужність споживачів становить 

189,8 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ Л1 від КТП-59 збудована в 1973 році (термін експлуатації 48 роки). Вона 

налічує 55 стійок опор, 1 дерев’яна цільностоякова, 54 залізобетонні. Технічний стан стійок 

опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 25 мм². 

Довжина проводу  А-25 – 6,2 км. Провід має також незадовільний технічний стан та не 

відповідає електричним навантаженням. На повітряних лініях встановлено ізолятори ТФ-20 та 

НС-18. ПЛ-0,4 кВ налічує 66 ввода, 1 із них виконаний проводом А-16, а 65 ізольованим 

проводом перерізом 16мм². ПЛ-0,4 кВ проходить по вулиці Нестерця в смт. Машівка, має 8 



перетинів із автодорогою, 3 перетини з ПЛ-10кВ Жуківка. КТП-59 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-59 шляхом: 

- Демонтажу існуючих опор та проводів ПЛ-0,38 кВ; 

- Монтажу нових опор;  

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

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

- Монтажу ПЛІ-0,38 кВ з довжиною 1,37 км (AsXSn – 4х50 (1,336 км), 2х25 (0,095 км), 

2х16 (0,056 км)). 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: ЩТП-59 (Л-1 – 

0,47 км, Л-3 – 0,78 км), ЩТП-59А (Л-1 – 0,24 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-59 (Л-1) в смт. Машівка 

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

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.16.2.1). 

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

кВ від КТП-59 (Л-1) в смт. Машівка Полтавського району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 2 841,17 тис. грн (без ПДВ). Вартість 

реалізації заходу підрядним способом – 1 988,82 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 321 від 16.06.2021 року на суму 2 841,17 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

Після реалізації будівництва розвантажувальної ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами 

виконання відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену 

(договірну) потужність об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не 

нижче 5 кВт. 

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. 

 
 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

1 988,82 0,00 199,69 11,94 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 

 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

132,53 66,83 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 

 

 

 



1.1.2.4.2.6 Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-202 (Л-

1,2) в с. В. Будища 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-202, розташовані в с. Великі Будища 

Миргородського району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і 

непобутових споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі 

складаються з двох ПЛ 0,38 кВ. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-202, які 

мають довжину 2,36 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 53 побутових споживача (50 однофазних і 3 

трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 116,6 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-202 збудовані Л-1,2 в 1969 році (термін експлуатації 52 роки). Вони 

налічують 89 стійок опор, з яких 72 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 3 дерев’яні 

цільностоякові, 14 залізобетонні. Технічний стан стійок опор дерев’яних на залізобетонних 

приставках та дерев’яних цільностояковихі незадовільний, залізобетонних задовільний. ПЛ 

виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-25 мм². Довжина проводу А-16 – 

0,18 км, А-25 – 9,12 км – 9,30 км. Провід має також незадовільний технічний стан та не 

відповідає електричним навантаженням. На повітряних лініях встановлено ізолятори ТФ-20 та 

НС-18. ПЛ-0,4 кВ налічують 55 вводів, 54 із них виконані проводом А-16, а 1 ізольованим 

проводом перерізом 16мм². ПЛ-0,4 кВ проходять по вулицях с. Великі Будища, мають 2 

перетини із дорогою та 6 перетинів із телефоном. КТП-202 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-202 шляхом: 

- Демонтажу існуючих опор та проводів ПЛ-0,38 кВ; 

- Монтажу нових опор;  

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

- Встановлення розвантажувальних ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 40 кВА та 63 кВА; 

- Монтажу ПЛ-10 кВ довжиною 0,01 км (3хАС-50/8,0) та ПЛЗ-10 кВ довжиною 0,699 км 

(3хААsXSn-20 1х50); 

- Монтажу ПЛІ-0,38 кВ з довжиною 2,228 км (AsXSn – 4х50 (1,86 км), 4х25 (0,053 км), 

2х25 (0,047 км), 2х16 (0,268 км)). 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: ЩТП-202 (Л-1 – 

0,44 км, Л-2 – 0,02 км), ЩТП-202А (Л-1 – 0,53 км, Л-2 – 0,42 км), ЩТП-202Б (Л-1 – 0,52 км, Л-2 

– 0,31 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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



Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-202 (Л-1,2) в с. В. Будища 

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

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.2.2.1). 

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

кВ від КТП-202 (Л-1,2) в с. В. Будища Миргородського району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 4 121,72 тис. грн (без ПДВ). Вартість 

реалізації заходу у повному обсязі підрядним способом – 2 888,79 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 323 від 16.06.2021 року на суму 4 121,72 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

Після реалізації будівництва розвантажувальних ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання 

заходу 

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами 

виконання відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену 

(договірну) потужність об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не 

нижче 5 кВт. 

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: 



 
 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

2 888,79 0,00 335,99 12,79 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 

 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

220,41 115,22 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 

 

 

 
 

 

 

 



1.1.2.4.2.7 Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-217 (Л-

2) в с. Гаркушинці 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-217, розташовані в с. Гаркушинці 

Миргородського району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і 

непобутових споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі 

складаються з чотирьох ПЛ 0,38 кВ та лінії вуличного освітлення. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-217, яка має 

довжину 1,82 км. Від ПЛ-0,38 кВ живиться 51 побутовий споживач (37 однофазних і 14 

трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 190 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ КТП-217 Л-2 збудована в 1967 р. (термін експлуатації 54 роки). Вона налічує 

81 опору, з яких 21 є дерев’яними на залізобетонних приставках. Технічний стан стійок опор 

незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-50 мм². 

Довжина проводу А-50 – 0,23 км, А-25 – 0,69км, А-16 – 1,19 км, AsXSn 4x35 – 0,39км. Існуючий 

провід не відповідає електричним навантаженням. На повітряних лініях що збудовані не 

ізольованим проводом, встановлено ізолятори ТФ-20. ПЛ-0,4 кВ проходить по вулицях с. 

Гаркушинці Миргородського району Полтавської області, має 1 перетин із ПЛ-10кВ. КТП-217 

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

вимогам. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ-10 кВ та ПЛ 0,38 Л-2 від КТП-217 

шляхом: 

- Демонтажу існуючих опор та проводів ПЛ-0,38 кВ; 

- Монтажу нових опор;  

- Встановлення розвантажувальних ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 40 кВА та 63 кВА; 

- Монтажу ПЛЗ-10 кВ довжиною 0,574 км (3хААsXSn-20 1х50); 

- Монтажу ПЛІ-0,38 кВ довжиною 1,731 км (AsXSn – 4х50 (1,476 км), 4х25 (0,062 км), 

2х25 (0,125 км)); 

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

- Встановлення нового трансформатора потужністю 160 кВА замість існуючого 400 кВА; 

- Реконструкції існуючої ПЛ-10 кВ. 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: КТП-217 (Л-2 – 0,3 

км), ЩТП-217А (Л-1 – 0,25 км, Л-2 – 0,26 км), ЩТП-217Б (Л-1 – 0,24 км, Л-2 – 0,66 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-217 (Л-2) в с. Гаркушинці 



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

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.17.2.1). 

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

кВ від КТП-217 (Л-2) в с. Гаркушинці Миргородського району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 4 298,69 тис. грн (без ПДВ). Вартість 

реалізації заходу підрядним способом – 3 009,09 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 345 від 08.07.2021 р. на суму 4 298,69 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

Після реалізації будівництва розвантажувальних ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами 

виконання відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену 

(договірну) потужність об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не 

нижче 5 кВт. 

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. 

 



Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

3 009,09 0,00 347,36 11,57 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

258,47 88,73 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 

 
 

 

 

 

 

1.1.2.4.2.8 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-221 (л-2, л-

3) в с. Руденківка 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 від КТП-221, розташовані в с. Руденківка забезпечують 

електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності 

електропостачання.  

Ці електромережі складаються з чотирьох ПЛ 0,38 кВ. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2,3 від КТП-221 , які 

мають довжину 4,10 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 162 побутових споживачів (158 однофазних 

і 4 трифазних) та 1 юридична точка обліку. Сумарна договірна потужність споживачів 

становить 398,8 кВт.  

ПЛ 0,38 кВ від КТП-221 л-2,3 збудовані в 1986 році. Вони налічують 16 стійки опор, з 

яких 72 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 2 дерев’яні цільностоякові, 90 

залізобетонних. Технічний стан деяких стійок опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим 

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

не відповідає електричним навантаженням. КТП-221 не має системи охоронної сигналізації. 

Облік електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам. 



Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ  від КТП-221 шляхом: 

- демонтажу існуючої КТП та монтажу нової КТПмм прохідного типу із трансформатором 

потужністю 160 кВА; 

- демонтажу існуючих опор, проводів, металоконструкцій та ізоляторів; 

- встановлення розвантажувальної КТП-10/0,4 кВ потужністю 63 кВА та двох 

розвантажувальних ЩТП-10/0,4 кВ потужністю 63 та 100 кВА; 

- монтажу ПЛ-10 кВ довжиною 0,015 км (3хАС-50/8,0); 

- монтажу КЛ-10 кВ довжиною 1,09 км (3хАПвЭгаПу-15-1х509(г)/16); 

- монтажу ПЛІ-0,38 кВ довжиною 4,102 км (AsXSn – 4х70 (0,735 км), 4х50 (2,25 км), 4х35 

(0,434 км), 2х16 (0,452 км)). 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: КТПмм-221 (Л-1 – 

1,01 км), КТП-221А (Л-1 – 0,32 км, Л-2 – 0,48 км), ЩТП-221Б (Л-1 – 0,53 км, Л-2 – 0,6 км), 

ЩТП-221В (Л-1 – 0,32 км, Л-2 – 0,88 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-221 (л-2, л-3) в с. Руденківка 

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

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.18.2.1). 

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

від КТП-221 (л-2, л-3) в с. Руденківка Полтавського району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 8 851,65 тис. грн (без ПДВ). Вартість 

реалізації заходу підрядним способом – 7 510,69 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 403 від 13.08.2021 р. на суму 8 851,65 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

Після реалізації будівництва розвантажувальних ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами 

виконання відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену 

(договірну) потужність об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не 

нижче 5 кВт. 

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. 

 

 
 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

7 510,69 0,00 629,96 13,53 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Знижен

ня ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

429,57 200,09 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 

 



1.1.2.4.2.9 Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-217 (Л-

3) в с. Білоцерківка 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-217, розташовані в с.Білоцерківка 

Миргородського району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і 

непобутових споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі 

складаються з однієї ПЛ 0,38 кВ. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л- 3 від КТП-217, яка має 

довжину 2,06 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 64 побутових споживачі (48 однофазних і 16 

трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 173,0 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ Л-3 від КТП-217 збудована в 1972 році (термін експлуатації 49 роки). Вона 

налічує 82 стійки опор, з яких 23 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 59 залізобетонні. 

Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом 

перерізом 16-50 мм². Довжина проводу А-16 – 2,38 км, А-25 – 1,48 км, А-35 – 3,752 км, А-50 – 

2,104 км. Провід має також незадовільний технічний стан та не відповідає електричним 

навантаженням. На повітряних лініях встановлено ізолятори ТФ-20 та НС-18. ПЛ-0,4 кВ 

налічують 62 вводів, 6 із них виконані проводом А-16, а 16 ізольованим проводом перерізом 

16мм². ПЛ-0,4 кВ проходить по вулицях с. Білоцерківка, має 4 перетини із дорогою. КТП-217 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-217 шляхом: 

- демонтажу існуючих опор та проводів ПЛ-0,38 кВ; 

- монтажу нових опор;  

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

- реконструкції існуючої ПЛ-10 кВ; 

- монтажу ПЛЗ-10 кВ довжиною 0,255 км (ААsXSn-20 1х50); 

- монтажу ПЛІ-0,38 кВ довжиною 1,8 км (AsXSn – 4х50 (1,541 км), 4х35 (0,133 км), 4х25 

(0,046 км)). 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: КТП-217 (Л-3 – 

0,36 км), ЩТП-217А (Л-1 – 0,32 км), ЩТП-217Б (Л-1 – 0,34 км, Л-2 – 0,30 км), ЩТП-217В (Л-1 

– 0,49 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

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

«Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-217 (Л-3) в с. Білоцерківка 



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

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.12.2.1). 

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

кВ від КТП-217 (Л-3) в с. Білоцерківка Миргородського району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 4 773,21 тис. грн (без ПДВ). Вартість 

реалізації заходу підрядним способом – 3 341,24 тис. грн. (без ПДВ). 

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 64 від 09.02.2021 р. на суму 4 773,21 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

Після реалізації будівництва розвантажувальних ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами виконання відповідних 

заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену (договірну) потужність об’єкта 

індивідуального побутового споживача на рівні не нижче 5 кВт. 

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. 



 
 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

3 341,24 0,00 361,63 11,68 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

260,86 100,48 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 

 

 

 



1.1.2.4.2.10 Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-217 

в 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 від КТП-217, розташовані в с.Більськ забезпечують 

електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності 

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

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-217, які 

мають довжину 0,89 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 23 побутових споживачі (22 однофазних і 1 

трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 50 кВт.   

ПЛ 0,38 кВ Л-3, Л-5 від КТП-217 збудовані в 1985 та 1975 році відповідно. Вони 

налічують 41 стійок опор, з яких 15 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 20 

залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим 

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

відповідає електричним навантаженням. КТП-217 л-5 не має системи охоронної сигналізації. 

Облік електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-217 

шляхом: 

- Демонтажу існуючих опор та проводів ПЛ-0,38 кВ; 

- Монтажу нових опор;  

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

- Встановлення розвантажувальної ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 25 кВА; 

- Заміни опори ПЛ-10 кВ на опору з сумісним підвісом ПЛ-10 кВ/ПЛІ-0,38 кВ; 

- Монтажу ПЛІ-0,38 кВ довжиною 0,893 км (AsXSn-4х50). 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: КТП-217 (Л-1 – 

0,26 км, Л-2 – 0,15 км), ЩТП-217А (Л-1 – 0,25 км, Л-2 – 0,25 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-217 в с. Більськ Котелевського 

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

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.11.2.1). 

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

кВ від КТП-217 в с. Більськ Котелевського району Полтавської області» згідно з експертизою 

та наказом про затвердження ПКД складає – 2 103,35 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації 

заходу підрядним способом – 1 472,35 тис. грн. (без ПДВ).  



Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 63 від 09.02.2021 р. на суму 2 103,35 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

Після реалізації будівництва розвантажувальних ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами 

виконання відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену 

(договірну) потужність об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не 

нижче 5 кВт. 

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. 

 



Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

1 472,35 0,00 164,80 12,08 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

120,92 43,41 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.4.2.11 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-153 (Л-

1, 2) в с. Більськ 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 від КТП-153, розташовані в с.Більськ забезпечують електропостачання 

побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці 

електромережі складаються з чотирьох ПЛ 0,38 кВ. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, Л-2 від КТП-153, які 

мають довжину 4,03 км. Від ПЛ-0,38 кВ живиться 71 побутовий споживач (65 однофазних і 6 

трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 159,2 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-153 л-1, Л-2 збудовані в 1989 та 1986 роках відповідно. Вони 

налічують 176 стійок опор, з яких 148 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 28 

залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконані неізольованим 

алюмінієвим проводом перерізом 25мм². Провід має також незадовільний технічний стан та не 

відповідає електричним навантаженням. КТП-153 не має системи охоронної сигналізації. Облік 

електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам. 



Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ від КТП-153 Л-1, Л-2 

шляхом: 

- встановлення щоглової трансформаторної підстанцій (ЩТП) 10/0,4 кВ потужністю 63 

кВА (взамін і на місці існуючої КТП);  

- встановлення 3-х щоглових трансформаторної підстанції (ЩТП) 10/0,4 кВ потужністю 

по 40 кВА кожна (розвантажувальні);  

- встановлення щоглової трансформаторної підстанцій (ЩТП) 10/0,4 кВ потужністю 25 

кВА (розвантажувальна);  

- монтажу повітряної лінії ПЛЗ-10 кВ довжиною 0,736 км (в т.ч. реконструкція існуючої 

ПЛ-10 кВ) (3AAsXSn-20-1х50).  

- монтажу повітряних ліній ПЛІ-0,38 кВ довжиною 3,702 км (AsXSn – 4х50 (2,487 км), 

4х35 (0,346 км), 2х25 (0,794 км), 2х16 (0,036 км)). 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: ЩТП-153 (Л-1 – 

0,27 км,    Л-2 – 0,73 км), ЩТП-153А (Л-1 – 0,55 км, Л-2 – 0,56 км), ЩТП-153Б (Л-1 – 0,42 км, 

Л-2 – 0,34 км), ЩТП-153В (Л-1 – 0,52 км), ЩТП-153Г (Л-1 – 0,33 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-153 (Л-1, 2) в с. Більськ Полтавського 

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

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.11.2.1). 

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

від КТП-153 (Л-1, 2) в с. Більськ Полтавського району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 6 633,86 тис. грн (без ПДВ). Вартість 

реалізації заходу підрядним способом – 5 628,72 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 445 від 03.09.2021 р. на суму 6 633,86 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року.  

Після реалізації будівництва розвантажувальних ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами 

виконання відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену 

(договірну) потужність об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не 

нижче 5 кВт. 

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. 

 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

5 628,72 0,00 483,59 12,96 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Знижен

ня ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше Зниження витрат 

на матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

286,63 196,58 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 

 



1.1.2.4.2.12 Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-146 (Л-

1,3) в с. Більськ 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 від КТП-146, розташовані в с.Більськ забезпечують 

електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності 

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

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ-0,38 кВ Л-1, 3 від КТП-146, які 

мають довжину 2,42 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 37 побутових споживачів (35 однофазних і 2 

трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 80 кВт.  

ПЛ 0,38 кВ від КТП-146 л-1,3 збудовані в 1972 році. Вони налічують 105 стійок опор, з 

яких всі 105 є дерев’яними на залізобетонних приставках. Технічний стан стійок опор 

незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 25-35 мм². Провід 

має також незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням. КТП-

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

вимогам. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-146 Л-1,3 

шляхом: 

- демонтажу існуючих опор та проводів ПЛ-0,38 кВ; 

- монтажу нових опор;  

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

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

- монтажу ПЛЗ-10 кВ довжиною 0,74 км (3хААsXSn-20 1х50); 

- монтажу ПЛІ-0,38 кВ довжиною 2,08 км (AsXSn – 4х50 (1,607 км), 4х25 (0,064 км), 2х25 

(0,401 км)). 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: ЩТП-146 (Л-1 – 

0,38 км,    Л-3 – 0,30 км), ЩТП-146А (Л-1 – 0,56 км), ЩТП-146Б (Л-1 – 0,39 км, Л-2 – 0,45 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-146 (Л-1,3) в с. Більськ 

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

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.11.2.1). 

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

кВ від КТП-146 (Л-1,3) в с. Більськ Полтавського району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 4 310,91 тис. грн (без ПДВ). Вартість 

реалізації заходу підрядним способом – 3 087,82 тис. грн. (без ПДВ).  



Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 346 від 08.07.2021 р. на суму 4 310,91 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

Після реалізації будівництва розвантажувальних ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами 

виконання відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену 

(договірну) потужність об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не 

нижче 5 кВт. 

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. 

 
 



Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, 

тис. грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

3 087,82 0,00 326,99 12,18 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

207,63 118,05 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 

 
 

 

 

 

1.1.2.4.2.13 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-122 (Л-1) в 

с. Зачепилівка 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 від КТП-122, розташовані в с. Зачепилівка забезпечують 

електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності 

електропостачання.  

Ці електромережі складаються з трьох ПЛ 0,38 кВ. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-122 , яка має 

довжину 3,02 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 76 побутових споживача (68 однофазних і 8 

трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 209,5 кВт.  

ПЛ 0,38 кВ від КТП-122 л-1 збудована в 1970 році. Вона налічує  121 стійок опор, з яких 

62 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 6 дерев’яних цільностоякові, 53 залізобетонні. 

Технічний стан деяких стійок опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим 

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

електричним навантаженням. КТП-122 л-1 не має системи охоронної сигналізації. Облік 

електричної енергії в ТП також не відповідає вимогам. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ  від КТП-122 л-1 шляхом: 

- демонтажу існуючої КТП та встановлення на її місці нової потужністю 40 кВА; 



- демонтажу існуючих опор, проводів, металоконструкцій та ізоляторів; 

- встановлення двох розвантажувальних ЩТП потужністю 40 кВА та 63 кВА; 

- монтажу КЛ-10 кВ довжиною 0,934 км (3х АПвЭгаПу-15-1х50(г)/16); 

- монтажу ПЛІ-0,38 кВ довжиною 3,016 км (AsXSn – 4х50 (1,859 км), 4х25 (0,404 км), 2х25 

(0,586 км), 2х16 (0,199 км)). 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: КТП-122 (Л-1 – 

0,49 км), ЩТП-122А (Л-1 – 0,53 км, Л-2 – 0,55 км, Л-3 – 0,51 км), ЩТП-122Б (Л-1 – 0,44 км, Л-2 

– 0,36 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-122 (Л-1) в с. Зачепилівка 

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

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.18.2.1). 

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

від КТП-122 (Л-1) в с. Зачепилівка Полтавського району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 7 055,43 тис. грн (без ПДВ). Вартість 

реалізації заходу підрядним способом – 4 938,80 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 400 від 13.08.2021 р. на суму 7 055,43 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

Після реалізації будівництва розвантажувальних ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами 

виконання відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену 

(договірну) потужність об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не 

нижче 5 кВт. 

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. 

 



 
 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

4 938,80 0,00 523,24 11,70 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

375,93 147,12 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 



1.1.2.4.2.14 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-319 (л-1, 2, 

3) в с. Петрівка Роменська 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-319, розташовані в с. Петрівка Роменська 

Миргородського району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і 

непобутових споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі 

складаються з трьох ПЛ 0,38 кВ. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-319, які 

мають довжину 4,298 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 114 побутових споживачів (106 

однофазних і 8 трифазних) та 1 юридичних точки обліку. Сумарна договірна потужність 

споживачів становить 241,0 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-319 збудовані Л-1,2,3 в 1968 році (термін експлуатації 53 роки). Вони 

налічують 155 стійок опор, з яких 109 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 46 

залізобетонні. Технічний стан стійок опор дерев’яних на залізобетонних приставках та 

залізобетонних незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 

16-50 мм². Довжина проводу А-16 – 6,94 км, А-25 – 1,90 км, А-35 – 1,90 км, А-50 – 0,32 км – 

11,06 км. Провід має також незадовільний технічний стан та не відповідає електричним 

навантаженням. На повітряних лініях встановлено ізолятори ТФ-20 та НС-18. ПЛ-0,4 кВ 

налічують 117 вводів, 6 із них виконані проводом А-16, а 111 ізольованим проводом перерізом 

16мм². ПЛ-0,4 кВ проходять по вулицях с. Петрівка Роменська, мають 2 перетини із зв’язком та 

1 перетин із ПЛ-10. КТП-319 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-319 шляхом: 

- встановлення двох розвантажувальних ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 63 кВА та однієї 

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

- монтажу ПЛЗ-10 кВ довжиною 1,148 км (3хААsXSn-20 1х50); 

- встановлення нової КТП-319 потужністю до 160 кВА взамін і на місці існуючої; 

- монтажу ПЛІ-0,38 кВ довжиною 3,872 км (AsXSn – 4х70 (0,572 км), 4х50 (1,709 км), 4х25 

(0,716 км), 2х25 (0,444 км)). 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: КТП-319 (Л-1 – 

0,53 км, Л-2 – 0,71 км), ЩТП-319А (Л-1 – 0,52 км, Л-2 – 0,59 км), ЩТП-319Б (Л-1 – 0,47 км, Л-2 

– 0,30 км), ЩТП-319В (Л-1 – 0,27 км, Л-2 – 0,57 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-319 (л-1, 2, 3) в с. Петрівка Роменська 



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

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.2.2.1). 

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

від КТП-319 (л-1, 2, 3) в с. Петрівка Роменська Миргородського району Полтавської області» 

згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 6 612,21 тис. грн (без ПДВ). 

Вартість реалізації заходу підрядним способом – 5 541,06 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 556 від 29.10.2021 року на суму 6 612,21 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року.  

Після реалізації будівництва розвантажувальних ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами 

виконання відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену 

(договірну) потужність об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не 

нижче 5 кВт. 

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. 

 
 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

5 541,06 0,00 570,77 13,08 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

360,82 209,65 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 

 

 

 



1.1.2.4.2.15 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-2113 (Л-1) 

в с. Пронозівка 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-2113, розташовані в с. Пронозівка 

Кременчуцького району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і 

непобутових споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі 

складаються з однієї ПЛ 0,38 кВ. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-2113, яка має 

довжину 2,69 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 62 побутових споживача (62 однофазних). Сумарна 

договірна потужність споживачів становить 122,5 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-2113 збудована в 1979 році (термін експлуатації 42 роки). Вона 

налічує 82 стійок опор, з яких 63 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 19 залізобетонні. 

Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом 

перерізом 25 мм². Довжина проводу А-25 – 8,6 км. Провід має також незадовільний технічний 

стан та не відповідає електричним навантаженням. На повітряних лініях встановлено ізолятори 

ТФ-20 та НС-18. ПЛ-0,4 кВ налічують 62 вводи, 45 із них виконані проводом А-16, а 17 

ізольованим проводом перерізом 16мм². ПЛ-0,4 кВ проходить по вулицях с. Пронозівка, має 11 

перетинів із дорогою, 1 перетин з ПЛ-10 кВ. КТП-2113 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-2113 

шляхом: 

- демонтажу існуючої КТП-2113 та встановлення на її місці нової КТП 10/0,4 кВ з 

потужністю трансформатора 100 кВА; 

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

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

- монтажу КЛ-10 кВ довжиною 0,305 км (3х АПвЭгаПу-15-1х50(г)/16); 

- монтажу ПЛІ-0,38 кВ довжиною 2,38 км (AsXSn – 4х50 (2,3 км), 2х16 (0,083 км)). 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: КТП-2113 (Л-1 – 

0,30 км), КТП-2113А (Л-1 – 0,28 км, Л-2 – 0,46 км, Л-3 – 0,39 км), ЩТП-2113Б (Л-1 – 0,41 км, Л-

2 – 0,52 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-2113 (Л-1) в с. Пронозівка 



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

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.3.2.1). 

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

від КТП-2113 (Л-1) в с. Пронозівка Кременчуцького району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 4 730,47 тис. грн (без ПДВ). Вартість 

реалізації заходу підрядним способом – 3 657,53 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 560 від 29.10.2021 року на суму 4 730,47 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

Після реалізації будівництва розвантажувальних ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами виконання відповідних 

заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену (договірну) потужність об’єкта 

індивідуального побутового споживача на рівні не нижче 5 кВт. 

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. 

 

 



Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

3 657,53 0,00 361,77 13,05 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

230,46 130,97 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.4.2.16 Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-491 

(Л-4) в с. Бакумівка 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-491, розташовані в с. Бакумівка Миргородського 

району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових 

споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з 

чотирьох ПЛ 0,38 кВ та лінії вуличного освітлення. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-4 від КТП-491, яка має 

довжину 1,82 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 46 побутових споживача (46 однофазних). Сумарна 

договірна потужність споживачів становить 96 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ КТП-491 Л-4 збудована в 1967 р. (термін експлуатації 54 роки). Вона налічує 

74 опори, з яких 36 є дерев’яними на залізобетонних приставках. Технічний стан стійок опор 

незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-50 мм². 

Довжина проводу А-50 – 0,04 км, А-25 – 0,59км, А-16 – 1,8 км. Існуючий провід не відповідає 

електричним навантаженням. На повітряних лініях що збудовані не ізольованим проводом, 

встановлено ізолятори ТФ-20. ПЛ-0,4 кВ проходить по вулицях с. Бакумівка Миргородського 



району Полтавської області, має 2 перетини із ПЛ-10кВ. КТП-491 не має системи охоронної 

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

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ-10 кВ та ПЛ 0,38 від КТП-491 

шляхом: 

- Демонтажу існуючих опор та проводів ПЛ-0,38 кВ; 

- Монтажу нових опор;  

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

- Реконструкції існуючої мережі 10 кВ; 

- Монтажу ПЛІ-0,38 кВ довжиною 1,815 км (AsXSn – 4х50 (1,492 км), 4х35 (0,284 км), 

2х25 (0,135 км), 2х16 (0,08 км)); 

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

- Заміни існуючого трансформатора потужністю 100 кВА на новий потужністю 63 кВА. 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: КТП-491 (Л-4 – 

0,56 км), ЩТП-491А (Л-1 – 0,73 км, Л-2 – 0,52 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-491 (Л-4) в с. Бакумівка 

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

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.17.2.1). 

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

кВ від КТП-491 (Л-4) в с. Бакумівка Миргородського району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 3 028,42 тис. грн (без ПДВ). Вартість 

реалізації заходу підрядним способом – 2 119,89 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 322 від 16.06.2021 р. на суму 3 028,42 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

Після реалізації будівництва розвантажувальної ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

 

3. Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання 

заходу 

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами 

виконання відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену 

(договірну) потужність об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не 

нижче 5 кВт. 

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. 

 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

2 119,89 0,00 230,19 10,24 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

141,47 88,53 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 

 

 

 



1.1.2.4.2.17 Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-27 (Л-

1) в с. Базилівщина 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-27, розташовані в с. Базилівщина Машівського 

району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і непобутових 

споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі складаються з трьох 

ПЛ 0,38 кВ. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-27, яка має 

довжину 2,03 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 50 побутових споживача (42 однофазних і 8 

трифазних) та 6 юридичних точок обліку. Сумарна договірна потужність споживачів становить 

133,5 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ Л1 від КТП-27 збудована в 1975 році (термін експлуатації 46 роки). Вона 

налічує 76 стійок опор, з яких 2 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 1 дерев’яна 

цільностоякова, 73 залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконана 

неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-35 мм². Довжина проводу  А-25 – 9,8 км. 

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

На повітряних лініях встановлено ізолятори ТФ-20 та НС-18. ПЛ-0,4 кВ налічує 43 ввода, 2 із 

них виконані проводом А-16, а 49 ізольованим проводом перерізом 16мм². ПЛ-0,4 кВ проходить 

по вулицях с. Базилівщина, має 11 перетинів із автодорогою. КТП-27 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-27 шляхом: 

- Демонтажу існуючих опор та проводів ПЛ-0,38 кВ; 

- Монтажу нових опор;  

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

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

- Монтажу ПЛЗ-10 кВ довжиною 0,564 км (3хААsXSn-20 1х50); 

- Монтажу ПЛІ-0,38 кВ довжиною 1,47 км (AsXSn – 4х50 (1,749 км), 4х25 (0,063 км)). 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: КТП-27 (Л-1 – 0,69 

км), ЩТП-27А (Л-1 – 0,47 км, Л-2 – 0,74 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 10 кВ від КТП-27 (Л-1) в с. Базилівщина 

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

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.16.2.1). 



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

кВ від КТП-27 (Л-1) в с. Базилівщина Полтавського району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 3 251,47 тис. грн (без ПДВ). Вартість 

реалізації заходу підрядним способом – 2 276,03 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 320 від 16.06.2021 р. на суму 3 251,47 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

Після реалізації будівництва розвантажувальної ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами виконання відповідних 

заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену (договірну) потужність об’єкта 

індивідуального побутового споживача на рівні не нижче 5 кВт. 

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. 

 

 



Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

2 276,03 0,00 221,60 10,27 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

122,12 99,22 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 

 

 

 

 

1.1.2.4.2.18 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-419 (л-1, л-

2) в с. Рашівка 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-419, розташовані в с. Рашівка Миргородського 

району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових споживачів ІІІ 

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

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-419, які 

мають довжину 3,39 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 77 побутових споживача (75 однофазних і 2 

трифазних) точки обліку. Сумарна договірна потужність споживачів становить 156,0 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-419 збудовані Л-1,2 в 1968 році (термін експлуатації 53 роки). Вони 

налічують 128 стійок опор, з яких 85 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 2 дерев’яні 

цільностоякові, 41 залізобетонні. Технічний стан стійок опор дерев’яних на залізобетонних 

приставках та дерев’яних цільностояковихі незадовільний, залізобетонних задовільний. ПЛ 

виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-35 мм². Довжина проводу А-16 – 

2,08 км, А-25 – 6,92 км, А-35 – 4,92 км – 13,92 км. Провід має також незадовільний технічний 

стан та не відповідає електричним навантаженням. На повітряних лініях встановлено ізолятори 

ТФ-20 та НС-18. ПЛ-0,4 кВ налічують 74 вводів, 57 із них виконані проводом А-16, а 17 



ізольованим проводом перерізом 16мм². ПЛ-0,4 кВ проходять по вулицях с. Рашівка, мають 15 

перетини із дорогою. КТП-419 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-419 шляхом: 

- Демонтажу існуючих опор та проводів ПЛ-0,38 кВ; 

- Монтажу нових опор;  

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

- Монтажу ПЛЗ-10 кВ довжиною 0,337 км (ААsXSn-20 1х50); 

- Монтажу ПЛІ-0,38 кВ довжиною 3,049 км (AsXSn – 4х50 (1,77 км), 4х35 (0,757 км), 2х25 

(0,338 км), 2х16 (0,12 км)); 

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

- Заміни силового трансформатора потужністю 60 кВА на новий, потужністю 40 кВА. 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: КТП-419 (Л-1 – 

1,01 км, Л-2 – 0,64 км), ЩТП-419А (Л-1 – 0,80 км, Л-2 – 0,60 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-419 (л-1, л-2) в с. Рашівка 

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

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.2.2.1). 

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

від КТП-419 (л-1, л-2) в с. Рашівка Миргородського району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 4 581,04 тис. грн (без ПДВ). Вартість 

реалізації заходу підрядним способом – 3 206,73 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 143 від 15.03.2021 р. на суму 4 581,04 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

Після реалізації будівництва розвантажувальної ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами 

виконання відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену 

(договірну) потужність об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не 

нижче 5 кВт. 

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. 

 
 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

3 206,73 0,00 360,82 12,94 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

194,96 165,36 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 

 

 

 

 



1.1.2.4.2.19 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-285 (л-1, л-

2) в с. Новоселівка 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-285, розташовані в с. Новоселівка 

Миргородського району Полтавської області, забезпечують електропостачання побутових і 

непобутових споживачів ІІІ категорії надійності електропостачання. Ці електромережі 

складаються з двох ПЛ 0,38 кВ. 

Проектом передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-285, які 

мають довжину 5,172 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 98 побутових споживачів (94 однофазних і 

4 трифазних) та 3 юридичних точки обліку. Сумарна договірна потужність споживачів 

становить 203,6 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-285 збудовані Л-1,2 в 1968 році (термін експлуатації 53 роки). Вони 

налічують 161 стійок опор, з яких 98 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 63 

залізобетонні. Технічний стан стійок опор дерев’яних на залізобетонних приставках 

незадовільний, залізобетонних задовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом 

перерізом 16-25 мм². Довжина проводу А-16 – 3,29 км, А-25 – 6,51 км – 9,80 км. Провід має 

також незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням. На 

повітряних лініях встановлено ізолятори ТФ-20 та НС-18. ПЛ-0,4 кВ налічують 99 вводів, 93 із 

них виконані проводом А-16, а 6 ізольованим проводом перерізом 16мм². ПЛ-0,4 кВ проходять 

по вулицях с. Новоселівка, мають 2 перетини із дорогою, 4 перетинів із зв’язком та 1 перетин із 

ПЛ-10. КТП-285 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-285 шляхом: 

- встановлення ЩТП 10/0,4 кВ потужністю 63 кВА (взамін і на місці існуючої КТП); 

- встановлення 4 шт. розвантажувальних ЩТП 10/0,4 кВ з потужностями 63 кВА, 40 кВА ( 

2 шт), 25 кВА; 

- монтажу ПЛЗ-10 кВ довжиною 0,752 км (3хААsXSn-20 1х50); 

- монтажу ПЛІ-0,38 кВ довжиною 4,747 км (AsXSn – 4х50 (3,123 км), 4х25 (0,227 км), 2х25 

(0,879 км), 2х16 (0,326 км)). 

Після виконання робіт довжина фідерів по даному об’єкту складатиме: ЩТП-285 (Л-1 – 

0,78 км, Л-2 – 0,53 км), ЩТП-285А (Л-1 – 1,57 км, Л-2 – 0,46 км), ЩТП-285Б (Л-1 – 0,67 км), 

ЩТП-285В (Л-1 – 0,14 км, Л-2 – 0,44 км), ЩТП-285Г (Л-1 – 0,15 км). 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, 

«Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ від КТП-285 (л-1, л-2) в с. Новоселівка 



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

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.2.2.1). 

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

від КТП-285 (л-1, л-2) в с. Новоселівка Миргородського району Полтавської області» згідно з 

експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 8 596,08 тис. грн (без ПДВ). Вартість 

реалізації заходу у повному обсязі підрядним способом – 6 017,26 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № від р. на суму тис. грн (без ПДВ) та передбачається в рамках 

інвестиційної програми 2022 року. 

Після реалізації будівництва розвантажувальних ТП та здійснення реконфігурації 

відповідної мережі, дана мережа буде забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні 

не менше 5 кВт. 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами 

виконання відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену 

(договірну) потужність об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не 

нижче 5 кВт. 

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. 

 



Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

6 017,26 0,00 680,27 12,50 

 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

427,50 252,29 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 



1.1.2.4.2.1 Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ від ЗТП-509 в м. 

Лохвиця Полтавської області 

 

Реконструкція КЛ-0,4кВ Л-6 від ЗТП-509 м. Лохвиця 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 

Кабельна лінія напругою 0,4 кВ Л-6 від ЗТП-509 введена в експлуатацію в 1997 році 

та забезпечує електропостачання 40 побутових та 2 юридичних споживачів громадсько-

побутового призначення багатоквартирного житлового будинку №28 по вул. Героїв 

України в м. Лохвиця Полтавської області. 

Кабельна лінія проходить практично повністю під асфальтованій частині тротуарів 

та проїжджої частини вул. Героїв України, частково поруч з існуючими КЛ-10 кВ «ТП-15-

ТП-509», КЛ-0,4кВ Л-3-оп.1, КЛ-0,4кВ Л-5-оп.1, КЛ-0,4кВ Л-13-оп.1, КЛ-0,4кВ Л-14-оп.1, 

КЛ-0,45кВ Л-8, КЛ-0,4кВ Л-18, КЛ-0,4кВ Л-19 від ЗТП-509. 

Кабельна лінія загальною довжиною 0,32 км прокладена кабелем марки ААБ 

3х70+1х35 мм2. 

З’єднувальні муфти на кабельній лінії відсутні. 

Станом на 01.01.2021р. строк експлуатації кабельної електролінії становить 24 роки 

(2021-1997 = 24) для кабелю КЛ-0,4кВ Л-6 від ЗТП-509. 

В 2016 році КЛ-0,4кВ Л-6 від ЗТП-509 була пошкоджена, її ремонт, внаслідок 

незадовільного стану, великого обсягу робіт з відновлення асфальтового покриття на 

дорозі регіонального значення та загрози пошкодження інженерних комунікацій, визнано 

недоцільним. Багатоквартирний житловий будинок №28 по вул. Героїв України в м. 

Лохвиця підключено по тимчасовій схемі від ПЛ-0,4кВ Л-16 від ЗТП-509. 

 

Навантаження протягом останніх років: 

 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження на 

к.1, А 

186 189 190 196 201 204 

Темп росту для к.1 - 101,61

% 

100,53% 103,16% 102,55% 101,49% 

 



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

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

ремонті кабельних ліній, можливо стверджувати, що зазначена кабельна лінія має також 

100% моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками кабельна лінія 0,4кВ Л-6 від ЗТП-509 підлягає повній 

заміні на повітряну із самоутримними ізольованими проводами. 

Проектом передбачається реконструкція електромереж від ЗТП-509 шляхом: 

- Реконструкції РУ-0,4 кВ ЗТП-509, в частині монтажу трансформаторів струму, 

організації технічного обліку електроенергії, встановлення охоронної 

сигналізації; 

- Прокладання КЛ-0,38 кВ; 

- Монтажу ПЛІ-0,38 кВ. 

 

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

"Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

4.1. Розрахунок економічного ефекту: 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1) зменшенням втрат електричної енергії в кабелях живлення; 

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

пошкодженні існуючої лінії живлення; 

3) уникнення витрат на ремонти при пошкодженнях існуючих кабелів. 

 

1. Враховуючи зростаючу динаміку навантаження за 2015-2020 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на кабельну лінію. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2023 (перший ріку після року інвестиційної 

програми) по 2037 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами                  

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

(n=1 для 2015 року – першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2023-2037 роках визначені в 

додатку 1. 

 

2. Визначаємо втрати електричної енергії: 

 
32 103  LrIW  

де: 

І – струм навантаження, А; 

r – питомий активний опір кабелю, Ом/км; 

L – довжина кабелю, км; 

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

 

Розрахунок щорічних втрат електричної енергії в кабельній ліній для існуючого та 

проектованого кабелів виконано в додатку 1 на період прогнозу. 

Середньорічне зниження втрат електричної енергії становить 44,989 МВт*год. 

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

Тоді середньорічна вартість втрат електричної енергії становитиме: 

 

∆Wвтр = 44,989 * 1669,98 = 75,13 тис грн. (без ПДВ) 

 

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

пошкодження та ремонту кабеля. 

Середня тривалість ремонту даної кабельної лінії становить 29 годин з урахуванням 

ускладнень при виконанні ремонту через дорогу регіонального значення та існуючі 

інженерні мережі. 

Протягом 2015-2016 років (2 роки) відбулося 2 пошкодження кабельної лінії. Тому 

середньорічна кількість ремонтів становить: 

1
2

2


рок

рем

рем
N

N
N  

 

Тоді середньорічна тривалість ремонтів кабельної лінії становить: 

 

ремрем
рок

рем NTT  1 = 29*1 = 29 годин 

 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого 

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

що протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 97,348 МВт*год. 

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

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

можна уникнути при заміні кабеля, становитиме: 

 

Wнв= 97,348*2312,44 = 225,11 тис. грн. (без ПДВ). 

 

4. Визначаємо вартість ремонтів існуючої кабельної лінії. 

Середня вартість одного ремонту становить 68,11 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючої кабельної лінії становитиме: 

 

Wрем = 68,11*1 = 68,11 тис. грн. (без ПДВ). 

 

 



5. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

 

Е = ∆Wвтр+ Wнв+ Wрем 

 

Е = 75,13 + 225,11 + 68,11 = 368,35 тис. грн. 

 

Реконструкція КЛ-0,4кВ Л-19 від ЗТП-509 м. Лохвиця 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 

Кабельна лінія напругою 0,4 кВ Л-19 від ЗТП-509 введена в експлуатацію в 1997 

році та забезпечує електропостачання 38 побутових та 2 юридичних споживачів 

громадсько-побутового призначення багатоквартирного житлового будинку №30 по вул. 

Героїв України в м. Лохвиця Полтавської області. 

Кабельна лінія проходить практично повністю по асфальтованій частині тротуарів та 

проїжджої частини вул. Героїв України, частково поруч з існуючими КЛ-10 кВ «ТП-15-

ТП-509», КЛ-0,4кВ Л-3-оп.1, КЛ-0,4кВ Л-5-оп.1, КЛ-0,4кВ Л-13-оп.1, КЛ-0,4кВ Л-14-оп.1, 

КЛ-0,45кВ Л-8, КЛ-0,4кВ Л-18, КЛ-0,4кВ Л-6 від ЗТП-509. 

Кабельна лінія загальною довжиною 0,21 км прокладена кабелем марки ААБ 

3х70+1х35 мм2. 

З’єднувальні муфти на кабельній лінії відсутні. 

Станом на 01.01.2021р. строк експлуатації кабельної електролінії становить 24 роки 

(2021-1997 = 24) для кабелю КЛ-0,4кВ Л-19 від ЗТП-509. 

В 2016 році КЛ-0,4кВ Л-6 від ЗТП-509 була пошкоджена, її ремонт, внаслідок 

незадовільного стану, великого обсягу робіт з відновлення асфальтового покриття на 

дорозі регіонального значення та загрози пошкодження інженерних комунікацій, визнано 

недоцільним. Багатоквартирний житловий будинок №28 по вул. Героїв України в м. 

Лохвиця підключено по тимчасовій схемі від ПЛ-0,4кВ Л-5 від ЗТП-509. 

Навантаження протягом останніх років: 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження на 

к.1, А 

187 188 191 197 202 203 

Темп росту для к.1 - 100,53

% 

101,6% 103,14% 102,54% 100,5% 



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

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

ремонті кабельних ліній, можливо стверджувати, що зазначена кабельна лінія має також 

100% моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками кабельна лінія 0,4кВ Л-19 від ЗТП-509 підлягає повній 

заміні на повітряну із самоутримними ізольованими проводами. 

 

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

"Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509". 

 

4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

4.1. Розрахунок економічного ефекту: 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1) зменшенням втрат електричної енергії в кабелях живлення; 

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

пошкодженні існуючої лінії живлення; 

3) уникнення витрат на ремонти при пошкодженнях існуючих кабелів; 

 

1. Враховуючи зростаючу динаміку навантаження за 2015-2020 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на кабельну лінію. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2023 (перший ріку після року інвестиційної 

програми) по 2037 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами                  

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

(n=1 для 2015 року – першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2023-2037 роках визначені в 

додатку 1. 

 

2. Визначаємо втрати електричної енергії: 

 
32 103  LrIW  

де: 

І – струм навантаження, А; 

r – питомий активний опір кабелю, Ом/км; 

L – довжина кабелю, км; 

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

 

Розрахунок щорічних втрат електричної енергії в кабельній ліній для існуючого та 

проектованого кабелів виконано в додатку 1 на період прогнозу. 

Середньорічне зниження втрат електричної енергії становить 18,167 МВт*год. 



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

Тоді середньорічна вартість втрат електричної енергії становитиме: 

 

∆Wвтр = 18,167 * 1669,98 = 30,34 тис грн. (без ПДВ) 

 

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

пошкодження та ремонту кабеля. 

Середня тривалість ремонту даної кабельної лінії становить 50 годин з урахуванням 

ускладнень при виконанні ремонту через дорогу регіонального значення та існуючі 

інженерні мережі. 

Протягом 2015-2020 років (6 років) відбулося 3 пошкодження кабельної лінії. Тому 

середньорічна кількість ремонтів становить: 

 
 

Тоді середньорічна тривалість ремонтів кабельної лінії становить: 

 

ремрем
рок

рем NTT  1 = 50*0,5 = 25 годин 

 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого 

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

що протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 83,882 МВт*год. 

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

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

можна уникнути при заміні кабеля, становитиме: 

 

Wнв= 83,882*2312,44 = 193,97 тис. грн. (без ПДВ). 

 

4. Визначаємо вартість ремонтів існуючої кабельної лінії. 

Середня вартість одного ремонту становить 68,11 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючої кабельної лінії становитиме: 

 

Wрем = 68,11*0,5 = 34,055 тис. грн. (без ПДВ). 

 

5. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

 

Е = ∆Wвтр+ Wнв+ Wрем 

 

Е = 30,34 + 193,97 + 34,055 = 258,365 тис. грн. 

 

Термін окупності інвестиції «Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ від ЗТП-509 

в м. Лохвиця Полтавської області» становитиме: 

 

= 1,68 років. 



Вартість робіт по об’єкту: 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниця 

виміру 

Кількіст

ь 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Реконструкція електричних 

мереж 0,38 кВ від ЗТП-509 в 

м. Лохвиця Полтавської 

області 

Лохвицька 

філія 
км 0,39 2 730,42 1 053,94 

 

Виконання робіт по проекту, розробленому АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2021 

році, «Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ від ЗТП-509 в м. Лохвиця Полтавської 

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

2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.14.2.2; п. 6.4.5). 

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

кВ від ЗТП-509 в м. Лохвиця Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про 

затвердження ПКД складає – 1 563,74 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу 

підрядним способом – 1 053,94 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала 

експертний звіт, затверджена вказівкою № 319 від 16.06.2021 р. на суму 1 563,74 тис. грн 

(без ПДВ) та передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року. 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

1 053,94 0,00 626,72 1,68 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

105,47 102,17 0,00 0,00 0,00 419,08 0,00 

 

 

 

1.1.3.3.1/1.1.3.3.2 Розвантажувальні трансформаторні підстанції 10(6) кВ 

для реалізації стандартних приєднань 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

Мета виконання заходу: створення трансформаторної потужності для реалізації 

стандартних приєднань відповідно до вимог нормативно-правових актів. 

Категорія заходу: розробка планів розвитку інфраструктури системи розподілу для 

забезпечення поточного та прогнозного (у разі збільшення) навантаження (будівництво 

нових елементів, модернізація існуючих об'єктів, збільшення їх потужності тощо. 



2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

02.04.2021 відбулася установча нарада НКРЕКП щодо підходів до формування Планів 

розвитку систем розподілу на 2022-2026 роки та інвестиційних програм на 2022 рік 

(протокол від 02.04.2021 №48-п/2021). 

Згідно з пунктом 1.6 протоколу наради 4-й пріоритет при формуванні Планів розвитку 

систем розподілу мають заходи, виконання яких забезпечить можливість приєднання 

електроустановок замовників до електричних мереж ОСР відповідно до вимог 

нормативно-правових актів, у тому числі заходи зі створення трансформаторної 

потужності (розвантажувальні ТП 10(6) кВ) для реалізації стандартних приєднань (по 

типових проектах, блочно за відповідними потужностями з урахуванням статистичних 

даних). 

Враховуючи це, Товариством проведено аналіз статистичних даних щодо 

встановлення розвантажувальних ТП 10(6) кВ для реалізації стандартних приєднань за 

друге півріччя 2018 року, в 2019 році в 2020 році та за перше півріччя 2021 року. Перелік 

договорів про стандартне приєднання, під час реалізації яких було встановлено 

розвантажувальні ТП 10(6) кВ за 2020 рік, наведено в таблиці 1: 

Таблиця 1 

№ 
з-п 

Тип ТП 

Поту

жніс
ть, 

кВА 

Кіль

кіст
ь 

ТП 

Реалізовані ТУ Акт про надання послуг 

Будівни

цтво 
нового 

ТП 

(так/ні) 

Заміна ТП 

Дата № Дата № 
 

Подальші 

дії з 
демонтова

ним 

обладнанн
я 

Реквізити документу, який 

засвідчує виконані роботи 

Назва 

документ
у 

Дата № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 КТП-160 кВА 160 1 14.02.2017 669 26.11.2018 370480 так         

2 КТП-250 кВА 250 1 20.07.2018 2620 08.10.2018 421487 так         

3 КТП-63 кВА 63 1 30.06.2016 1540 30.08.2018 340635 так         

4 КТП-63 кВА 63 1 01.08.2016 1723 23.10.2018 342430 так         

5 КТП-250 кВА 250 1 25.11.2016 2761 14.12.2018 355011 так         

6 ЩТП-25 кВА 25 1 05.04.2018 1168 27.11.2018 436009 так         

7 КТП-400 кВА 400 1 08.09.2015 2308 04.07.2019 313641 так         

8 КТП-400 кВА 100 1 12.02.2016 421 02.04.2019 327144 так         

9 КТП-63 кВА 63 1 14.06.2016 1477 06.09.2019 341262 так         

10 КТПУ-1К-160 

кВА 

160 1 19.08.2016 01/95 27.05.2019 342118 так         

11 КТП-160 кВА 100 1 26.06.2015 1598 21.08.2019 305570 так         

12 КТПУ-2К-400 

кВА 

100 1 25.04.2016 1238 26.04.2019 354439 так         

13 КТП-250 кВА 250 1 06.06.2016 1283 26.04.2019 337280 так         

14 КТП-400 кВА 100 1 05.09.2016 2078 04.03.2019 347813 так         

15 КТПУ-1К-400 

кВА 

100 1 28.11.2016 2863 20.07.2019 357282 так         

16 КТП-400 кВА 100 1 26.12.2016 99 07.06.2019 360748 так         

17 КТПУ-2К-400 

кВА 

250 1 26.06.2017 2644 03.07.2019 377982 так         

18 КТП-250 кВА 250 1 28.12.2017 4985 24.07.2019 405104 так         

19 КТП-400 кВА 100 1 27.06.2018 2350 15.05.2019 419984 так         

20 ЩТП-40 кВА 40 1 01.10.2018 3913 15.09.2019 434321 так         



21 КТП-25 кВА 25 1 21.07.2016 1667 09.07.2019 342648 так         

22 ЩТП-25 кВА 25 1 12.03.2018 781 21.05.2019 413745 так         

23 КТП-63 кВА 63 1 04.08.2016 1819 15.07.2019 343648 так         

24 КТП-250 кВА 250 1 08.02.2017 676 10.05.2019 369390 так         

25 ЩТП-40 кВА 40 1 21.06.2017 2544 19.07.2019 377668 так         

26 КТП-40 кВА 40 1 23.05.2017 2223 23.01.2019 420601 так         

27 КТП-63 кВА 63 1 05.07.2017 2928 04.09.2019 385499 так         

28 КТП-63 кВА 63 1 10.08.2017 3494 04.04.2019 390516 так         

29 КТП-250 кВА 250 1 23.11.2017 4468 11.01.2019 400092 так         

30 КТП-250 кВА 250 1 06.12.2018 4498 29.05.2019 437919 так         

31 КТП-250 кВА 250 1 14.06.2016 1480 24.01.2020 339412 так         

32 КТП-250 кВА 250 1 27.10.2017 4253 21.10.2020 399282 так         

33 КТП-250 кВА 250 1 20.03.2018 1077 25.09.2020 411024 так         

34 КТП-63 кВА 63 1 05.07.2016 1646 23.07.2020 341690 так         

35 КТП-250 кВА 250 1 05.07.2017 2959 18.08.2020 379809 так         

36 КТПУ-2К-250 
кВА 

100 1 02.02.2018 576 05.11.2020 406643 так         

37 КТПГС-250 кВА 100 1 16.01.2018 575 15.09.2020 449555 так         

38 КТП-250 кВА 250 1 26.10.2017 4288 21.10.2020 399823 так         

39 КТП-250 кВА 160 1 28.12.2017 5005 24.11.2020 404082 так         

40 КТП-250 кВА 40 1 16.08.2018 3020 31.12.2020 428778 так         

41 КТП-40 кВА 40 1 21.04.2016 1087 01.03.2020 335726 так         

42 КТП-250 кВА 250 1 29.12.2017 4993 06.03.2020 406747 так         

43 ЩТП-40 кВА 40 1 26.03.2018 1179 05.06.2020 413030 так         

44 КТП-250 кВА 250 1 04.04.2018 1271 26.10.2020 413031 так         

45 КТП-250 кВА 250 1 12.09.2018 3294 25.06.2020 430018 так         

46 КТП-63 кВА 63 1 31.10.2018 4345 02.12.2020 436568 так         

47 ЩТП-63 кВА 63 1 03.12.2018 4159 17.12.2020 436002 так         

48 ЩТП-63 кВА 63 1 16.04.2019 586 13.11.2020 452742 так         

49 ЩТП-40 кВА 40 1 26.02.2019 742 16.03.2020 454060 так         

50 ЩТП-63 кВА 63 1 10.05.2019 1483 07.12.2020 453372 так         

51 ЩТП-40 кВА 40 1 28.05.2019 1802 20.08.2020 456795 так         

52 ЩТП-63 кВА 63 1 11.07.2019 2248 09.07.2020 463277 так         

53 КТП-63 кВА 63 1 13.09.2019 2883 19.10.2020 474348 так         

54 ЩТП-40 кВА 40 1 13.09.2019 2885 16.08.2020 474495 так         

55 ЩТП-63 кВА 63 1 01.10.2019 3002 31.07.2020 473085 так         

56 КТП-63 кВА 63 1 25.10.2019 3495 15.06.2020 476419 так         

57 ЩТП-40 кВА 40 1 23.10.2019 3517 23.09.2020 475316 так         

58 ЩТП-40 кВА 40 1 28.11.2019 3930 26.10.2020 483083 так         

59 ЩТП-40 кВА 40 1 03.12.2019 4008 14.02.2020 481666 так         

60 ЩТП-40 кВА 40 1 28.10.2019 3530 09.12.2020 487725 так         

61 КТП-63 кВА 63 1 29.01.2020 450 19.05.2020 489587 так         

62 ЩТП-40 кВА 40 1 07.02.2020 651 10.09.2020 496520 так         

63 КТП-250 кВА 100 1 25.05.2020 1703 20.11.2020 513162 так         

64 ЩТП-40 кВА 40 1 29.05.2020 2050 13.10.2020 497593 так         



65 КТП-63 кВА 63 1 30.06.2020 2387 10.10.2020 501652 так         

66 КТП-250 кВА 100 1 31.07.2020 2883 19.10.2020 503455 так         

67 ЩТП-40 кВА 40 1 28.09.2020 3764 06.11.2020 507449 так         

68 ЩТП-40 кВА 40 1 03.05.2019 1478 09.08.2020 455782 так         

69 ЩТП-25 кВА 25 1 14.05.2020 1671 24.09.2020 507403 так         

70 ЩТП-25 кВА 25 1 19.08.2019 49 25.06.2020 90963358 так         

71 ЩТП-25 кВА 25 1 19.08.2019 50 25.06.2020 90963353 так         

72 ЩТП-40 кВА 40 1 30.10.2019 61 21.08.2020 90986756 так         

73 КТП-100 кВА 100 1 06.09.2018 3192 16.04.2021 427501 так         

74 КТП-160 кВА 100 1 02.12.2019 3969 17.01.2021 481328 так         

75 ЩТП-40 кВА 40 1 11.12.2018 4212 22.01.2021 442712 так         

76 ЩТП-63 кВА 63 1 02.10.2020 3947 12.03.2021 512339 так         

77 КТП-250 кВА 250 1 05.03.2021 1148 01.07.2021 527314 так         

78 ЩТП-63 кВА 63 1 22.10.2019 3482 27.01.2021 475833 так         

79 ЩТП-40 кВА 40 1 21.07.2020 2720 10.03.2021 503080 так         

80 ЩТП-63 кВА 63 1 18.11.2020 4575 29.04.2021 516010 так         

81 КТП-К/К-400 

кВА 

160 1 31.07.2019 2527 21.01.2021 467449 так         

 

Як видно з таблиці 1, було встановлено 81 розвантажувальних ТП 10(6) кВ, з них: 

- ЩТП потужностями 25, 40 і 63 кВА – 30 шт 

- КТП однотрансформаторні потужностями 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 кВА – 51 

шт. 

 

Враховуючи вищевикладене для реалізації заходів зі створення трансформаторної 

потужності під час стандартних приєднань у 2022 році пропонується передбачити в 

інвестиційній програми кошти для закупівлі 10 шт. ЩТП потужністю до 100 кВА та 7 шт. 

однотрансформаторних КТП потужністю до 250 кВА. Реалізація заходів передбачається 

господарським способом. 

У зв’язку з тим, що стандартні приєднання виконуються після оплати замовником 

вартості послуги у стислі терміни, визначені Кодексом систем розподілу, на момент 

підготовки інвестиційної програми Товариство, з об’єктивних причин, не має відомостей 

щодо конкретних договорів стандартного приєднання, які потребуватимуть у 2022 році 

встановлення розвантажувальних ТП 10(6) кВ. При цьому, по мірі появи потреби у 

встановленні розвантажувальної ТП 10(6) кВ, для реалізації стандартних приєднань 

придбання обладнання буде фінансуватися за рахунок коштів інвестиційної програми. 

 

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

п.4.2.4 Кодексу систем розподілу (затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 

№310) – визначення строків реалізації стандартних приєднань; п.1.6 протоколу установчої 

наради НКРЕКП щодо підходів до формування Планів розвитку систем розподілу на 

2022-2026 роки та інвестиційних програм на 2022 рік від 02.04.2021 №48-п/2021, 

постанова НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення 

стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 

недотримання» (зі змінами). 

 

 

 

 

 



4. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 
 

4.1. Вартість робіт: 
 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, тис. 

грн. без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, тис. 

грн. без ПДВ 

Встановлення 

розвантажувальних ЩТП 

потужностями 25, 40 і 63 кВА  

АТ «ПОЕ» шт. 10 69,48 694,76 

Встановлення 

розвантажувальних КТП 

потужностями 40, 63, 100, 160, 

250 кВА 

АТ «ПОЕ» шт. 7 145,32 1 017,25 

 

4.1.1 Основні матеріали для встановлення ЩТП 63 кВА (10 шт.). 

1) Силовий трансформатор типу ТМГ 63 кВА - 6/10 кВ, орієнтовна вартість за 1 

силовий трансформатор – 36,49 тис. грн без ПДВ; 

2) Шафа ЩТП 63 кВА (у комплекті з: кронштейн КР11 – 1 шт., кронштейн КР10 – 1 

шт., кронштейн КР13 – 2 шт., кронштейн КР12 – 1 шт., кронштейн КР014 – 1шт.,  

кронштейн КР2 – 1 шт., роз’єднувач РЛНД.1-10/400 У1 з приводом ПРЗ-10 У1 та хомутом 

– 1 шт., ізолятор ИОС 10-500 – 6 шт., контакт Кт 16 (17, 18) – 6 шт.), орієнтовна вартість 

шафи ЩТП – 32,98 тис. грн без ПДВ. 

Технічні вимоги до шаф ЩТП наведено в додатку (див. додаток 1). 

 

4.1.2 Основні матеріали для встановлення КТП 250 кВА (3 шт.) (повітряним вводом 

тупикового типу) 

1) Силовий трансформатор типу ТМГ 250 кВА - 6/10 кВ, орієнтовна вартість – 74,08 

тис.  грн без ПДВ; 

2) Шафа КТП 250 кВА (у комплекті: ОПН-0,4 – 3 шт., з ошинування та роз’єднувач 

РЛНД.1-10/400 У1 з приводом ПРЗ-10  - 1 шт.), орієнтовна вартість шафи КТП – 65,57 тис. 

грн без ПДВ. 

 

Основні матеріали для встановлення КТП 250 кВА (2 шт.) (з кабельним вводом 

прохідного  типу) 

1) Силовий трансформатор типу ТМГ 250 кВА - 6/10 кВ, орієнтовна вартість – 74,08 

тис.  грн без ПДВ; 

2) Шафа КТП 250 кВА (ОПН-0,4 – 3 шт., ошинування). Орієнтовна вартість шафи 

КТП – 83,73 тис. грн без ПДВ. 

 

Основні матеріали для встановлення КТП 250 кВА (2 шт.) (з кабельним вводом 

тупикового типу) 

1) Силовий трансформатор типу ТМГ 250 кВА - 6/10 кВ, орієнтовна вартість – 74,08 

тис.  грн без ПДВ; 

2) Шафа КТП 250 кВА (ОПН-0,4 – 3 шт., ошинування). Орієнтовна вартість шафи 

КТП – 67,28 тис. грн без ПДВ. 

Технічні вимоги до шаф КТП наведено в додатку (див. додаток 2). 

 

4.2. Розрахунок економічного ефекту. 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1) уникнення витрат, пов’язаних з компенсацією коштів за недотримання загальних 

та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР; 



 Враховуючи зростаючу динаміку виплат споживачам компенсації за недотримання 

загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР після набрання чинності 

постанови НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення 

стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 

недотримання» (зі змінами) та з метою забезпечення гарантованих стандартів якості 

електропостачання електроенергії під час приєднання замовників до електричних мереж 

ОСР, а також для реалізації заходів зі створення трансформаторної потужності, в 

інвестиційній програмі 2022 року передбачено встановлення розвантажувальних ЩТП та 

КТП в кількості 17 шт. Без виконання вказаних заходів, дотримання показників якості 

напруги, встановлених кодексом системи розподілу, неможливе, що в свою чергу 

призведе до збільшення кількості скарг від споживачів на якість електричної енергії. 

 Протягом 2020 року за недотримання загальних та гарантованих стандартів якості 

надання послуг ОСР компенсовано 580 споживачам електричної енергії  коштів на 

загальну суму 193,297 тис. грн. 

            У випадку нездійснення будівництва нових розвантажувальних трансформаторних 

підстанцій та враховуючи факт приєднання замовників без реконструкції електричних 

мереж кількість скарг на якість електричної енергії збільшиться.  

          Так передбачається, що в 2022 році можлива компенсація споживачам може зрости 

до 300,00 тис грн. на рік. 

 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

 

Tінв=(694,76+1 017,25)/300,00=5,71 років. 

 

Вартісь заходу 

усього, 

тис. грн (без 

ПДВ) 

Оприбуткування 

зворотних 

матеріалів,  тис. 

грн (без ПДВ) 

Сукупний 

економічний ефект 

від впровадження 

заходу за 2020 рік, 

тис. грн (без ПДВ) 

Окупність, 

роки 

1 712,01 0,00 300,00 5,71 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 

 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

114,41 140,1 14,714 17,274 5,939 13,694 21,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація щодо об’єктів та ТУ, відповідно до яких передбачається встановлення 

розвантажувальних ТП, витрати на які передбачається включити до ІП-2022: 

№ 

п/п 

Наймену-

вання РЕМ 
Замовник 

Адреса 

замовника 

Замов-

лена 

до 
приєд-

нання 

потуж-
ність 

Номінал 
силового 

тр-ра 

згідно 
ПД для 

роз-

ватажу-
вальної 

ТП 

№ 

існуючої 

ТП (з 
потуж-

ністю 

встанов-
леного 

силового 

трансфор-
матора) 

Найме-
нування 

існуючого 

приєд-
нання 0,4 

кВ 

Загальна 
Довжина 

існуючого 

існу.чої 
ПЛ 0,4 кВ 

км 

Відс-

тань 
від 

дже-

рела 
жив  

лення, 

км 

Резерв 

транс-

форма-
торної 

Потужност

і (існую-
чого 

Силового 

трансфор-
матора  з 

урахуван-

ням 
укладених 

договорів 

про приєд-
нання), кВт 

Рівень 

напруг і в 
найвіддале

ніших 

точка, в 

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

1 
Полтавська 

МЕМ  

Гр. Сакун 

Л.Г. 

Пров. 

Третякова, 
7 

16 250 
КТП-801 

(250) 

КТП-801 

Л-4 оп.48 
1,766 0,437 відсутній 

320  
розрахунко

вий рівень 

напруги 
після 

приєднання

) 
 

2 
Полтавська 

МЕМ  

Гр.Осіпов 

С.С. 

Пров.Дослі

дний,2 
15 250 КТП-801 

(250) 
КТП-801 

Л-4 оп. 56  
1,766 0,648 

відсутній 

 

3 
Полтавська 

МЕМ  

Гр.Козиренко 

Д.С. 

Пров.Треть

якова, 9а. 
16 250 КТП-801 

(250) 
КТП-801 

Л-4 оп. 48 
1,766 0,45 

відсутній 

 

4 
Полтавська 

МЕМ  

Гр.Козиренко 

Д.С. 

Пров.Треть

якова,9, м 
Полтава 

16 250 КТП-801 

(250) 
КТП-801 

Л-4 оп. 48 
1,766 0,45 

відсутній 

 

5 
Полтавська 

МЕМ  

Гр.Луговий 

В.В. 

Пров.Сазон

ова,5 
м.Полтава 

16 250 КТП-801 

(250) 
КТП-801 

Л-4 оп. 34 
1,766 0,438 

відсутній 

 

6 
Полтавська 

МЕМ  

Гр.Коротя 

Т.М. 

Пров.Треть

якова, 14 
25 250 КТП-801 

(250) 
КТП-801 

Л-4 оп. 46 
1,766 0,371 

відсутній 

 

7 
Полтавська 

МЕМ  

Гр.Окара 

В.Г. 

Пров. 
Ізмаільськи

й,5 м. 

10 250 КТП-801 

(250) 

КТП-801 
Л-4 оп. 

43д 

1,766 0,42 
відсутній 

 

 

Необхідність встановлення розвантажувальної ТП обумовлена наступними 

факторами: 

Від існуючої КТП 6/0,4 кВ № 801 з встановленою потужністю силового 

трансформатору 250 кВА заживлено п’ять ПЛ 0,4 кВ загальною довжиною 3,836 км. До 

ПЛ 0,4 кВ підключені 95 споживачів з одиничною потужністю від 3 до 30 кВт (загальною, 

дозволеною до використання потужністю 599,5 кВт). Проектована потужність замовників 

зазначених в вищенаведеної таблиці складає 114 кВт (без урахування коефіцієнту 

одночасності).  

Найближчі точки приєднання для всіх вищеперелічених споживачів є опори 0,4 кВ 

ПЛ 0,4 кВ Л-4 від ТП 6/0,4 кВ ТП 801. Довжина ПЛ складає 1,766 км, що значно 

перевищує нормативну довжину. Втрати напруги в даної ПЛ при приєднанні споживачів 

складатимуть 15,27 %. Розрахунок втрат напруги в ПЛ 0,4 кВ Л-4 додається. 

Як показує розрахунок силового трансформатору, при приєднанні додаткового 

навантаження згідно виданих ТУ трансформатор потребує заміни. Шафа існуючої 

трансформаторної підстанції розрахована на встановлення трансформатору до 250 кВА 

тому необхідна заміна всього КТП.  

Враховуючи вищезазначене, для реалізації заходів зі створення трансформаторної 

потужності під час стандартних приєднань вищеперелічених замовників прийнято 

рішення про будівництво нової розвантажувальної ТП з встановленою потужністю 

силового трансформатора 250 кВА. В подальшому проектоване ТП буде джерелом 

живлення для перспективних забудовників даного району. 
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Результати електричного розрахунку мережі ПЛ-
0,4кВ Л-4 ТП-801 

       
  

         
   Sдн - максимальне денне навантаження  

   

  
ТП № 801 

     
   Sвн - те ж, вечірнє 

     

         
   Uдн - максимальні втрати напруги денні, % 

  

  
Сезонні навантаження, кВа 

   
   Uвч - те ж , вечірні 

     Зима Весна Літо Осінь 

 
   Uсв - найменша відносна напруга на  затискачах двигуна,  

День Вечір День Вечір День Вечір День Вечір 

 
            що запускається 

    119 167 101 141 58 92 103 143 

 
   Uчж - найменша відносна напруга на затискачах двигуна, 

 

         
            що працює, при запуску двигуна у будь-якій другій 

 

         
            точці 

      Ділянка мережі Провід Захист    Nчж - номер вузла мережі з двигуном, що відповідає Uчж 
 Початок Кінець Довжи-

на, м 
Фазний Нульо-

вий 
Ліхтар-

ний 
Тип Струм, 

А         
Sдн Sвн Uдн Uвч Uсв Uчж Nчж 

I 
Max 

0 1 8 1 AsXSn 4x70 
    

119,1 166,6 0,299 0,418 
   

253 

1 2 14 1 AsXSn 4x70 
    

119,1 166,6 0,818 1,144 
    2 4 32 1 AsXSn 4x70 

    
119,1 166,6 2,005 2,804 

    4 5 26 4 AsXSn 4x16 
    

9 9 2,306 3,101 
    4 6 29 1 AsXSn 4x70 

    
112,3 159,9 3,019 4,247 

    6 7 28 4 AsXSn 4x50 
    

48 67,2 3,618 5,086 
    7 8 18 4 AsXSn 4x16 

    
2,1 5,2 3,67 5,212 

    7 9 38 4 AsXSn 4x50 
    

40,9 59,6 4,311 6,097 
    9 10 30 4 AsXSn 4x16 

    
13,4 26,9 4,844 7,169 

    9 11 31 4 AsXSn 4x50 
    

24,3 31,6 4,642 6,529 
    11 12 36 4 AsXSn 4x16 

    
2,1 5,2 4,745 6,779 

    



11 13 31 4 AsXSn 4x50 
    

23,3 28,5 4,961 6,918 
    13 14 30 4 AsXSn 4x50 

    
19,3 21,6 5,214 7,202 

    14 15 33 4 AsXSn 4x50 
    

16,4 18,7 5,453 7,476 
    15 16 15 2 AsXSn 2x16 

    
0,8 2,1 5,468 7,52 

    15 17 32 4 AsXSn 4x50 
    

16,2 18,1 5,681 7,732 
    17 18 15 4 А35 

     
9,4 10,7 5,771 7,835 

    18 19 35 4 AsXSn 4x35 
    

9 9 5,955 8,017 
    17 20 32 4 А35 

     
8 8 5,845 7,896 

    20 21 34 4 А35 
     

8 8 6,02 8,071 
    21 22 34 4 А35 

     
8 8 6,194 8,245 

    22 23 30 4 А35 
     

8 8 6,348 8,4 
    23 24 32 4 А35 

     
8 8 6,513 8,564 

    6 25 37 1 AsXSn 4x70 
    

82,5 123,3 3,969 5,666 
    25 26 32 1 AsXSn 4x70 

    
82,5 123,3 4,792 6,896 

    26 27 33 1 AsXSn 4x70 
    

80,8 121,2 5,622 8,141 
    27 28 45 4 AsXSn 4x50 

    
43,1 57,9 6,489 9,306 

    28 29 46 4 AsXSn 4x50 
    

43,1 57,9 7,372 10,49 
    29 30 32 4 AsXSn 4x50 

    
41,9 55,6 7,969 11,29 

    30 31 32 4 AsXSn 4x50 
    

31,8 45,9 8,424 11,94 
    31 32 30 4 AsXSn 4x50 

    
25,3 33,4 8,763 12,39 

    32 33 30 4 AsXSn 4x50 
    

25,3 33,4 9,102 12,84 
    33 34 30 4 AsXSn 4x50 

    
20,2 26,3 9,372 13,19 

    34 35 30 4 AsXSn 4x50 
    

9 9 9,487 13,31 
    35 36 32 4 AsXSn 4x50 

    
9 9 9,611 13,43 

    36 37 36 4 AsXSn 4x50 
    

9 9 9,75 13,57 
    37 38 40 4 AsXSn 4x50 

    
9 9 9,905 13,72 

    38 39 43 4 AsXSn 4x50 
    

9 9 10,07 13,88 
    39 40 29 4 AsXSn 4x16 

    
9 9 10,4 14,21 

    27 41 32 1 AsXSn 4x70 
    

55,5 91,9 6,173 9,054 
    41 42 32 1 AsXSn 4x70 

    
55,5 91,9 6,724 9,969 

    42 43 20 1 AsXSn 4x70 
    

54,5 89,6 7,062 10,53 
    43 44 32 1 AsXSn 4x70 

    
42,6 71 7,485 11,23 

    44 45 32 1 AsXSn 4x70 
    

42,6 71 7,907 11,94 
    45 46 33 4 AsXSn 4x50 

    
35,1 62 8,42 12,85 

    46 47 33 4 AsXSn 4x50 
    

27,1 43,5 8,821 13,49 
    47 48 33 4 AsXSn 4x50 

    
27,1 43,5 9,22 14,13 

    48 49 34 4 AsXSn 4x50 
    

16,1 27,3 9,465 14,55 
    49 50 30 4 AsXSn 4x50 

    
13 19,6 9,639 14,81 

    50 
 

31 4 AsXSn 4x50 
    

12,1 17,2 9,807 15,05 
    30 

 
18 4 AsXSn 4x16 

    
15 15,1 8,32 11,64 

    31 
 

25 4 AsXSn 4x16 
    

4,7 9,4 8,583 12,26 
    43 43а 26 4 AsXSn 4x50 

    
20,2 40,7 7,293 10,99 

    43а 43б 32 4 AsXSn 4x50 
    

20,2 40,7 7,582 11,57 
    48 

 
22 4 AsXSn 4x25 

    
17,5 24,9 9,547 14,6 

    

  
29 4 AsXSn 4x50 

    
12,1 17,2 9,963 15,27 

    33 33f 25 4 AsXSn 4x50 
    

12,1 17,2 9,236 13,03 
    45 51 33 1 AsXSn 4x70 

    
21,4 30,3 8,126 12,25 

    51 52 31 1 AsXSn 4x70 
    

21,4 30,3 8,331 12,54 
    52 53 31 4 AsXSn 4x50 

    
21,4 30,3 8,628 12,96 

    53 54 32 4 AsXSn 4x50 
    

21,4 30,3 8,93 13,39 
    54 55 31 4 AsXSn 4x50 

    
16,9 24,1 9,167 13,73 

    55 56 31 4 AsXSn 4x50 
    

16,9 24,1 9,402 14,06 
    43б 43в 26 4 AsXSn 4x50 

    
18 36,2 7,791 11,99 

    43в 43г 30 4 AsXSn 4x50 
    

18 36,2 8,032 12,48 
    43г 43д 31 4 AsXSn 4x50 

    
18 36,2 8,281 12,98 

    56 
 

32 4 AsXSn 4x50 
    

11,3 16,2 9,563 14,29 
    

  
32 4 AsXSn 4x50 

    
11,3 16,2 9,726 14,52 

    

  
31 4 AsXSn 4x50 

    
11,3 16,2 9,882 14,75 

    48 
 

28 4 AsXSn 4x16 
    

8,6 17,2 9,543 14,78 
     

 



1.1.5.1.1 Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 150/35/10 

кВ "Кременчук-місто" (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 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 

вказівкою про затвердження ПКД  № 368 від 28.07.2019 р. 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; 

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: 
 

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, 
кмпл 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 «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 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 

XYEP 2*0,637 mH/3000А  (або аналог) 

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 



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 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

50 900,07 0,00 7 069,95 7,2 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 069,95 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Обсяги етапів виконання та їх вартостей у прогнозному та планових періодах 

(по заходах, що мають перехідний характер) 

Планом передбачається виконання робіт в 2021-2022 роках, в тому числі: 

 2021 рік (обсяг фінансування – 26341,00 тис грн); 

2022 рік (обсяг фінансування – 24559,07 тис грн). 

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         
 

    

  
2021 2022 

- заміна існуючих комірок 3СШ-10, 1СШ-10 КРУ-

10 кВ типу КР-10У4 частково (К-ХVI, К-104, КР-2-

10П) в ЗРП-10 кВ на комірки типу E-12S; 

- технічне переоснащення релейного захисту, 

автоматики та телемеханіки; 

- заміна струмообмежувальних реакторів 10 кВ; 

- технічне переоснащення ДГК-10 кВ; 

- перезаведення існуючих силових кабелів 10 кВ до 

нових комірок; 

- монтаж додаткового контуру заземлення для 

нового обладнання 

 

- заміна існуючих комірок 4СШ-10, 2СШ-10 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; 

- технічне переоснащення ДГК-10 кВ; 

- перезаведення існуючих силових кабелів 10 кВ до 

нових комірок; 

- монтаж додаткового контуру заземлення для нового 

обладнання 

Введення в експлуатацію. 

 

 

 

 

1.1.5.1.2 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; 

- 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 трансформаторної 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 

Шафа №8. Резервний захист ПЛ-110 кВ W1G "Пишненки-Конденсатна" (або 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 

вказівкою № 850 від 28.12.2019 р. 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 

аналог) 

Шафа №9. Основний захист ПЛ-110 кВ W1G "Пишненки-Конденсатна" (або 

аналог) 
шт 1 



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 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 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

20 318,99 0,00 2 425,666 8,38 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 425,666 0,00 

 

5. Обсяги етапів виконання та їх вартостей у прогнозному та планових 

періодах (по заходах, що мають перехідний характер) 

Планом передбачається виконання робіт в 2021-2022 роках, в тому числі: 

2021 рік (обсяг фінансування – 14911,47 тис. грн): 

2022 рік (обсяг фінансування – 5407,52 тис. грн): 

 

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         
 

    

  

2021 2022 

1) заміна існуючих трансформаторів 

струму та трансформаторів напруги 

110 кВ на нові; 

2) встановлення роз'єднувачів та 

обмежувачів перенапруг в колах ТН-

110 кВ; 

 

1) заміна секційного та в колах силових 

трансформаторів 1Т та 2Т існуючих 

маломасляних вимикачів 110 кВ на 

елегазові вимикачі з майданчиком 

обслуговування, заміна шаф 

вимикачів; 

2) встановлення нових кабельних лотків 

на ВРП-110 кВ; 



3) переоснащення вторинних кіл в 

комірках вводу 1Т та 2Т; 

4) заміна існуючих силових та 

контрольних кабелів вторинної 

комутації; 

5) телемеханізація ПС; 

6) освітлення території підстанції 

новими прожекторами. 

Введення в експлуатацію. 

 

 

 

 

1.1.5.1.3 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 «Лубны Компрессорная - Лубны Районная», «Лубны Компрессорная – 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; 

- 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 вказівкою № 149 від 27.02.2020 р про затвердження ПКД складає – 

13 636,66 тис. грн (без ПДВ). Виконання робіт підрядним способом по даному проекту 

можливе за 11 148,29 тис. грн без ПДВ та 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: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Вимикач колонковий елегазовий, 110 кВ трифазний, номінальний струм 

відключення 40 кА, номінальний струм 3150 А, з опорними 
шт 1 



4.2. Розрахунок економічного ефекту. 

Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1. економії витрат на ремонт та обслуговування обладнання, яке підлягає 

заміні; 

2. економії додаткових витрат на вимірювання існуючого обладнання; 

3. економія 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. 

 

металоконструкціями висотою 1850 мм, GL 312 F1 P (GE Grid Solutions) (або 

аналог) 

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 



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 3,46 

Загальний ефект тис. грн. 5,42+3,46+890,30 900,38 

Термін окупності інвестиції років 11 218,52/900,38 12,46 

  

Економічний ефект від впровадження заходу: 

 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

11 218,52 0,00 900,38 12,46 

 

 



Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 

 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

0,00 5,42 0,00 0,00 0,00 893,76 0,00 

 

5. Обсяги етапів виконання та їх вартостей у прогнозному та планових періодах (по 

заходах, що мають перехідний характер) 

Планом передбачається виконання робіт в 2021-2022 роках, в тому числі: 

2021 рік (обсяг фінансування – 8 495,25 тис грн); 

2022 рік (обсяг фінансування – 2653,04 тис.грн). 

 

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         
 

    

  

2021 2022 
- 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; 

- заміна трансформаторів струму 110 кВ типу 

ТФЗМ-110Б зі сторони силових тр-ів та в 

ремонтній перемичці на тр-ри струму типу 

СА-123; 

- установка обмежувачів перенапруг 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. 

Введення в експлуатацію. 

 

 

 

 

 

 



1.1.5.1.4 Реконструкція трансформаторної підстанції 110/6 кВ 

"Турбозавод" по вул. Новозіньківська, 11-т, м. Полтава  

(захід перехідний, закінчення у 2023 році) 

 
1. Мета, обґрунтування необхідності та доцільності виконання запланованих 

заходів (робіт) у прогнозному періоді ПРСР. 

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 

2.1 ПС 110/6 кВ «Турбозавод» введена в експлуатацію в 1963 році. На даний час вона 

живить споживачів І, ІІ, ІІІ категорії надійності електропостачання м. Полтави, промислові 

підприємства, заклади охорони здоров’я, освіти, комунальні підприємства. Підстанція є 

двотрансформаторною та знаходиться в кільці підстанцій електропостачання м. Полтава. 

На даний час, для замикання кільця 110 кВ на підстанції розташовано роз´єднувачі з 

ручним керуванням, для оперування яким необхідна присутність оперативного персоналу 

та відключення навантаження. 

Для забезпечення надійного електропостачання споживачів міста та швидкого 

реагування по відновленню електропостачання у випадку аварійних вимкнень ліній 110 кВ 

необхідно встановити на ПС 110/6 кВ «Турбозавод» секційний елегазовий вимикач 110 кВ 

і привести схему ВРП 110 кВ до типової схеми «місток з вимикачами в колах 

трансформаторів та ремонтною перемичкою з боку ліній». 

Крім цього розподільчий пристрій 6 кВ обладнаний оливними вимикачами типу ВМП-

10к та ВМПП-10. Дані вимикачі морально застарілі, експлуатуються більше граничного 

терміну експлуатації. Проблемним питанням при ремонтах є: спрацювання силових 

контактів, які не дають можливості для регулювання швидкісних характеристик; зношення 

шестерень в приводах; відсутність запасних частин.  

У зв’язку з цим необхідно виконати встановлення секційного елегазового вимикача 

110 кВ та заміну комірок 6 кВ з заміною оливних вимикачів на вакуумні з комплектами 

релейного захисту (21шт). 

2.2 Реконструкція ПС обґрунтована в Схемі перспективного розвитку до 2028 року (ІІ 

етап п.3.1.4, ІІІ етап п. 8.1). 

 

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

ГКД 34.20.507-2003 п.п. 5.6.30; 5.6.33 

 

4. Інформація про схвалену, затверджену, погоджену належним чином проєктно-

кошторисну документацію  

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «Донецькенергомережпроект» 

«Реконструкція трансформаторної підстанції 110/6 кВ "Турбозавод" по вул. 

Новозіньківська, 11-т, м. Полтава» визначене в Плані розвитку системи розподілу 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2022-2026 рр. (п. 6.2.8), цим Планом передбачено 

виконання реконструкції в 2022-2023 роках. Інвестиційною програмою 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» передбачено часткове виконання реконструкції 

трансформаторної підстанції 110/6 кВ "Турбозавод" в 2022 році. 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція трансформаторної 

підстанції 110/6 кВ "Турбозавод" по вул. Новозіньківська, 11-т, м. Полтава» згідно з 



експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 94 315,13 тис. грн (без ПДВ). 

Виконання робіт підрядним способом можливе за 67 850,29 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 року на суму 51 237,96 тис. грн без 

ПДВ та в 2023 році на суму 16 612,33 тис. грн без ПДВ.   

 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

5.1. Вартість робіт по об’єкту: 

Назва предмету закупівлі 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. без 

ПДВ 

Реконструкція трансформаторної підстанції 

110/6 кВ "Турбозавод" по вул. Новозіньківська, 

11-т, м. Полтава (захід перехідний, закінчення у 

2023 році) 

шт 1 67 850,29 67 850,29 

 

Перелік основного обладнання: 

 

5.2. Розрахунок економічного ефекту. 

Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

1) економії коштів за рахунок запобігання недовідпуску електричної енергії через 

виникнення аварійної ситуації; 

Найменування обладнання 
Од. 

вим. 
Кіл-ть 

Комплектний розподільчий пристрій (50 комірок, 4 бокові приставки, 2 шинні вставки, 4 

шинних моста) на номінальну наругу 20 кВ, D-24P 
шт 1 

Комбінований дугогасний реактор на номінальну напругу 6 кВ потужністю 190 кВА 

межами компенсації 5-55 А, ASRC0.16P 
шт 4 

Трансформатор струму на номінальну напругу 110 кВ, СА-123 шт 9 

Роз'єднувач трьохполюсний, на номінальну напругу 110 кВ, номінальний струм 1250А, з 

1 заземлюючим ножем, з моторними приводами та оцинкованими опорними стійками, 

S2DAT-123 

шт 6 

Роз'єднувач трьохполюсний, на номінальну напругу 110 кВ, номінальний струм 1250А, з 

2 заземлюючими ножами, з моторними приводами та оцинкованими опорними стійками, 

S2DA2T-123 

шт 4 

Трансформатор напруги на номінальну напругу 110 кВ, UTD-123 шт 6 

Шафа №12. Шафа ДГК-6 кВ шт 1 

Обмежувач перенапруг 110 кВ, PEXLIM Q 108-YН123 шт 18 

Шафа №2. Шафа основного захисту трансформатора Т-1 шт 1 

Шафа №5. Шафа основного захисту трансформатора Т-2 шт 1 

Шафа №161. Шафа основного захисту ПЛ-110 кВ "Турбозавод шт 1 

Шафа №3. Шафа резервного захисту трансформатора Т-1 шт 1 

Шафа №6. Шафа резервного захисту трансформатора Т-2 шт 1 

Шафа №8. Шафа основного захисту ПЛ-110 кВ W1G "Полтава-330" шт 1 

Шафа №10. Шафа основного захисту ПЛ-110 кВ W2G "Супруновка" шт 1 

Вимикач колонковий елегазовий трьохполюсний з триполюсним керуванням, з 

пружинним приводом, номінальний струм 3150А, номінальний струм відключення 40 кА, 

GL 312 F1 

шт 1 

Шафа №4. Шафа захисту CB-110 кВ QC1G шт 1 

Шафа №9. Шафа резервного захисту ПЛ-110 кВ W1G "Полтава-330" шт 1 

Шафа №11. Шафа резервного захисту ПЛ-110 кВ W1G W2G "Супруновка" шт 1 

Шафа №1. Шафа центральної сигналізації та живлення ЕМБ шт 1 

Шафа №7. Шафа захисту 1ТН, 2ТН-110 кВ шт 1 

Шафа №13. Шафа АЧР шт 1 



2) економія резервування коштів на відновлення існуючого обладнання після його 

пошкодження; 

5.2.1. Розрахунок витрат недовідпуску електричної енергії через виникнення 

аварійної ситуації. 

ПС «Турбозавод» 110/6 кВ являється вузловою 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 6кВ.  

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 12 годин). Розрахунок виконано, виходячи із знеструмлення споживачів 

протягом 12 годин.  

 

Показник 
Одиниця 

виміру 
Розрахунок Значення 

Навантаження ПС «Тубозавод» 110/6кВ в зимовий 

максимум: 
кВт  21174 

Очікуване в розрахунковому періоді навантаження %  35 

Навантаження ПС «Тубозавод» в зимовий 

максимум під час виникнення аварійної ситуації 
кВт 21174*0,35 7410,9 

Час знеструмлення споживачів годин  12 

Недовідпущена електрична енергія кВт*год 7410,9*12 88930,8 

Роздрібний тариф грн./кВт*год  2,111748 

Вартість недовідпущеної електричної енергії, 

при ймовірності виникнення аварійної ситуації 1 

раз на 5 років (гарантійний термін експлуатації  

комірок) 

тис. грн. 88930,8*2,111748/1000/5 37,56 

 

 

5.2.2. 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 та для забезпечення надійного 

електропостачання споживачів міста і швидкого реагування по відновленню 

електропостачання у випадку аварійних вимкнень ліній 110 кВ, необхідно встановити на 

ПС 110/6 кВ «Турбозавод» секційний елегазовий вимикач 110 кВ. 

 При встановленні нового обладнання та приведення схеми ВРП 110 кВ до типової 

схеми «місток з вимикачами в колах трансформаторів та ремонтною перемичкою з боку 

ліній»,  приймається забезпечення 100% захисту в подібних ситуаціях протягом 

розрахункового періоду.  

Розрахунок виконано за допомогою укрупнених показників вартості будівництва та 

монтажу обладнання підстанцій 110/6кВ (СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011 зі змінами 

2015 року), фактичних та прогнозних показників інфляції (ціни приведені до 01.01.2021), 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 01.01.2021: 

індекс споживчих цін – 1,441; 

індекс цін виробників промислової продукції – 1,614; 



індекс цін на будівельно-монтажні роботи – 1,47. 

 

5.2.2.1. Розрахунок вартості відновлення вузлів обладнання в цінах на 01.01.2021 

(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 

01.01.21 

Вартість 

обладнання 

в цінах на 

01.01.21 

Інші 

витрати 

в цінах 

на 

01.01.21 

Всього 

вартість 

відновлен

ня в цінах 

на 

01.01.21 

Приєднання 110 кВ 

силового 

трансформатора без 

вимикача 

59,1 1751,0 74,4 86,7 2573,9 127,5 2788,1 

Камера 10 кВ вводу 

від силового 

трансформатора з 

вакуумним 

вимикачем 

52,1 590,9 30,6 76,6 868,6 45,0 990,2 

камера секційного 

вакуумного 

вимикача 10 кВ 

52,1 565,1 29,2 76,6 830,7 42,9 950,2 

Заземлювальний 

реактор 10 кВ 
73,0 1066,9 80,7 107,3 1568,3 118,6 1794,3 

  

Камери з іншим 

обладнанням 10 кВ 

52,1 462,3 23,9 76,6 679,6 35,1 791,3 

 

5.2.2.2. Розрахунок вартості відновлення обладнання підстанції в цінах на 

01.01.2021. 

Обладнання підстанції 

Всього 

вартість 

відновлення 

в цінах на 

01.01.2021. 

тис. грн. 

Кількість 

обладнання 

Вартість 

відновлення 

обладнання 

ЗРП-10, тис. 

грн. 

Приєднання 110 кВ силового трансформатора без вимикача 2788,1 1 2788,1 

Камера 6 кВ вводу від силового трансформатора з вакуумним 

вимикачем 
990,2 4 3960,8 

Камера секційного вакуумного вимикача 6 кВ 950,2 2 1900,4 

Заземлювальний реактор 6 кВ 1794,3 2 3588,6 

Камери з іншим обладнанням 6 кВ 791,3 25 19782,5 

ВСЬОГО   32020,4 

 

 

 

 



5.2.2.3. 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 

01.01.2021, тис. 

грн. 

Ймовірна 

вірогідність 

виходу з ладу 

обладнання на 

рік 

Очікуване 

резервування 

коштів на 

відновлення 

обладнання, тис. 

грн. 

ЗРП-6 32020,4 0,2 6404,08 

ВСЬОГО     6404,08 

5.2.2.4 Оприбуткування зворотних матеріалів визначаємо як сукупність доходу 

від здавання чорних та кольорових металів старого обладнання, що попадає під 

утилізацію. 
Для вимикачів 10кВ: 

Матеріал Вага, кг Вартість 

матеріалу 

грн./кг 

Кількість 

обладнання, 

шт 

Загальна 

вартість, 

тис.грн. 

Чорний метал  11,4 5,2 20 1,1856 

Кольоровий метал (мідь)  2,77 170 20 9,418 

Трансформаторне масло  8,1 6 20 0,972 

Дохід від розбирання 

вимикачів 10 кВ 
 

 
11,58 

Для роз’єднувачів 110кВ: 
Матеріал Вага, кг Вартість 

матеріалу 

грн./кг 

Кількість 

обладнання, 

шт 

Загальна 

вартість, 

тис.грн. 

Чорний метал  221 5,2 7 8,044 

Кольоровий метал (мідь)  0,09 170 7 0,107 

Дохід від розбирання 

роз’єднувачів 110 кВ 
 

 
8,151 

Сукупний дохід від оприбуткування зворотних матеріалів становить: 

11,58+8,151=19,731 тис.грн. 

5.2.3. 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.5.2.1 37,56 

Економія коштів резервування на 

відновлення обладнання 
тис. грн. п.5.2.2.3 6 404,08 

Економія коштів від оприбуткування 

зворотних матеріалів 
тис.грн п.5.2.2.4 19,731 

Загальний ефект тис. грн. 37,56+6404,08 6 441,64 

Термін окупності інвестиції років (67 850,29-19,731)/6 441,64 10,53 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу усього, 

тис. грн (без ПДВ) 

Оприбуткування 

зворотних матеріалів, 

тис. грн (без ПДВ)  

Сукупний 

економічний ефект від 

впровадження заходу 

за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

67 850,29 19,731 6 441,64 10,53 



Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 

 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату 

праці 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 441,64 0,00 
 

 

6. Обсяги етапів виконання та їх вартостей у прогнозному та планових періодах 

(по заходах, що мають перехідний характер) 

Планом передбачається виконання робіт в 2022-2023 роках, в тому числі: 

2022 рік (обсяг фінансування – 51 237,96 тис. грн без ПДВ); 

2023 рік (обсяг фінансування – 16 612,33 тис. грн без ПДВ). 

 

 2022 рік 2023 рік 

 Встановлення секційного вимикача 

110 кВ та приведення до типової 

схеми "місток з вимикачами в колах 

трансформаторів та ремонтною 

перемичкою з боку ліній", а саме: 

монтаж СВ-110 (1шт.), ТС-110 

(9шт), ТН-110 (6шт.),  роз’єднувачі 

110кВ (10шт.), ОПН-110 (18шт.), 

ВЗ-110 (4шт.) та КЗ-110 (4шт.) в 

приєднанні трансформаторів 1Т та 

2Т, обхідної системи шин та 

секційного вимикача. 

 

  Заміна комплектного розподільчого 

пристрою на номінальну напругу 

20 кВ, монтаж розподільчого пристрою 

6(20) кВ, шинних мостів 6(20) кВ, 

трансформаторів власних потреб (2шт.), 

пристроїв компенсації ємнісних струмів 

(4шт.), заміна оливних вимикачів 6 кВ на 

вакуумні (20 шт). Після реконструкції 

ЗРП 6 кВ буде відповідати схемі "Дві 

одиночні, секціоновані вимикачами, 

системи шин". 

Введення в експлуатацію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.5.2.1 Заміна існуючого обладнання у ВРП-35 кВ ПС-35/10(6) кВ з 

використанням модульного вимикача 35 кВ 

 
Реконструкція ПС 35/10 кВ «Гоголево» 

ПС 35/10 кВ «Гоголево», інвентарний номер 2150231, забезпечує електроенергією на 

стороні 10 кВ побутових і промислових споживачів смт. Гоголеве, Виликобагачанського 

району, Полтавської області та прилеглих населених пунктів. ПС 35/10 кВ «Гоголево» 

введена в експлуатацію в 1970 році. На підстанції встановлено один силовий 

трансформатор 35/10 кВ потужністю 2,5 МВА. 

ВРП 35 кВ підстанції виконано за схемою «одна робоча, несекціонована система 

шин з ВД/КЗ в колі трансформатора» (з роз'єднувачем в колі Л-Миргород-В.Багачка). 

Привідний механізм віддільника 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 довго 

тривалості роботи системи.  

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).  

Розподільчий пристрій 35 кВ обладнаний оливним вимикачем 35 кВ типу ВТ-35, 

ном. струм 630А. Вимикач ВТ-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 вакуумний вимикач 35 

кВ – 1 шт та та заміну оливного вимикача 35 кВ на вакуумний вимикач 35 кВ. 

 

Реконструкція ПС 35/10 кВ «Дейкалівка» 

ПС 35/10 кВ «Дейкалівка», інвентарний номер 2130002, забезпечує електроенергією 

на стороні 10 кВ побутових і промислових споживачів с. Дейкалівка, Зіньківскього 

району, Полтавської області та прилеглих населених пунктів. ПС 35/10 кВ «Дейкалівка» 

введена в експлуатацію в 1967 році. На підстанції розподільчий пристрій 35 кВ 

обладнаний оливними вимикачами 35кВ типу, ВТ-35, ном. струм 630А. Також на 

підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ потужністю 1,6 МВА та 

інше високовольтне обладнання, яке не відповідає вимогам нормативних документів, 

згідно з актом дефектування. 

Вищезазначене обладнання експлуатується на цій ПС більше 55 років та на 

сьогоднішній день воно відпрацювало свій фізичний ресурс, привідний механізм має 

великий процент спрацьованості, його деталі зношені і застарілого виконання, відсутність 

їх виготовлення заводами-виробниками призводить до неможливості здійснювати ремонт 

та обслуговування, що особливо актуально при аварійній ситуації. Ті деталі, які 

застосовуються мають незаводське виконання або повністю перероблені, можуть 

спричинити зменшення коефіцієнту запасу стійкості, тобто сталості та довгої тривалості 

роботи системи. Швидкісні характеристики одночасності вмикання/розмикання фаз 

порушені і регулюванню не підлягають. 

Вимикачі типу ВТ-35 є морально застарілими не відповідають вимогам надійного 

електропостачання, їх неправильна робота часто призводить до технологічних порушень. 

Вимикачі ВТ-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 масляних вимикачів 35кВ на вакуумні 

вимикачі 35 кВ – 6 шт. 

 

Реконструкція ПС 35/10 кВ «Кошманівка» 

ПС 35/10 кВ «Кошманівка» , інвентарний номер 330299,  забезпечує електроенергією 

на стороні 10 кВ побутових і промислових споживачів с. Кошманівка, Машівський район, 

Полтавської області та прилеглих населених пунктів. ПС «Кошманівка» введена в 

експлуатацію в 1973 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, несекціонована система шин з 

ВД/КЗ в колі трансформатора» (з роз'єднувачем в колі Л-Машівка). Розподільчий пристрій 

35 кВ підстанції обладнаний вимикачем ВТ-35, ном. струм 630А (1 шт.), а також 

відокремлювачами та короткозамикачами ВД/КЗ-35 (2 шт.). 

Розподільчий пристрій 35 кВ обладнаний оливним вимикачем 35 кВ типу ВТ-35, ном. 

струм 630А. Вимикач ВТ-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 вимикача 35 кВ на вакуумний вимикач 

35 кВ. 

 

Реконструкція ПС 35/10 кВ «Михнівці» 

ПС 35/10 кВ «Михнівці», інвентарний номер 5301928, забезпечує електроенергією на 

стороні 10 кВ побутових і промислових споживачів с. Михнівці, Лубенського району, 

Полтавської області та прилеглих населених пунктів. ПС 35/10 кВ «Михнівці» введена в 

експлуатацію в 1977 році. На підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10 

кВ потужністю 1,6 МВА. 

Трансформатори на ПС приєднані через відокремлювач з короткозамикачем. 

 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 довго 

тривалості роботи системи.  

ВРП 35 кВ підстанції виконано за схемою «одна робоча, секціонована система шин з 

вимикачем та ВД/КЗ в колах трансформаторів» (з роз'єднувачами в колах Райозеро та 

Лубни район). 

Привідний механізм віддільника 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 довго 

тривалості роботи системи.  

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).  

Розподільчий пристрій 35 кВ обладнаний оливними вимикачами 35 кВ типу С-35, 

ном. струм 630А, ВТ-35, ном. струм 630А. Вимикачі С-35 та ВТ-35 морально застарілі, 

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 вакуумний вимикач 35 кВ 

– 1 шт та та заміну оливних вимикачів 35 кВ на вакуумні вимикачі 35 кВ. 

 

Реконструкція ПС 35/10 кВ «Оржиця» 

ПС 35/10 кВ «Оржиця», інвентарний номер 5140084, забезпечує електроенергією на 

стороні 10 кВ побутових і промислових споживачів смт. Оржиця, Лубенського району, 

Полтавської області та прилеглих населених пунктів. ПС 35/10 кВ «Оржиця» введена в 

експлуатацію в 1965 році. На підстанції розподільчий пристрій 35 кВ обладнаний 

оливними вимикачами 35кВ типу, ВТ-35, ном. струм 630А, С-35, ном. струм 630А. Також 

на підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ потужністю 4,0 МВА та 

2,5 МВА та інше високовольтне обладнання, яке не відповідає вимогам нормативних 

документів, згідно з актом дефектування. 

Вищезазначене обладнання експлуатується на цій ПС більше 55 років та на 

сьогоднішній день воно відпрацювало свій фізичний ресурс, привідний механізм має 

великий процент спрацьованості, його деталі зношені і застарілого виконання, відсутність 

їх виготовлення заводами-виробниками призводить до неможливості здійснювати ремонт 

та обслуговування, що особливо актуально при аварійній ситуації. Ті деталі, які 

застосовуються мають незаводське виконання або повністю перероблені, можуть 

спричинити зменшення коефіцієнту запасу стійкості, тобто сталості та довгої тривалості 

роботи системи. Швидкісні характеристики одночасності вмикання/розмикання фаз 

порушені і регулюванню не підлягають. 

Вимикачі типу С-35 та ВТ-35 є морально застарілими не відповідають вимогам 

надійного електропостачання, їх неправильна робота часто призводить до технологічних 

порушень. Вимикачі С-35 та ВТ-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 масляних вимикачів 35кВ на вакуумні 

вимикачі 35 кВ – 4 шт. 

 

Реконструкція ПС 35/10 кВ «Хорішки» 

ПС 35/10 кВ «Хорішки», інвентарний номер 34570, розташована в с. Хорішки 

Козельщинського району Полтавської області. Підстанція введена в експлуатацію в 1961 

році. На підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ потужністю 1,6 

МВА. Напругою 10 кВ від підстанції живляться побутові споживачі (школи, населення).  

ВРП 35 кВ підстанції виконано за схемою «одна робоча, секціонована система шин з 

ВД/КЗ в колі трансформатора» (з роз'єднувачем в колі Л-Манжелія). Розподільчий 

пристрій 35 кВ підстанції обладнаний вимикачами ВТ-35, ном. струм 630А (3 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  (3 шт.); 

 

Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу 

ГКД 34.20.507-2003 п.п. 5.6.2 

 

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. 

Враховуючи вищезазначене, пропонується виконати господарським способом заміну 

ВД-КЗ та оливних вимикачів 35 кВ на наступних ПС 35/10 кВ: 

№ 

п/п 
Найменування ПС Заміна ВД-КЗ 

Заміна 

вимикачів 35 

кВ 

1 ПС 35/10 кВ «Гоголево» 1 1 

2 ПС 35/10 кВ «Дейкалівка»  6 

3 ПС 35/10 кВ «Кошманівка» 2 1 

4 ПС 35/10 кВ «Михнівці» 1 2 

5 ПС 35/10 кВ «Оржиця»  4 

6 ПС 35/10 кВ «Хорішки» 1 3 

Всього: 5 17 

 

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 2022 - 2026 роки». 

Роботи з заміни існуючого обладнання у ВРП-35 кВ з використанням модульного 

вимикача 35 кВ на 6-ти ПС 35/10 кВ будуть виконані господарським способом, за типовим 

проєктом, затвердженим Вказівкою про затв. ПКД №468 від 23.09.2021 року.  

 

 

 

 

 



№ Матеріали 
Одиниц

я виміру 

Заплановано 
ПС 35/10 кВ 

«Дейкалівка» 

ПС 35/10 кВ 

«Оржиця» 

ПС 35/10 кВ 

«Хорішки» 

ПС 35/10 кВ 

«Михнівці» 

ПС 35/10 кВ 

«Кошманівка» 

ПС 35/10 кВ 

«Гоголево» 

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 

Кіл

-ть 

Усього, 

тис. 

грн. без 

ПДВ 

1 

Модульний вакуумний 

вимикач 35 кВ з шафою 

керування 

шт 22 513,00 11 286,00 6 3 078,00 4 2 052,00 4 2 052,00 3 1 539,00 3 1 539,00 2 1 026,00 

2 

Вимикач автоматичний 

С60N 2P C10A Schneider 

Electric з контактом 

сигналізації положення або 

аналог 

шт 22 0,40 8,80 6 2,40 4 1,60 4 1,60 3 1,20 3 1,20 2 0,80 

3 
Реле вказівне РЭУ 11-11 

(~0,16 А) 
шт 22 0,40 8,80 6 2,40 4 1,60 4 1,60 3 1,20 3 1,20 2 0,80 

4 

Клема PHOENIX CONTACT 

UK 2,5 N (з жорсткою 

ізольованою перемичкою 

FBRI 10-5 N - 2шт.) або 

аналог  

шт 220 0,01 2,88 60 0,79 40 0,52 40 0,52 30 0,39 30 0,39 20 0,26 

5 Провід монтажний ПВ 3х1,5 м 110 0,00 0,46 30 0,13 20 0,08 20 0,08 15 0,06 15 0,06 10 0,04 

6 Кабель КВВГЭнг 7х2,5  м 835 0,04 36,80 227 10,00 145 6,39 148 6,52 111 4,89 121 5,33 83 3,66 

7 Кабель КВВГЭнг 10х1,5  м 337 0,04 14,90 75 3,32   78 3,45 72 3,18 76 3,36 36 1,59 

8 Ввід кабельний PG21 шт 66 0,01 0,61 16 0,15 12 0,11 12 0,11 10 0,09 10 0,09 6 0,06 

9 Металорукав D32 м 93 0,02 1,94 24 0,50 12 0,25 18 0,38 15 0,31 15 0,31 9 0,19 

10 Швелер 10,0 кг 1946,56 0,03 62,84 530,88 17,14 353,92 11,43 353,92 11,43 265,44 8,57 265,44 8,57 176,96 5,71 

11 Кутик 50х50х5 кг 663,52 0,07 46,97 180,96 12,81 120,64 8,54 120,64 8,54 90,48 6,41 90,48 6,41 60,32 4,27 

12 Труба сталева D50х3 кг 185,68 0,03 6,34 50,64 1,73 33,76 1,15 33,76 1,15 25,32 0,86 25,32 0,86 16,88 0,58 

13 Кутик 25х25х4 кг 77 0,03 2,21 21 0,60 14 0,40 14 0,40 10,5 0,30 10,5 0,30 7 0,20 

14 ОПН-35 шт 57 3,55 202,23 15 53,22 12 42,57 9 31,93 6 21,29 9 31,93 6 21,29 

Всього:   11 681,79  3 183,18  2 126,65  2 119,72  1 587,76  1 599,03  1 065,44 

 



Опис прикладу розрахунку економічного ефекту від впровадження заходу на ПС 

35/10 кВ «Гоголево» 

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. 

 

Розрахунок витрат на капітальний ремонт та поточне обслуговування. 

Економію витрат на капітальний ремонт та обслуговування визначаємо як різницю між 

вартістю обслуговування існуючих віддільника та короткозамикача та нових (проектних) 

вимикачів, трансформаторів струму. При цьому в розрахунку прийнято, що у зв’язку з 

тривалою експлуатацією та зношеністю існуючого обладнання міжремонтний період 

зменшено у порівнянні з нормативним: для капітальних ремонтів – кожні 3 роки, для 

поточних – кожні 2 роки, а для віддільників та короткозамикачів – кожний рік. Для 

проектованого обладнання в розрахунковому періоді передбачається лише поточний ремонт. 

 

Середньорічна вартість ремонтів існуючого обладнання. 

Тип 

обладнання 

Середня 

вартість одного 

капітального 

ремонту, 

тис.грн. 

Міжремонтни

й період по 

капітальному 

ремонту 

Середня 

вартість 

одного 

поточного 

ремонту, 

тис.грн. 

Міжремонтний 

період по 

поточному 

ремонту 

Середньорічн

а вартість 

обслуговуванн

я існуючого 

обладнання. 

тис.грн. 

ВД та КЗ 4,659 1 0,89 1 5,549 

ВТ-35 15,764  3 1,633 2 6,072 

Всього     11,621 

 

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. 

3AF0143 6,402 8 0,801 10,82 

CRH-36 6,204 8 0,776 - 

Всього     1,577 10,044 

 

Розрахунок додаткових витрат при виконанні вимірювань існуючого обладнання. 

Вимірювання 

Періодичніст

ь, разів на 

рік 

Оплата 

праці 

працівників 

в 

розрахунку 

на одне 

вимірюванн

я, тис. грн. 

Середньоріч

ні витрати 

на оплату 

праці, тис. 

грн. 

Те ж саме, з 

урахування

м 

соціальних 

нарахувань 

22%, тис. 

грн. 

Аналіз трансформаторного масла вимикача 

35кВ 
1 0,406 0,406 0,496 

Аналіз трансформаторного масла ТС-35 0,5 0,568 0,284 0,346 

Всього   0,690 0,842 

 

Розрахунок резервування коштів для відновлення обладнання підстанції. 

При виході з ладу застарілого обладнання захисту від перенапруг та влученні блискавки 

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 встановленні нового обладнання 

захисту від перенапруг приймається забезпечення 100% захисту в подібних ситуаціях 

протягом розрахункового періоду. 

Розрахунок виконано за допомогою укрупнених показників вартості будівництва та 

монтажу обладнання підстанцій 35/10кВ (СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011 зі змінами 2015 

року), фактичних та прогнозних показників інфляції (ціни приведені до 01.01.2021), а також 

розрахункової очікуваної кількості влучень блискавкою в трансформатор та обладнання ОРУ 

підстанції. 

Індекси для приведення вартості будівництва до цін на 01.01.2021: 

індекс споживчих цін – 1,441; 

індекс цін виробників промислової продукції – 1,614; 

індекс цін на будівельно-монтажні роботи – 1,47. 

 

Розрахунок вартості відновлення вузлів обладнання в цінах на 01.01.2021 (тис. грн.). 

Обладнання 

підстанції 

будівельн

і роботи в 

цінах на 

01.04.15 

Вартість 

обладнанн

я в цінах 

на 01.04.15 

Інші 

витрати 

в цінах 

на 

01.04.15 

будівельн

і роботи в 

цінах на 

01.01.21 

Вартість 

обладнанн

я в цінах 

на 01.01.21 

Інші 

витрати 

в цінах 

на 

01.01.21 

Всього 

вартість 

відновле

ння в 

цінах на 

01.01.21 

Силовий 

трансформатор 

35/10кВ  МВА 

97,692 2493,706 152,756 143,607 3665,748 224,551 4033,906 

Приєднання лінії 

35 кВ з вимикачем 
137,666 824,56 100,072 202,369 1212,103 147,106 1561,578 

        

Розрахунок вартості відновлення обладнання підстанції в цінах на 01.10.2021. 

Обладнання підстанції 

Всього 

вартість 

відновлення в 

цінах на 

01.01.2021. тис. 

грн. 

Кількість 

обладнання 

Вартість 

відновлення 

трансформатора, 

тис. грн. 

Вартість 

відновлення 

обладнання 

ОРУ, тис. грн. 

Силовий трансформатор 

110/35/10кВ 25 МВА 
4033,906 1 4 033,906  

Приєднання лінії 35 кВ з 

вимикачем 
1561,578 1  1 561,578 

ВСЬОГО   4 033,906 1 561,578 

Розрахунок очікуваного резервування коштів на відновлення існуючого 

обладнання. 

Згідно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 ймовірна кількість влучень блискавки в силовий 

трансформатор підстанції становить 0,0161 разів на рік (влучання 1 раз на 62 роки), в ОРУ – 

0,155 разів на рік (влучання 1 раз на 6,5 років). 

Обладнання підстанції 

Вартість 

відновлення в 

цінах на 

01.01.2021, тис. 

грн. 

Ймовірна 

кількість 

влучань 

блискавки на 

рік 

Очікуване 

резервування 

коштів на 

відновлення 

обладнання, тис. 

грн. 

Силовий трансформатор 4 033,906 0,0161 64,946 

ОРУ 1 561,578 0,155 242,045 

ВСЬОГО     306,991 

 



Загальний ефект та термін окупності інвестиції. 
Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Економія витрат на ремонт та 

обслуговування обладнання 
тис. грн. п.2.1 10,044 

Економія додаткових витрат на 

вимірювання існуючого обладнання 
тис. грн. п.2.2 0,842 

Економія коштів резервування на 

відновлення обладнання в разі влучення 

блискавки 

тис. грн. п.2.3 371,937 

Загальний ефект тис. грн. 10,044+0,842+306,991 317,877 

Термін окупності інвестиції років 1 065,44/317,877 3,35 

 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

Вартість заходу 

усього, тис. грн (без 

ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

1 065,44 0,00 317,877 3,35 

 

 

 

 

 

1.1.5.3.1 Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 10/0,4 

кВ №2 Гребінківської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Гребінка 

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 – 1986р. 

Обладнання – масляні вимикачі типу SCI-10 в кількості 10 шт. 

Силові трансформатори – 2 шт. потужністю 650 кВА. 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату праці 

0,00 10,044 0,00 0,00 0,00 371,937 0,842 



Споживачі – побутові споживачі, а також база філії. 

Потужність споживання – 2017 кВт. 

Реконструкція РП забезпечить взаєморезервування ліній 10кВ „Почаївка” від ПС 

“Гребінка” із середньомісячним споживанням електроенергії 200 000 кВт год, та 

“Сільгосптехніка” від ПС “Гребінка” із середньомісячним споживанням електроенергії 380 

000 кВт год, що знизить недовідпуск електроенергії по даних лініях. 

Існуюче електрообладнання ЦРП-2 виконано на масляних вимикачах типу SCI-10. На 

сьогоднішній час вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість 

подальшої експлуатації ЦРП-2 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 призводить до зростання недовідпуску 

електроенергії за рахунок збільшення часу на проведення ремонтних робіт, а також до скарг 

споживачів на часті знеструмлення. 

Станом на 01.01.2021 строк експлуатації існуючого ЦРП-2 становить 35 років (2021 - 

1986 = 35). 

Згідно з проектною документацією замість існуючих застарілих комірок 12 шт. з  

масляними вимикачами в ЦРП-2 передбачається в РУ-10 кВ встановлення 15 шт. комірок з 

вакуумними вимикачами, з ТСК-40 та мікропроцесорними пристроями релейного захисту, 

освітлення та обігрів УРП. 

Для забезпечення зв’язку з черговим диспетчером, пропонується встановити ТМ на дане 

ЦРП. 

У відповідності до табл. 6.3 документу [1] та згідно з проведеним визначенням 

технічного стану існуючого ЦРП-2 (додаток 2), розрахункове значення коефіцієнта 

дефектності (КДТП) становить 25%, тобто в межах від 0 до 25 (25 ≤ КД ЦРП-2 < 50), що 

визначає технічний стан існуючого ЦРП-10 кВ як незадовільний, масляні вимикачі на 

сьогоднішній час відпрацювали свій технічний ресурс. Таким чином існуюче ЦРП-2 підлягає 

реконструкції. 

За період з 2014-2019р.р. електрообладнання РП-2 ушкоджувалося 14 разів, а саме: в 

2014р. – 2 рази, в 2015р. – 2 раз, в 2016р. – 3 рази, в 2017р. – 2 раз, в 2018р. – 3 рази, в 2019р. – 

2 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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження, А 146 154 155 159 164 168 

Темп росту - 105,48% 100,65% 102,58% 103,14% 102,44% 

 

Таким чином, існуючі масляні вимикачі РП-2 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-2 має також 100% 

моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками обладнання в ЦРП-2 підлягає повній заміні з 

використанням для розподілу електроенергії вакуумних вимикачів 10 кВ. 



Проектом передбачається реконструкція ЦРП-2 шляхом: 

- Заміни фізично зношених і морально застарілих комірок 10 кВ; 

- Установки нових комірок КСО-393в з вакуумними вимикачами та пристроями РЗА 

(планується встановлення шафи оперативного струму, шафи власних потреб та 

збірної камери одностороннього обслуговування, що складається з 15 шаф); 

- Реконструкції освітлювальної мережі; 

- Реконструкції опалення та вентиляції ЦРП; 

- Улаштування охоронної та пожежної сигналізації. 

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «ТПК Енергія» у 2021 році, 

«Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 10/0,4 кВ №2 Гребінківської філії 

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Гребінка Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку 

системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.4.1.3). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція центрального розподільчого 

пункту (ЦРП) 10/0,4 кВ №2 Гребінківської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Гребінка 

Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 8 

101,90 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним способом – 4 699,10 тис. грн. 

(без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 402 від 13.08.2021 р. на суму 8 101,90 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 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 

4.1. Вартість робіт по об’єкту: 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниця 

виміру 

Кількіст

ь 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Реконструкція ЦРП-2 м. 

Гребінка 

Гребінківськ

а філія 
шт. 1 4 699,10  4 699,10 

 

Перелік основного обладнання: 

 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Камери збірні одностороннього обслуговування, що складається з 15 шаф, 

на номінальну напругу 10 кВ, номінальний струм збірних шин 630А, 

номінальний струм відключення 20 кА, КСО-393В 

кмпл 1 

Шафа оперативного струму Uн=220В, з інверторною системою типу Nova 

(Uвх=230VAC/48VDC, Uвих=230VAC), 3КВА/2,1кВт, 2U, 19"), з 

системою живлення постійного струму типу Aspiro 2U (Uвх=230VAC, 

Uвих=48VDC), 2,4кВт, 2U), з 4 акумуляторами типу A412/100 F10, 12V, 

90Ah, виробництва Sonnenschein, акумуляторний відсік обладнаний 

датчиком температури та обігрівом, ступінь захисту не менш IP21, з 

габаритами: 1200х600х600мм, комплектно з шафою кліматичною (20U) з 

кондиціюванням, з габаритами без цоколю: 800х600х1160мм (цоколь 160 

мм) 

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 2015-2020 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на передачу електричної енергії через ЦРП-2. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2023 (перший рік після року інвестиційної 

програми) по 2037 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами MS 

Excel (додаток 2). В якості аргументу функції використано порядковий номер року (n=1 для 

2015 року - першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2023-2037 роках визначені в додатку 2. 

 

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

та ремонту електрообладнання ЦРП-2. 

Середня тривалість ремонту обладнання ЦРП-2 становить 112,2 годин. 

Протягом 2014-2019 років (6 років) відбулося 14 пошкоджень обладнання РУ-10 кВ. 

Тому середньорічна кількість ремонтів становить: 

 

N¯рем=NремNрок=146=2,33 

 

Тоді середньорічна тривалість ремонтів становить: 

 

Tремрік=Tрем1N¯Рем=111,2⋅2,33=259,1 годин 

 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого 

ЦРП-2 виконано в додатку 1 на період прогнозу. Для проектованого ЦРП-2 приймається, що 

протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 738,935 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: 

 

Wнв=738,935⋅2312,44=1708,74 тис. грн. (без ПДВ). 

 

3. Визначаємо вартість ремонтів існуючого ЦРП-2. 

Середня вартість одного ремонту становить 9,835 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючого ЦРП-2 становитиме: 

 

Wрем=9,835⋅2,33=22,92 тис. грн. (без ПДВ). 

4. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

 

Communication unit (CMU) (Блок зв’язку) 540CMD01 шт 1 

Прилад вимірювання показників якості електроенергії PM-180 DU-5-

50HZ-АСDC-В 
шт 1 

Шафа власних потреб, Iн=120А, Uн=0,38кВ, за схемою дві секції з АВР, з 

лічільниками та багатофункціональними вимірювальними приборами на 

вводах, скаладається з двох панелей, ступінь захисту не мень IP31, 

габаритами:панель вводу -600х600х2200мм;панель фідерних ліній - 

800х600х2200мм. 

шт 1 



E=1708,74+22,92=1 731,66 тис. грн. 

 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

 

Tінв=4 699,10/1 731,66=2,71 років. 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

4 699,10 0,00 1 731,66 2,71 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату 

праці 

0,00 22,92 0,00 0,00 0,00 1 708,74 0,00 

 
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 Реконструкція розподільчого пункту (РП) 6 кВ №6 Комсомольської 

філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Горішні Плавні 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 – 1995р. 

Обладнання – масляні вимикачі типу ВМ 10М в кількості 8 шт. 



Привода – ПП-10. 

Силовий трансформатор – відсутні. 

Резервні місця в РУ-6 кВ для розвитку мережі 6 кВ відсутні. 

Споживачі – 1 юридичний споживач (підвищувальна насосна станція                                                               

КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»). 

Потужність споживання – 795 кВт. 

Будівельна частина знаходиться на балансі КП «ТЕПЛОЕНЕРГО». 

Існуюче електрообладнання РП-6 виконано на масляних вимикачах типу ВМ 10М. На 

сьогоднішній час вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість 

подальшої експлуатації РП-6 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 01.01.2021 строк експлуатації існуючого РП-6 становить 26 років (2021- 1995 

= 26). 

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 РП-6 кВ як незадовільний, масляні вимикачі на сьогоднішній час 

відпрацювали свій технічний ресурс. Таким чином існуюче РП-6 підлягає реконструкції. 

За період з 2014-2019р.р. електрообладнання РП-6 ушкоджувалося 6 разів, а саме в 

2014р. – 1 раз, в 2015р. – 2 рази, в 2016р. – 1 раз, в 2017р. – 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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження, А 87 89 94 98 113 116 

Темп росту - 102,3% 105,62% 104,26% 115,31% 102,65% 

Таким чином, існуючі масляні вимикачі РП-6 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 переваги в монтажу, експлуатації та ремонті, зазначене РП-6 має також 100% 

моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками обладнання в РП-6 підлягає повній заміні з використанням 

для розподілу електроенергії вакуумних вимикачів 6 кВ. 

  Проектом передбачається реконструкція РП-6 шляхом: 

- Заміни існуючих масляних вимикачів на вакуумні з пристроями РЗА та комплектами 

адаптації (8 шт вимикачів з релейними шафами, шафою оперативного струму та 

шафою власних потреб); 

- Заміни трансформаторів струму 6 кВ (19 шт); 

- Установки ОПН 6 кВ (21 шт); 

- Реконструкції освітлювальної мережі; 



- Реконструкції систем опалення та вентиляції; 

- Улаштування охоронної та пожежної сигналізації; 

- Реконструкції релейного захисту, автоматики та телемеханіки. 

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «ТПК Енергія» у 2020 році, 

«Реконструкція розподільчого пункту (РП) 6 кВ №6 Комсомольської філії АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Горішні Плавні Полтавської області» зазначене в «Плані 

розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 

4.10.1.3). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція розподільчого пункту (РП) 6 

кВ №6 Комсомольської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Горішні Плавні Полтавської 

області» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 6 951,93 тис. грн 

(без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним способом – 4 032,12 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 413 від 17.08.2021 р. на суму 6 951,93 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 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 

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 

Реконструкція РП-6 

м. Горішні Плавні 

Комсомольсь

ка філія 
шт. 1 4 032,12 4 032,12 

Перелік основного обладнання: 

 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Вакуумний вимикач (ретрофіт), номінальна напруга 10 кВ, номінальний 

струм збірних шин 630А, номінальний струмвідключення 25 кА, з 

комплектом адаптації (рама установочна; сполучні шини; механічне 

блокування привода роз'єднувачів), EXE-12-25/630 

кмпл 8 

Шафа оперативного струму Uн=220В, з інверторною системою типу Nova 

(Uвх=230VAC/48VDC, Uвих=230VAC), 3КВА/2,1кВт, 2U, 19"), з 

системою живлення постійного струму типу Aspiro 2U (Uвх=230VAC, 

Uвих=48VDC), 2,4кВт, 2U), з 4 акумуляторами типу A412/100 F10, 12V, 

90Ah, виробництва Sonnenschein, акумуляторний відсік обладнаний 

датчиком температури та обігрівом, ступінь захисту не менш IP21, з 

габаритами: 1200х600х600мм, комплектно з шафою кліматичною (20U) з 

кондиціюванням, з габаритами без цоколю: 800х600х1160мм (цоколь 160 

мм) 

шт 1 

Лічільник е/е А1805-RAL-P4GB1-DW-4 шт 7 

Прилад мікропроцесорний захисту, автоматики, контролю та керування 

MRZS-F 
шт 8 



 

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 2015-2020 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на передачу електричної енергії через РП-6. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2023 (перший рік після року інвестиційної 

програми) по 2037 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами  MS 

Excel (додаток 2). В якості аргументу функції використано порядковий номер року (n=1 для 

2015 року – першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2023-2037 роках визначені в додатку 2. 

 

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

та ремонту електрообладнання РП-6. 

Протягом 2014-2019 років (6 років) відбулося 6 пошкоджень обладнання РУ-6 кВ. Тому 

середньорічна кількість ремонтів становить: 

 
Тоді середньорічна тривалість ремонтів становить: 

 

годин 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого                      

РП-6 виконано в додатку 1 на період прогнозу. Для проектованого РП-6 приймається, що 

протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 256,523 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-6 кВ, становитиме: 

 

тис. грн. (без ПДВ). 

 

3. Визначаємо вартість ремонтів існуючого РП-6. 

Середня вартість одного ремонту становить 9,835 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючого РП-6 становитиме: 

 

тис. грн. (без ПДВ). 

 

4. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

Шафа власних потреб, Iн=120А, Uн=0,38кВ, за схемою дві секції з АВР, з 

лічільниками та багатофункціональними вимірювальними приборами на 

вводах, скаладається з двох панелей, ступінь захисту не менше IP31, 

габаритами:панель вводу - 600х600х2200мм;панель фідерних ліній -

800х600х2200мм. 

шт 1 



тис. грн. 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

 

років. 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

4 032,12 0,00 603,03 6,69 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 

 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату 

праці 

0,00 9,84 0,00 0,00 0,00 593,19 0,00 

 

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. 

 

 

 

 

1.1.5.3.3 Реконструкція розподільчого пункту (РП) 6 кВ №7 Комсомольської 

філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Горішні Плавні 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 – 1965р. 

Обладнання – масляні вимикачі типу ВМГ-133 в кількості 12 шт. та ВН-16 – 1 шт. 



Привода - ППК-63. 

Силові трансформатори – відсутні. 

Резервні місця в РУ-6 кВ для розвитку мережі 6 кВ – у наявності (по 3 комірки на 1 та 2 СШ). 

Споживачі – 7 юридичних споживачів технологічного призначення. 

Потужність споживання – 3537,8 кВт. 

РП-7 – вбудоване в приміщення міської котельні. 

Існуюче електрообладнання РП-7 виконано на масляних вимикачах типу ВМГ-133. На 

сьогоднішній час вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість 

подальшої експлуатації РП-7 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 01.01.2021 строк експлуатації існуючого РП-7 становить 56 роки (2021-

1965=56). 

У відповідності до табл. 6.3 документу [1] та згідно з проведеним визначенням 

технічного стану існуючого РП-7 (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 РП-7 кВ як незадовільний, масляні вимикачі на сьогоднішній час 

відпрацювали свій технічний ресурс. Таким чином існуюче РП-7 підлягає реконструкції. 

За період з 2014-2019р.р. електрообладнання РП-7 ушкоджувалося 7 разів, а саме: в 

2014р. – 2 рази, в 2015р. – 2 рази, в 2016р. – 1 раз, в 2018р. – 1 раз, 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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження, А 326 330 336 340 344 346 

Темп росту - 101,2% 101,8% 101,2% 101,2% 100,5% 

 

Таким чином, існуючі масляні вимикачі РП-7 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-7 має також 100% 

моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками обладнання в РП-7 підлягає повній заміні з використанням 

для розподілу електроенергії вакуумних вимикачів 6 кВ. 

  Проектом передбачається реконструкція РП-7 шляхом: 

- Заміни існуючих масляних вимикачів на вакуумні з пристроями РЗА та комплектами 

адаптації (13 шт вимикачів з релейними шафами, шафою оперативного струму та 

шафою власних потреб); 

- Заміни трансформаторів струму 6 кВ (33 шт); 

- Установки ОПН 6 кВ (36 шт); 

- Реконструкції освітлювальної мережі; 



- Реконструкції систем опалення та вентиляції; 

- Улаштування охоронної та пожежної сигналізації; 

- Реконструкції релейного захисту, автоматики та телемеханіки. 

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «ТПК Енергія» у 2020 році, 

«Реконструкція розподільчого пункту (РП) 6 кВ №7 Комсомольської філії АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Горішні Плавні Полтавської області» зазначене в «Плані 

розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 

4.10.1.3). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція розподільчого пункту (РП) 6 

кВ №7 Комсомольської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Горішні Плавні Полтавської 

області» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 9 469,26 тис. грн 

(без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним способом – 5 492,17 тис. грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 414 від 17.08.2021 р. на суму 9 469,26 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 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 

4.1. Вартість робіт по об’єкту: 

 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниц

я виміру 

Кількіст

ь 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі

, тис. грн. 

без ПДВ 

Реконструкція РП-7 

м. Горішні Плавні 

Комсомольс

ька філія 
шт. 1 5 492,17 5 492,17 

Перелік основного обладнання: 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Вакуумний вимикач (ретрофіт), номінальна напруга 10 кВ, номінальний 

струм збірних шин 630А, номінальний струмвідключення 25 кА, з 

комплектом адаптації (рама установочна; сполучні шини; механічне 

блокування привода роз'єднувачів), EXE-12-25/630 

кмпл 13 

Шафа оперативного струму Uн=220В, з інверторною системою типу Nova 

(Uвх=230VAC/48VDC, Uвих=230VAC), 3КВА/2,1кВт, 2U, 19"), з 

системою живлення постійного струму типу Aspiro 2U (Uвх=230VAC, 

Uвих=48VDC), 2,4кВт, 2U), з 4 акумуляторами типу A412/100 F10, 12V, 

90Ah, виробництва Sonnenschein, акумуляторний відсік обладнаний 

датчиком температури та обігрівом, ступінь захисту не менш IP21, з 

габаритами: 1200х600х600мм, комплектно з шафою кліматичною (20U) з 

кондиціюванням, з габаритами без цоколю: 800х600х1160мм (цоколь 160 

мм) 

шт 1 

Лічільник е/е А1805-RAL-P4GB1-DW-4 шт 12 

Прилад мікропроцесорний захисту, автоматики, контролю та керування 

MRZS-F 
шт 13 

Прилад вимірювання показників якості електроенергії PM-180 DU-5-

50HZ-АСDC-В 
шт 3 



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 2015-2020 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на передачу електричної енергії через РП-7. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2023 (перший рік після року інвестиційної 

програми) по 2037 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами MS 

Excel (додаток 2). В якості аргументу функції використано порядковий номер року (n=1 для 

2015 року – першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2023-2037 роках визначені в додатку 2. 

 

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

та ремонту електрообладнання РП-7. 

Середня тривалість ремонту обладнання РП-7 становить 111,2 годин. 

Протягом 2014-2019 років (6 років) відбулося 7 пошкоджень обладнання РУ-6 кВ. Тому 

середньорічна кількість ремонтів становить: 

 

 
Тоді середньорічна тривалість ремонтів становить: 

 

годин 

 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого                      

РП-7 виконано в додатку 1 на період прогнозу. Для проектованого РП-7 приймається, що 

протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 738,226 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-6 кВ, становитиме: 

 

тис. грн. (без ПДВ). 

3. Визначаємо вартість ремонтів існуючого РП-7. 

Середня вартість одного ремонту становить 9,835 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючого РП-7 становитиме: 

 

тис. грн. (без ПДВ). 

4. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

 

тис. грн. 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

 



 років. 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

5 492,17 0,00 1 700,11 3,23 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниженн

я ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату 

праці 

0,00 11,51 0,00 0,00 0,00 1 688,60 0,00 

 
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. 

 

 

 

 

1.1.5.3.4 Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 6/0,4 кВ 

№ 3 Комсомольської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Горішні 

Плавні 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 – 1980р. 

Обладнання – масляні вимикачі типу ВМГП-10 в кількості 14 шт. 

Привода - ППМ-10 та ППК-63. 

Силові трансформатори – 2 шт. (по 400 кВА) 

Резервні місця в РУ-6 кВ для розвитку мережі 6 кВ – у наявності (по 1 комірці на 1 та 2 СШ). 



Споживачі – 6389 побутових споживачів та 389 юридичних споживача громадсько-побутового 

призначення, багатоповерхові житлові будинки, дитячі садки, школи, супермаркети, банки та 

інші. 

Потужність споживання – 36 721,74 кВт. 

Будівельна частина ЦРП-3 в задовільному стані. 

Існуюче електрообладнання ЦРП-3 виконано на масляних вимикачах типу ВМГП-10. На 

сьогоднішній час вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість 

подальшої експлуатації ЦРП-3 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 01.01.2021 строк експлуатації існуючого ЦРП-3 становить 41 рік (2021 -        

1980 = 41). 

У відповідності до табл. 6.3 документу [1] та згідно з проведеним визначенням 

технічного стану існуючого ЦРП-3 (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-3 кВ як незадовільний, масляні вимикачі на 

сьогоднішній час відпрацювали свій технічний ресурс. Таким чином існуюче ЦРП-3 підлягає 

реконструкції. 

За період з 2014-2019рр. електрообладнання ЦРП-3 ушкоджувалося 8 разів, а саме: в 

2014р. – 3 рази, в 2015р. – 1 раз, в 2016р. – 2 рази, в 2018р. – 1 раз та 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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження, А 311 324 327 336 344 348 

Темп росту для к.2 - 104,2% 100,9% 102,8% 102,4% 101,2% 

Таким чином, існуючі масляні вимикачі ЦРП-3 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-3 має також 100% 

моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками обладнання в ЦРП-3 підлягає повній заміні з 

використанням для розподілу електроенергії вакуумних вимикачів 6 кВ. 

  Проектом передбачається реконструкція ЦРП-3 шляхом: 

- Заміни існуючих масляних вимикачів на вакуумні з пристроями РЗА та комплектами 

адаптації (14 шт вимикачів з релейними шафами, шафою оперативного струму та 

шафою власних потреб); 

- Заміни трансформаторів струму 6 кВ (32 шт); 

- Установки ОПН 6 кВ (51 шт); 

- Реконструкції освітлювальної мережі; 

- Реконструкції систем опалення та вентиляції; 



- Улаштування охоронної та пожежної сигналізації; 

- Реконструкції релейного захисту, автоматики та телемеханіки. 

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «ТПК «Енергія» у 2020 році, 

«Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 6 кВ № 3 Комсомольської філії АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Горішні Плавні Полтавської області» зазначене в «Плані 

розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 

4.10.1.3). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція центрального розподільчого 

пункту (ЦРП) 6 кВ № 3 Комсомольської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Горішні 

Плавні Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД складає 

– 10 484,46 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним способом – 6 085,53 тис. 

грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 411 від 17.08.2021 р. на суму 10 484,46 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 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 

4.1. Вартість робіт по об’єкту: 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниц

я виміру 

Кількіс

ть 

Ціна 

одиниці, тис. 

грн. без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, тис. 

грн. без ПДВ 

Реконструкція ЦРП-3 

м. Горішні Плавні 

Комсомольс

ька філія 
шт. 1 6 085,53 6 085,53 

 

Перелік основного обладнання: 

 

Найменування обладнання 
Од. 

вим. 
Кіл-ть 

Вакуумний вимикач (ретрофіт), номінальна напруга 10 кВ, номінальний 

струм збірних шин 630А, номінальний струмвідключення 25 кА, з 

комплектом адаптації (рама установочна; сполучні шини; механічне 

блокування привода роз'єднувачів), EXE-12-25/630 

кмпл 14 

Обмежувач перенапруг нелінійний на номінальну напругу 6 кВ, ОСР2-08S шт 51 

Лічильник е/е А1805-RAL-P4GB1-DW-4 шт 10 

Прилад вимірювання показників якості електроенергії PM-180 DU-5-50HZ-

АСDC-В 
шт 3 

Прилад мікропроцесорний захисту, автоматики, контролю та керування 

MRZS-F 
шт 14 

Шафа оперативного струму Uн=220В, з інверторною системою типу Nova 

(Uвх=230VAC/48VDC, Uвих=230VAC), 3КВА/2,1кВт, 2U, 19"), з системою 

живлення постійного струму типу Aspiro 2U (Uвх=230VAC, Uвих=48VDC), 

2,4кВт, 2U), з 4 акумуляторами типу A412/100 F10, 12V, 90Ah, виробництва 

Sonnenschein, акумуляторний відсік обладнаний датчиком температури та 

обігрівом, ступінь захисту не менш IP21, з габаритами: 1200х600х600мм, 

комплектно з шафою кліматичною (20U) з кондиціюванням, з габаритами без 

цоколю: 800х600х1160мм (цоколь 160 мм) 

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 2015-2020 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на передачу електричної енергії через ЦРП-3. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2023 (перший рік після року інвестиційної 

програми) по 2037 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами  MS 

Excel (додаток 2). В якості аргументу функції використано порядковий номер року (n=1 для 

2015 року – першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2023-2037 роках визначені в додатку 2. 

 

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

та ремонту електрообладнання ЦРП-3. 

Середня тривалість ремонту обладнання ЦРП-3 становить 147,23 годин. 

Протягом 2014-2019 років (6 років) відбулося 8 пошкоджень обладнання РУ-6 кВ. Тому 

середньорічна кількість ремонтів становить: 

 

 
Тоді середньорічна тривалість ремонтів становить: 

 

годин 

 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого                      

ЦРП-3 виконано в додатку 1 на період прогнозу. Для проектованого ЦРП-3 приймається, що 

протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 1 138,876 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-6 кВ, становитиме: 

 

тис. грн. (без ПДВ). 

 

3. Визначаємо вартість ремонтів існуючого ЦРП-3. 

Середня вартість одного ремонту становить 9,835 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючого ЦРП-3 становитиме: 

 

тис. грн. (без ПДВ). 

 

4. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

 

тис. грн. 

Термін окупності інвестиції становитиме: 



років. 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

6 085,53 0,00 2 646,66 2,3 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали 

і ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату 

праці 

0,00 13,08 0,00 0,00 0,00 2 633,58 0,00 

 
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. 

 

 

 

 

 

1.1.5.3.5 Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 10/0,4 кВ 

№1 Пирятинської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Пирятин 

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: 1975р. 

   Обладнання: масляні вимикачі типу ВМГ-133 в кількості – 8шт. 

   Привода – ПП-67К 

   Силовий трансформатор – 1 шт. потужністю 100кВА 

   Резервні місця в РУ-10 кВ та РУ-0,4 кВ для розвитку мережі 10кВ та 0,4кВ- відсутні. 



   Споживачі – 2868 споживачів громадсько-побутового призначення центральної  

   частини міста, а саме держадміністрація, школи, аптеки, готель, магазини, міська  

   рада, житлові будинки та інші. 

   Потужність споживання – 38623 кВт год. 

  

Існуюче електрообладнання  ЦРП-1 виконано на масляних вимикачах типу ВМГ-133. 

На сьогоднішній час дані вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість 

подальшої експлуатації ЦРП-1 у відповідності до вимог нормативних документів ставиться 

під сумнів, тому що запасні частини 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 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. 

Станом на 01.01.2021р. строк експлуатації існуючого  РП  становитиме 46 років (2021 – 

1975 = 46). 

У відповідності до табл.6.3 документу [1] та згідно з проведеним визначенням 

технічного стану існуючого РП (додаток 1), розрахункове значення коефіцієнта дефектності 

(КД ТП) становить 28%, тобто в межах від 25 до 50 (25 < КД РП < 50), що визначає технічний 

стан існуючого РП, як незадовільний.  

За період з 2014-2019р.р. електрообладнання ЦРП-1 ушкоджувалося 14 разів, а саме: в 

2014р. – 2 рази, в 2015р. – 2 рази, в 2016р. – 3 рази, в 2017р. – 2 рази, в 2018р. – 3 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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження, А 87 88 89 91 96 99 

Темп росту - 101,14% 101,13% 102,25% 105,49% 103,12% 

 

Таким чином, існуюче ЦРП-1 має 100% фізичний знос у зв’язку з тривалою 

експлуатацією, незадовільним станом обладнання та не відповідає потребам зростаючого 

навантаження. 

У зв’язку з розвитком новітніх технологій (застосуванням вакуумних вимикачів), які 

мають  переваги в монтажу, експлуатації та ремонті, дане ЦРП-1 має також 100% моральний 

знос. 

За вище наведеними ознаками існуючий розподільчий пункт РП-1 підлягає повній 

заміні з використанням для розподілу електроенергії вакуумних вимикачів 10кВ. 

 Проектом передбачається реконструкція ЦРП-1 шляхом: 

- Заміни існуючих масляних вимикачів на вакуумні з пристроями РЗА (8 шт вимикачів з 

релейними шафами, шафою оперативного струму та шафою власних потреб); 

- Заміни трансформаторів струму 10 кВ (18 шт); 

- Установки ОПН 10 кВ (21 шт); 



- Реконструкції освітлювальної мережі; 

- Реконструкції систем опалення та вентиляції; 

- Улаштування охоронної та пожежної сигналізації; 

- Реконструкції релейного захисту, автоматики та телемеханіки. 

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «ТПК «Енергія» у 2020 році, 

«Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 10/0,4 кВ №1 Пирятинської філії 

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Пирятин Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку 

системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.20.1.3). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція центрального розподільчого 

пункту (ЦРП) 10/0,4 кВ №1 Пирятинської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в м. Пирятин 

Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 7 

184,94 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним способом – 4 167,26 тис. грн. 

(без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала 

експертний звіт, затверджена вказівкою № 409 від 17.08.2021 р. на суму 7 184,94 тис. грн (без 

ПДВ) та передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 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 

4.1. Вартість робіт по об’єкту: 

 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниц

я виміру 

Кількіст

ь 

Ціна 

одиниці, 

тис. 

грн. без 

ПДВ 

Вартість 

закупівлі

, тис. грн. 

без ПДВ 

Реконструкція ЦРП-1 м. 

Пирятин 

Пирятинська 

філія 
шт. 1 4 167,26 4 167,26 

 

Перелік основного обладнання: 

 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Вакуумний вимикач (ретрофіт), номінальна напруга 10 кВ, номінальний струм 

збірних шин 630А, номінальний струмвідключення 25 кА, з комплектом адаптації 

(рама установочна; сполучні шини; механічне блокування привода роз'єднувачів), 

EXE-12-25/630 

кмпл 8 

Опорно-прохідний трансформатор струму ТПЛУ-10-1 внутрішньої установки, на 

номінальну напругу 10 кВ, з коефіцієнтом трансформації: 200/5 : 200/5 : 200/5 А 
шт 8 

Лічильник е/е А1805-RAL-P4GB1-DW-4 шт 12 

Прилад вимірювання показників якості електроенергії PM-180 DU-5-50HZ-АСDC-В шт 1 

Прилад мікропроцесорний захисту, автоматики, контролю та керування MRZS-F шт 8 

Шафа оперативного струму Uн=220В, з інверторною системою типу Nova 
(Uвх=230VAC/48VDC, Uвих=230VAC), 3КВА/2,1кВт, 2U, 19"), з системою 

живлення постійного струму типу Aspiro 2U (Uвх=230VAC, Uвих=48VDC), 2,4кВт, 

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 2015-2020 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на передачу електричної енергії через ЦРП-1. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2023 (перший рік після року інвестиційної 

програми) по 2037 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами MS 

Excel (додаток 2). В якості аргументу функції використано порядковий номер року (n=1 для 

2015 року - першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2023-2037 роках визначені в            

додатку № 2. 

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

та ремонту електрообладнання ЦРП-1. 

Середня тривалість ремонту обладнання ЦРП-1 становить 83,5 годин. 

Протягом 2014-2019 років (6 років) відбулося 14 пошкоджень обладнання РУ-10 кВ. 

Тому середньорічна кількість ремонтів становить: 

 

 
 

Тоді середньорічна тривалість ремонтів становить: 

 

годин 

 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого                      

ЦРП-1 виконано в додатку 1 на період прогнозу. Для проектованого ЦРП-1 приймається, що 

протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 315,888 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: 

 

тис. грн. (без ПДВ). 

 

3. Визначаємо вартість ремонтів існуючого ЦРП-1. 

Середня вартість одного ремонту становить 9,137 тис. грн. (без ПДВ). 

2U), з 4 акумуляторами типу A412/100 F10, 12V, 90Ah, виробництва Sonnenschein, 
акумуляторний відсік обладнаний датчиком температури та обігрівом, ступінь 

захисту не менш IP21, з габаритами: 1200х600х600мм, комплектно з шафою 

кліматичною (20U) з кондиціюванням, з габаритами без цоколю: 

800х600х1160мм (цоколь 160 мм) 



Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючого ЦРП-1 становитиме: 

 

тис. грн. (без ПДВ). 

 

4. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

 

тис. грн. 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

 

 років. 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

4 167,26 0,00 751,76 5,54 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату 

праці 

0,00 21,29 0,00 0,00 0,00 730,47 0,00 

 
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. 

 

 

 
 

1.1.5.3.6 Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 10 кВ №2 

Пирятинської філії  АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Пирятин 

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: 1988 р. 

Обладнання: масляні вимикачі типу ВМГ-133 в кількості – 9 шт. 

Привода – ППЕ-10 

Силовий трансформатор – 1 шт. потужністю 25кВА 

Резервні місця в РУ-10 кВ та РУ-0,4 кВ для розвитку мережі 10кВ та 0,4кВ- відсутні. 

Споживачі – 1272 споживачів громадсько-побутового призначення центральної частини 

міста, а саме ПАТ "Велика Круча", Великокручанська с/р, населення, ТОВ "Вікторія", ФОП 

Медяник та інші. 

Потужність споживання – 4 612 кВт год. 

 Існуюче електрообладнання ЦРП-2 виконано на масляних вимикачах типу ВМГ-133. 

На сьогоднішній час дані вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість 

подальшої експлуатації ЦРП-2 у відповідності до вимог нормативних документів ставиться 

під сумнів, тому що запасні частини до наявного застарілого обладнання заводами не 

виготовляються. 

Через значні габаритні розміри існуючих комірок 1 0кв 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 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. 

Станом на 01.01.2021р. строк експлуатації існуючого  ЦРП-2  становитиме 33 роки 

(2021 - 1988 = 33). 

У відповідності до табл.6.3 документу [1] та згідно з проведеним визначенням 

технічного стану існуючого РП-2 (додаток 1), розрахункове значення коефіцієнта дефектності 

(КД ТП) становить 39%, тобто в межах від 25 до 50 (25 < КД РП < 50), що визначає технічний 

стан існуючого РП-2, як незадовільний. 

За період з 2014-2019р.р. електрообладнання ЦРП-2 ушкоджувалося 12 разів, а саме: в 

2014р. – 2 рази, в 2015р. – 2 рази, в 2016р. – 2 рази, в 2017р. – 2 рази, в 2018р. – 2 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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження, А 136 137 139 143 148 152 

Темп росту - 100,74% 101,46% 102,88% 103,5% 102,7% 

Таким чином, існуюче ЦРП-2 має 100% фізичний знос у зв’язку з тривалою 

експлуатацією, незадовільним станом обладнання та не відповідає потребам зростаючого 

навантаження. 

У зв’язку з розвитком новітніх технологій (застосуванням вакуумних вимикачів), які 

мають відносні переваги в монтажу, експлуатації та ремонті, дане ЦРП-2 має також 100% 

моральний знос. 

За вище наведеними ознаками, існуючі масляні вимикачі підлягають заміні, з 

використанням для розподілу електроенергії на вакуумні вимикачі 10кВ. 



Проектом передбачається реконструкція ЦРП-2 шляхом: 

- Заміни існуючих масляних вимикачів на вакуумні з пристроями РЗА (9 шт 

вимикачів з релейними шафами, шафою оперативного струму та шафою власних 

потреб); 

- Заміни трансформаторів струму 10 кВ (21 шт); 

- Установки ОПН 10 кВ (30 шт); 

- Реконструкції освітлювальної мережі; 

- Реконструкції систем опалення та вентиляції; 

- Улаштування охоронної та пожежної сигналізації; 

- Реконструкції релейного захисту, автоматики та телемеханіки. 

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «ТПК «Енергія» у 2020 році, 

«Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 10 кВ №2 Пирятинської філії  АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Пирятин Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку 

системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.20.1.3). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція центрального розподільчого 

пункту (ЦРП) 10 кВ №2 Пирятинської філії  АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Пирятин 

Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 7 

255,46 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним способом – 4 208,17 тис. грн. 

(без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала 

експертний звіт, затверджена вказівкою № 408 від 17.08.2021 р. на суму 7 255,46 тис. грн (без 

ПДВ) та передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 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 

4.1. Вартість робіт по об’єкту: 

 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниц

я виміру 

Кількіст

ь 

Ціна 

одиниці, 

тис. 

грн. без 

ПДВ 

Вартість 

закупівлі

, тис. грн. 

без ПДВ 

Реконструкція ЦРП-2 м. 

Пирятин 

Пирятинська 

філія 
шт. 1 4 208,17 4 208,17 

Перелік основного обладнання: 

 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Вакуумний вимикач (ретрофіт), номінальна напруга 10 кВ, номінальний струм 

збірних шин 630А, номінальний струмвідключення 25 кА, з комплектом адаптації 

(рама установочна; сполучні шини; механічне блокування привода роз'єднувачів), 

EXE-12-25/630 

кмпл 9 

Опорний трансформатор струму ТОЛУ-10-1 внутрішньої установки, на номінальну 

напругу 10 кВ, з коефіцієнтом трансформації: 200/5 : 200/5 : 200/5 А 
шт 12 



 

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 2015-2020 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на передачу електричної енергії через ЦРП-2. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2023 (перший рік після року інвестиційної 

програми) по 2037 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами MS 

Excel (додаток 2). В якості аргументу функції використано порядковий номер року (n=1 для 

2015 року - першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2023-2037 роках визначені в додатку № 

2. 

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

та ремонту електрообладнання ЦРП-2. 

Середня тривалість ремонту обладнання РП-2 становить 83,5 годин. 

Протягом 2014-2019 років (6 років) відбулося 12 пошкоджень обладнання РУ-10 кВ. 

Тому середньорічна кількість ремонтів становить: 

 
Тоді середньорічна тривалість ремонтів становить: 

 

годин 

 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого                      

ЦРП-2 виконано в додатку 1 на період прогнозу. Для проектованого ЦРП-2 приймається, що 

протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 416,739 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: 

 

тис. грн. (без ПДВ). 

 

 

Лічильник е/е А1805-RAL-P4GB1-DW-4 шт 8 

Обмежувач перенапруг нелінійний на номінальну напругу 10 кВ, ОСР2-12S-NFF шт 30 

Прилад мікропроцесорний захисту, автоматики, контролю та керування MRZS-F шт 9 

Шафа оперативного струму Uн=220В, з інверторною системою типу Nova 

(Uвх=230VAC/48VDC, Uвих=230VAC), 3КВА/2,1кВт, 2U, 19"), з системою живлення 

постійного струму типу Aspiro 2U (Uвх=230VAC, Uвих=48VDC), 2,4кВт, 2U), з 4 

акумуляторами типу A412/100 F10, 12V, 90Ah, виробництва Sonnenschein, 

акумуляторний відсік обладнаний датчиком температури та обігрівом, ступінь 

захисту не менш IP21, з габаритами: 1200х600х600мм, комплектно з шафою 

кліматичною (20U) з кондиціюванням, з габаритами без цоколю: 800х600х1160мм 

(цоколь 160 мм) 

шт 1 



3. Визначаємо вартість ремонтів існуючого ЦРП-2. 

Середня вартість одного ремонту становить 9,137 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючого ЦРП-2 становитиме: 

 

тис. грн. (без ПДВ). 

 

4. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

 

тис. грн. 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

 років. 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

4 208,17 0,00 981,96 4,29 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 

 

Зниженн

я ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату 

праці 

0,00 18,28 0,00 0,00 0,00 963,68 0,00 

 
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. 

 

 

 

 

 

1.1.5.3.7 Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 10/0,4 кВ 

№3 Пирятинської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Пирятин 

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: 1988р. 

Обладнання: масляні вимикачі типу ВМГ-133 в кількості – 7шт. 

вимикачі навантаження ВН-16 в кількості – 2шт. 

Привода – ПП-67К, ППЕ-10 

Силовий трансформатор – 2 шт. потужністю по 100 кВА 

Резервні місця в РУ-10 кВ та РУ-0,4 кВ для розвитку мережі 10кВ та 0,4кВ- відсутні. 

Споживачі – 1018 споживачів громадсько-побутового призначення  

центральної частини міста, а саме будинок інтернат, дитячий садок та інші. 

Потужність споживання – 4 883 кВт год. 

 

Існуюче електрообладнання  ЦРП-3 виконано на масляних вимикачах типу ВМГ-133. 

На сьогоднішній час дані вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість 

подальшої експлуатації ЦРП-3 у відповідності до вимог нормативних документів ставиться 

під сумнів, тому що запасні частини до наявного застарілого обладнання заводами не 

виготовляються. 

Через значні габаритні розміри існуючих комірок 10 кВ відсутня можливість 

встановлення додаткових комірок, що в свою чергу не дозволяє розвивати мережу 10 кВ 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 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. 

Станом на 01.01.2021р. строк експлуатації існуючого  ЦРП-3 становитиме 33 роки 

(2021 – 1988 = 33). 

У відповідності до табл.6.3 документу [1] та згідно з проведеним визначенням 

технічного стану існуючого ЦРП-3 (додаток 1), розрахункове значення коефіцієнта 

дефектності (КД ТП) становить 28%, тобто в межах від 25 до 50 (25 < КД РП < 50), що 

визначає технічний стан існуючого ЦРП, як незадовільний. 

За період з 2014-2019рр. електрообладнання ЦРП-3 ушкоджувалося 12 разів, а саме: в 

2014р. – 2 рази, в 2015р. – 2 рази, в 2016р. – 3 рази, в 2017р. – 2 рази, в 2018р. – 3 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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження, А 40 41 42 44 45 47 

Темп росту - 102,5% 102,44% 104,76% 102,27% 104,44% 

 

Таким чином, існуюче ЦРП-3 має 100% фізичний знос у зв’язку з тривалою 

експлуатацією, незадовільним станом обладнання та не відповідає потребам зростаючого 

навантаження. 



У зв’язку з розвитком новітніх технологій (застосуванням вакуумних вимикачів), які 

мають відносні переваги в монтажу, експлуатації та ремонті, дане РП має також 100% 

моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками, існуючі масляні вимикачі підлягають заміні, з 

використанням для розподілу електроенергії на вакуумні вимикачі 10кВ та вимикачі 

навантаження ВН-16 замінити на нові, так як скінчився термін експлуатаційної придатності. 

Проектом передбачається реконструкція ЦРП-3  шляхом: 

- Заміни існуючих масляних вимикачів на вакуумні з пристроями РЗА (9 шт 

вимикачів з релейними шафами, шафою оперативного струму та шафою власних 

потреб); 

- Установки трансформаторів напруги 10 кВ (2 шт); 

- Заміни трансформаторів струму 10 кВ (21 шт); 

- Установки ОПН 10 кВ (33 шт); 

- Реконструкції освітлювальної мережі; 

- Реконструкції системи опалення; 

- Улаштування охоронної та пожежної сигналізації; 

- Реконструкції релейного захисту, автоматики та телемеханіки 

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «ТПК «Енергія» у 2020 році, 

«Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 10/0,4 кВ №3 Пирятинської філії 

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Пирятин Полтавської області» зазначене в «Плані розвитку 

системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 4.20.1.3). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція центрального розподільчого 

пункту (ЦРП) 10/0,4 кВ №3 Пирятинської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в м. Пирятин 

Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД складає – 8 

163,84 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним способом – 4 724,54 тис. грн. 

(без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала 

експертний звіт, затверджена вказівкою № 407 від 17.08.2021 р. на суму 8 163,84 тис. грн (без 

ПДВ) та передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 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 

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 

Реконструкція ЦРП-3 м. 

Пирятин 

Пирятинська 

філія 
шт. 1 4 724,54 4 724,54 

 

 

 



Перелік основного обладнання: 

 

 

 

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 2015-2020 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на передачу електричної енергії через ЦРП-3. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2023 (перший рік після року інвестиційної 

програми) по 2037 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами MS 

Excel (додаток 2). В якості аргументу функції використано порядковий номер року (n=1 для 

2015 року – першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2023-2037 роках визначені в додатку № 

2. 

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

та ремонту електрообладнання ЦРП-3. 

Середня тривалість ремонту обладнання РП-3 становить 149,5 годин. 

Протягом 2014-2019 років (6 років) відбулося 12 пошкоджень обладнання РУ-10 кВ. 

Тому середньорічна кількість ремонтів становить: 

 
Тоді середньорічна тривалість ремонтів становить: 

годин 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого 

ЦРП-3 виконано в додатку 1 на період прогнозу. Для проектованого ЦРП-3 приймається, що 

протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 234,766 МВт*год. 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

Вакуумний вимикач (ретрофіт), номінальна напруга 10 кВ, номінальний струм 

збірних шин 630А, номінальний струмвідключення 25 кА, з комплектом адаптації 

(рама установочна; сполучні шини; механічне блокування привода роз'єднувачів), 

EXE-12-25/630 

кмпл 9 

Опорний трансформатор струму ТОЛУ-10-1 внутрішньої установки, на номінальну 

напругу 10 кВ, з коефіцієнтом трансформації: 200/5 : 200/5 : 200/5 А 
шт 9 

Лічильник е/е А1805-RAL-P4GB1-DW-4 шт 8 

Обмежувач перенапруг нелінійний на номінальну напругу 10 кВ, ОСР2-12S-NFF шт 33 

Прилад мікропроцесорний захисту, автоматики, контролю та керування MRZS-F шт 9 

Шафа оперативного струму Uн=220В, з інверторною системою типу Nova 

(Uвх=230VAC/48VDC, Uвих=230VAC), 3КВА/2,1кВт, 2U, 19"), з системою живлення 

постійного струму типу Aspiro 2U (Uвх=230VAC, Uвих=48VDC), 2,4кВт, 2U), з 4 

акумуляторами типу A412/100 F10, 12V, 90Ah, виробництва Sonnenschein, 

акумуляторний відсік обладнаний датчиком температури та обігрівом, ступінь 

захисту не менш IP21, з габаритами: 1200х600х600мм, комплектно з шафою 

кліматичною (20U) з кондиціюванням, з габаритами без цоколю: 800х600х1160мм 

(цоколь 160 мм) 

шт 1 



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: 

 

тис. грн. (без ПДВ). 

 

3. Визначаємо вартість ремонтів існуючого ЦРП-3. 

Середня вартість одного ремонту становить 12,937 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючого РП-3 становитиме: 

тис. грн. (без ПДВ). 

4. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

 

тис. грн. 

 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

 

 років. 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

 

Вартість заходу усього, 

тис. грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

4 724,54 0,00 574,75 8,22 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату 

праці 

0,00 25,87 0,00 0,00 0,00 548,88 0,00 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.5.3.8 Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 6 кВ № 1 

Комсомольської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Горішні Плавні 

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 – 1967р. 

Обладнання – масляні вимикачі типу ВМГ-133 в кількості 2 шт. 

Привода - ППМ-10. 

Силові трансформатори – 1 шт. (315 кВА) 

Резервні місця в РУ-6 кВ для розвитку мережі 6 кВ – відсутні. 

Споживачі – 5167 побутових споживачів та 353 юридичних споживача громадсько-побутового 

призначення, багатоповерхові житлові будинки, дитячі садки, школи, супермаркети, банки та 

інші. 

Потужність споживання – 25 156,14 кВт. 

Будівельна частина ЦРП-1 в задовільному стані. 

Існуюче електрообладнання ЦРП-1 виконано на масляних вимикачах типу ВМГ-133 у 

кількості 2 шт., в інших комірках встановлені вакуумні вимикачі. На сьогоднішній час 

вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість подальшої експлуатації 

ЦРП-1 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 01.01.2021 строк експлуатації існуючого ЦРП-1 становить 54 років (2021-1967 

= 56). 

У відповідності до табл. 6.3 документу [1] та згідно з проведеним визначенням 

технічного стану існуючого ЦРП-1 (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-1 кВ як незадовільний, масляні вимикачі на 

сьогоднішній час відпрацювали свій технічний ресурс. Таким чином існуюче ЦРП-1 підлягає 

реконструкції. 

За період з 2014-2019р.р. електрообладнання ЦРП-1 ушкоджувалося 9 разів, а саме: в 

2014р. – 2 рази, в 2015р. – 2 рази, в 2016р. – 1 раз, в 2017р. – 1 раз, в 2018р. – 2 рази та 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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження, А 230 241 250 253 260 268 

Темп росту - 104,8% 103,7% 101,2% 102,8% 103,1% 

Таким чином, існуючі масляні вимикачі ЦРП-1 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-1 має також 100% 

моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками обладнання в ЦРП-1 підлягає повній заміні з 

використанням для розподілу електроенергії вакуумних вимикачів 6 кВ. 

  Проектом передбачається реконструкція ЦРП-1 шляхом: 

- Заміни існуючих масляних вимикачів на вакуумні з пристроями РЗА та комплектами 

адаптації (2 шт вимикачів з релейними шафами); 

- Заміни трансформаторів струму 6 кВ (4 шт); 

- Установки ОПН 6 кВ (30 шт); 

- Реконструкції освітлювальної мережі; 

- Реконструкції систем опалення та вентиляції; 

- Улаштування охоронної та пожежної сигналізації; 

- Реконструкції релейного захисту, автоматики та телемеханіки. 

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «ІК «Енергія» у 2021 році, 

«Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 6 кВ № 1 Комсомольської філії АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Горішні Плавні Полтавської області» зазначене в «Плані 

розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 

4.10.1.3). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція центрального розподільчого 

пункту (ЦРП) 6 кВ № 1 Комсомольської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Горішні 

Плавні Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД складає 

– 3 309,77 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним способом – 1 919,66 тис. 

грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 412 від 17.08.2021 р. на суму 3 309,77 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 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 

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 

Реконструкція ЦРП-1 

м. Горішні Плавні 

Комсомольсь

ка філія 
шт. 1 1 919,66 1 919,66 

 

Перелік основного обладнання: 

 

 

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 2015-2020 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на передачу електричної енергії через ЦРП-1. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2023 (перший рік після року інвестиційної 

програми) по 2037 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами MS 

Excel (додаток 2). В якості аргументу функції використано порядковий номер року (n=1 для 

2015 року – першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2023-2037 роках визначені в додатку 2. 

 

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

та ремонту електрообладнання ЦРП-1. 

Середня тривалість ремонту обладнання ЦРП-1 становить 127,5 годин. 

Протягом 2014-2019 років (5 років) відбулося 9 пошкоджень обладнання РУ-6 кВ. Тому 

середньорічна кількість ремонтів становить: 

 

 
 

Найменування обладнання 
Од. 

вим. 
Кіл-ть 

Вакуумний вимикач (ретрофіт), номінальна напруга 10 кВ, 

номінальний струм збірних шин 630А, номінальний 

струмвідключення 25 кА, з комплектом адаптації (рама установочна; 

сполучні шини; механічне блокування привода роз'єднувачів), EXE-

12-25/630 

кмпл 2 

Обмежувач перенапруг нелінійний на номінальну напругу 6 кВ, ОСР2-

08S 
шт 30 

Лічільник е/е А1805-RAL-P4GB1-DW-4 шт 11 

Вимірювальний перетворювач, ND20-2-1-1-1-00-Е-0 шт 12 

Прилад вимірювання показників якості електроенергії PM-180 DU-5-

50HZ-АСDC-В 
шт 1 



Тоді середньорічна тривалість ремонтів становить: 

 

годин 

 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого                      

ЦРП-1 виконано в додатку 1 на період прогнозу. Для проектованого ЦРП-1 приймається, що 

протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 863,047 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-6 кВ, становитиме: 

 

тис. грн. (без ПДВ). 

 

3. Визначаємо вартість ремонтів існуючого ЦРП-1. 

Середня вартість одного ремонту становить 9,835 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючого ЦРП-1 становитиме: 

 

тис. грн. (без ПДВ). 

 

4. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

 

тис. грн. 

 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

 

років. 

 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

1 919,66 0,00 2 010,49 0,96 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 
 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали і 

ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату 

праці 

0,00 14,75 0,00 0,00 0,00 1 995,74 0,00 

 
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. 

 



1.1.5.3.9 Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 6 кВ № 2 

Комсомольської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Горішні Плавні 

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 – 1971р. 

Обладнання – масляні вимикачі типу ВМГ-133 в кількості 10 шт. 

Привода - ППМ-10 та ППК-63. 

Силові трансформатори – відсутні. 

Резервні місця в РУ-6 кВ для розвитку мережі 6 кВ – відсутні. 

Споживачі – 5393 побутових споживачів та 33 юридичних споживача громадсько-побутового 

призначення, багатоповерхові житлові будинки, дитячі садки, школи, супермаркети, банки та 

інші. 

Потужність споживання – 37321,27 кВт. 

Будівельна частина ЦРП-2 в задовільному стані. 

Існуюче електрообладнання ЦРП-2 виконано на масляних вимикачах типу ВМГ-133. На 

сьогоднішній час вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість 

подальшої експлуатації ЦРП-2 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 01.01.2021 строк експлуатації існуючого ЦРП-2 становить 50 років (2021-1971 

= 50). 

У відповідності до табл. 6.3 документу [1] та згідно з проведеним визначенням 

технічного стану існуючого ЦРП-2 (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-2 кВ як незадовільний, масляні вимикачі на 

сьогоднішній час відпрацювали свій технічний ресурс. Таким чином існуюче ЦРП-2 підлягає 

реконструкції. 

За період з 2014-2019р.р. електрообладнання ЦРП-2 ушкоджувалося 6 разів, а саме: в 

2014р. – 2 рази, в 2016р. – 2 рази, в 2017р. – 1 раз та 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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження, А 232 247 254 257 265 270 

Темп росту для к.2 - 106,5% 102,8% 101,2% 103,1% 101,8% 

Таким чином, існуючі масляні вимикачі ЦРП-2 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-2 має також 100% 

моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками обладнання в ЦРП-2 підлягає повній заміні з 

використанням для розподілу електроенергії вакуумних вимикачів 6 кВ. 

  Проектом передбачається реконструкція ЦРП-2 шляхом: 

- Заміни існуючих масляних вимикачів на вакуумні з пристроями РЗА та комплектами 

адаптації (10 шт вимикачів з релейними шафами, шафою оперативного струму та 

шафою власних потреб); 

- Заміни трансформаторів струму 6 кВ (23 шт); 

- Установки ОПН 6 кВ (27 шт); 

- Реконструкції освітлювальної мережі; 

- Реконструкції систем опалення та вентиляції; 

- Улаштування охоронної та пожежної сигналізації; 

- Реконструкції релейного захисту, автоматики та телемеханіки. 

Виконання робіт по проекту, розробленому ТОВ «ТПК «Енергія» у 2021 році, 

«Реконструкція центрального розподільчого пункту (ЦРП) 6 кВ № 2 Комсомольської філії АТ 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Горішні Плавні Полтавської області» зазначене в «Плані 

розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 

4.10.1.3). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція центрального розподільчого 

пункту (ЦРП) 6 кВ № 2 Комсомольської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в м. Горішні 

Плавні Полтавської області» згідно з експертизою та наказом про затвердження ПКД складає 

– 7 979,93 тис. грн (без ПДВ). Вартість реалізації заходу підрядним способом – 4 628,36 тис. 

грн. (без ПДВ).  

Виконання робіт по даному проекту заплановано згідно з ПКД, що отримала експертний 

звіт, затверджена вказівкою № 410 від 17.08.2021 р. на суму 7 979,93 тис. грн (без ПДВ) та 

передбачається в рамках інвестиційної програми 2022 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 

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 

Реконструкція ЦРП-2 

м. Горішні Плавні 

Комсомольсь

ка філія 
шт. 1 4 628,36 4 628,36 

Перелік основного обладнання: 
 

 

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 2015-2020 роки, виконаємо 

прогнозний розрахунок рівня навантаження на передачу електричної енергії через ЦРП-2. 

Період прогнозу становить 15 років – з 2023 (перший рік після року інвестиційної 

програми) по 2037 рік. 

Прогнозний тренд навантаження визначений за логарифмічною функцією засобами MS 

Excel (додаток 2). В якості аргументу функції використано порядковий номер року (n=1 для 

2015 року - першого року фактичних даних). 

Прогнозовані показники струму навантаження в 2023-2037 роках визначені в додатку 2. 

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

та ремонту електрообладнання ЦРП-2. 

Середня тривалість ремонту обладнання ЦРП-2 становить 103,95 годин. 

Протягом 2014-2019 років (6 років) відбулося 6 пошкодження обладнання РУ-6 кВ. Тому 

середньорічна кількість ремонтів становить: 

 
Тоді середньорічна тривалість ремонтів становить: 

Найменування обладнання 
Од. 

вим. 
Кіл-ть 

Вакуумний вимикач (ретрофіт), номінальна напруга 10 кВ, номінальний 

струм збірних шин 630А, номінальний струмвідключення 25 кА, з 

комплектом адаптації (рама установочна; сполучні шини; механічне 

блокування привода роз'єднувачів), EXE-12-25/630 

кмпл 10 

Обмежувач перенапруг нелінійний на номінальну напругу 6 кВ, ОСР2-08S шт 27 

Лічильник е/е А1805-RAL-P4GB1-DW-4 шт 9 

Прилад мікропроцесорний захисту, автоматики, контролю та керування 

MRZS-F 
шт 10 

Шафа оперативного струму Uн=220В, з інверторною системою типу Nova 

(Uвх=230VAC/48VDC, Uвих=230VAC), 3КВА/2,1кВт, 2U, 19"), з системою 

живлення постійного струму типу Aspiro 2U (Uвх=230VAC, Uвих=48VDC), 

2,4кВт, 2U), з 4 акумуляторами типу A412/100 F10, 12V, 90Ah, виробництва 

Sonnenschein, акумуляторний відсік обладнаний датчиком температури та 

обігрівом, ступінь захисту не менш IP21, з габаритами: 1200х600х600мм, 

комплектно з шафою кліматичною (20U) з кондиціюванням, з габаритами без 

цоколю: 800х600х1160мм (цоколь 160 мм) 

шт 1 



годин 

Розрахунок щорічного очікуваного недовідпуску електричної енергії для існуючого                      

ЦРП-2 виконано в додатку 1 на період прогнозу. Для проектованого ЦРП-2 приймається, що 

протягом прогнозованого періоду він не матиме пошкоджень. 

Середньорічний недовідпуск електричної енергії становить 476,068 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-6 кВ, становитиме: 

тис. грн. (без ПДВ). 

3. Визначаємо вартість ремонтів існуючого ЦРП-2. 

Середня вартість одного ремонту становить 9,835 тис. грн. (без ПДВ). 

Тоді середньорічна вартість ремонтів існуючого ЦРП-2 становитиме: 

тис. грн. (без ПДВ). 

4. Загальний річний економічний ефект становитиме: 

тис. грн. 

Термін окупності інвестиції становитиме: 

роки. 

Економічний ефект від впровадження заходу: 

 

Вартість заходу усього, тис. 

грн (без ПДВ) 

Оприбуткування зворотних 

матеріалів, тис. грн (без 

ПДВ)  

Сукупний економічний 

ефект від впровадження 

заходу за 2022 рік, тис. грн 

(без ПДВ) 

Окупність, роки 

4 628,36 0,00 1 110,72 4,17 

 

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ) 

 

Зниження 

ТВЕ 

Зниження операційних витрат 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

Зниження 

потенційних 

очікуваних 

збитків 

Інше 
Зниження 

витрат на 

матеріали 

і ремонти 

Зниження 

витрат 

ПММ 

Зниження 

витрат на 

оплату 

праці 

0,00 9,84 0,00 0,00 0,00 1 100,88 0,00 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.5.3.10 Реконструкція трансформаторної підстанції. Заміна 

трансформатору потужністю від 25 до 630 кВА 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

Мета заходу – забезпечення розподілу е/е побутовим споживачам на рівні 5 кВт згідно 

постанови НКРЕКП від 17.03.2021 №475, зниження технологічних втрат е/е, 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 постановою 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-262 в м. Карлівка, силовий трансформатор 63 кВА. 

Від ТП живляться: 

1) побутові споживачі з потужностями: 1 кВт – 5 шт, 2 кВт – 12 шт, 2,5 кВт – 80 шт, 10 

кВт – 1 шт. 

Сумарна дозволена потужність – 239 кВт. 

2) непобутові споживачі: 

- вуличне освітлення (Карлівське ВУЖКГ) 4 кВт 

- Карлівське РГП АТ «Полтавагаз» - 2 кВт. 

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): 

 

 
 

Враховуючи наявність 2-х непобутових споживачів далі використаємо формулу (20) ДБН 

В.2.5-23-2010: 

 

 
 

Існуюче завантаження трансформатору: 

 
 

Розрахункове навантаження згідно вимог постанови НКРЕКП від 17.03.2021 №475: 

Потужності побутових споживачів розподілені наступним чином: 

5 кВт – 97 шт 

10 кВт – 1 шт 



Сумарна дозволена потужність – 495 кВт. 

Так як жител більше 30, застосовуємо формулу (8) ДБН В.2.5-23-2010: 

 

 
 

Враховуючи наявність 2-х непобутових споживачів далі використаємо формулу (20) 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-262 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. 

З цією метою в 2022 році пропонується виконати заміну 91 силових трансформатори (з 

оформленням паспорту точки розподілу по споживачам) на наступних об’єктах: 

 

№ 

п/п 
Філія Назва об’єкта 

Номінальна 

потужність 

кВА 

Розрахункове 

навантаження 

кВА 

Розрахунков

а 

завантаженіс

ть % 

Тип 

трансформатора 

Рік введення 

в 

експлуатацію 

1 Великокохнівська 
КТП-498 

с.П’ятихатки 
50 66,7 133% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1959 

2 Гадяцька 
КТП № 148 

с.Сари 
50 83,4 167% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1968 

3 Гадяцька 
КТП № 161 

с.Бухалово 
30 34,2 114% 

ТМГ 40/10/0,4 

кВа У1 
1986 

4 Гадяцька 
КТП № 180 

с.Римарівка 
63 66,3 105% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1984 

5 Гадяцька 
КТП № 268 

с.Веприк 
63 66,3 105% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1969 

6 Гадяцька 
КТП № 359 

с.Сергіївка 
63 64,6 102% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1989 

7 Гадяцька 
КТП № 368 

с.Сергіївка 
40 40,5 101% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1969 

8 Гадяцька 
КТП № 390 

с.Лютенька 
63 69,8 111% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1969 

9 Гадяцька 
КТП № 399 

с.Соснівка 
63 74,2 118% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1968 

10 Гадяцька 
КТП № 403 

с.Лисівка 
50 55,2 110% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1967 

11 Гадяцька 
КТП № 423 

с.Лютенька 
60 70,4 117% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1963 

12 Диканська 
КТП-47 

с.В.Будища 
60 77,5 129% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1965 

13 Зіньківська 
КТП-703 

м.Зіньків 
63 84,4 134% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1986 

14 Карлівська КТП-136 63 63,9 101% ТМГ 100/10/0,4 1988 



№ 

п/п 
Філія Назва об’єкта 

Номінальна 

потужність 

кВА 

Розрахункове 

навантаження 

кВА 

Розрахунков

а 

завантаженіс

ть % 

Тип 

трансформатора 

Рік введення 

в 

експлуатацію 

с.Голобородько кВа У1 

15 Карлівська 
КТП-162 

отд.Кумы 
63 71,5 113% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1973 

16 Карлівська 
КТП-206 

г.Карловка 
60 66,8 111% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1987 

17 Карлівська 
КТП-226 

г.Карловка 
60 69,4 116% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1964 

18 Карлівська 
КТП-23 

с.Федоровка 
63 74,4 118% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1964 

19 Карлівська 
КТП-262 

г.Карловка 
63 87,1 138% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1970 

20 Карлівська 
КТП-281 

с.Климовка 
50 52,8 106% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1966 

21 Карлівська 
КТП-53 

г.Карловка 
40 50 125% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1970 

22 Козельщинська 
КТП-124 

с.Михайлики 
63 90,6 144% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1970 

23 Красногорівська 
КТП- 111 

с.Поділ 
63 75,3 119% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1971 

24 Красногорівська 
КТП- 112 

с.Остап'є 
63 64 102% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1970 

25 Красногорівська 
КТП- 162 

с.Гоголево 
60 91,1 152% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1966 

26 Лохвицька 
КТП-107 

с.Западинці 
63 64,6 103% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1971 

27 Лохвицька 
КТП-136 

с.Токарі 
63 68,4 109% 

ТМГ 100/6/0,4 

кВа У1 
1968 

28 Лохвицька 
КТП-168 

с.Шевченкове 
25 55,8 223% 

ТМГ 63/6/0,4 

кВа У1 
1970 

29 Лохвицька 
КТП-272  

с.Корсунівка 
63 73,8 117% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1971 

30 Лохвицька КТП-305 с.Сенча 63 73,4 117% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1969 

31 Лохвицька КТП-310 с.Сенча 40 52,3 131% 
ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1969 

32 Лохвицька КТП-313 с.Сенча 63 80,5 128% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1974 

33 Лохвицька КТП-320 с.Сенча 25 33,4 134% 
ТМГ 40/10/0,4 

кВа У1 
1968 

34 Лохвицька 
КТП-324 

с.Вирішальне 
63 68,6 109% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1972 

35 Лохвицька 
КТП-347 

с.Вирішальне 
40 57,7 144% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1970 

36 Лохвицька 
КТП-374 

с.Гаивщина 
40 55,5 139% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1968 

37 Машівська 
КТП-324 

с.Михайлівка 
30 37,9 126% 

ТМГ 40/10/0,4 

кВа У1 
1987 

38 Машівська 
КТП-365 

с.Латишівка 
40 40,7 102% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1980 

39 Миргородська 
КТП-181 

с.Зубівка 
63 78,1 124% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1980 

40 Миргородська 
КТП-197 

с.Купівщина 
50 51,5 103% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1965 

41 Миргородська 
КТП-201 

с.Радченки 
25 34,4 138% 

ТМГ 40/10/0,4 

кВа У1 
1974 

42 Миргородська 
КТП-233 

с.Трудолюб 
60 83,3 139% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1966 

43 Миргородська 
КТП-349  

с.Шарківщина 
63 70 111% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1984 

44 Миргородська 
КТП-561 

с.Комишня 
63 74,2 118% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1973 



№ 

п/п 
Філія Назва об’єкта 

Номінальна 

потужність 

кВА 

Розрахункове 

навантаження 

кВА 

Розрахунков

а 

завантаженіс

ть % 

Тип 

трансформатора 

Рік введення 

в 

експлуатацію 

45 Миргородська 
КТП-625 

с.В.Сорочинці 
63 93,3 148% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1978 

46 Миргородська 
КТП-644 

с.В.Сорочинці 
60 73,6 123% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1964 

47 Миргородська 
КТП-660 

с.Солонці 
50 91,1 182% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1975 

48 Миргородська 
КТП-702 

с.Вовнянка 
40 45,8 115% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1965 

49 Миргородська 
КТП-795 

с.Хомутець 
40 68,7 172% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1973 

50 Новосанжарська 

КТП-185 

с.Великий 

Кобелячок 

25 39,7 159% 
ТМГ 40/10/0,4 

кВа У1 
1980 

51 Новосанжарська 
КТП-219 

с.Соколова Балка 
40 47,5 119% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1993 

52 Новосанжарська 
КТП-263 

с.Клюсівка 
40 52,1 130% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1972 

53 Новосанжарська 
КТП-272 

с.Пологи Низ 
40 59,7 149% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1970 

54 Оржицька 
КТП-15 с. 

Чутівка 
63 90,2 143% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1966 

55 Оржицька 
КТП-18 с. 

Чутівка 
63 74,5 118% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1970 

56 Оржицька 
КТП-288 с. 

Денисівка 
63 70,5 112% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1974 

57 Пирятинська 
КТП-123 м. 

Пирятин 
63 89 141% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1975 

58 Пирятинська 
КТП-170 с. 

Повстин 
63 86 137% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1987 

59 Пирятинська 
КТП-172 с. В. 

Круча 
63 70,1 111% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1972 

60 Пирятинська 
КТП-188 с. В. 

Круча 
63 72,6 115% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1989 

61 Пирятинська 
КТП-302 с. 

Сасинівка 
63 74,7 119% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1975 

62 Пирятинська 
КТП-343 с. 

Смотрики 
50 63,4 127% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1967 

63 Пирятинська 
КТП-490 с. 

Тепловка 
63 78,8 125% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1992 

64 Полтавська РЕМ 
КТП-105 

с.Лукищино 
50 77,7 155% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1966 

65 Полтавська РЕМ 
КТП-117 

с.Портнівка 
50 53,7 107% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1989 

66 Решетилівська 
КТП-59 

с.Покровське 
63 93,2 148% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1968 

67 Семенівська 
КТП-246 

с.Мирони 
63 82,2 130% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1975 

68 Семенівська 
КТП-310 

с.Очеретувате 
40 53,2 133% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1971 

69 Хорольська 
КТП135 

с.Павлівка 
63 78 124% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1987 

70 Хорольська КТП178 с.Шкілі 63 64,6 103% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1966 

71 Хорольська 
КТП258 

с.Вергуни 
63 71,8 114% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1988 

72 Хорольська 
КТП284 

с.Орликівщина 
50 74,2 148% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1960 

73 Хорольська КТП292 с.Ковалі 50 65,7 131% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1977 

74 Хорольська 
КТП334 

с.Хвощівка 
63 68,8 109% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1977 
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Філія Назва об’єкта 

Номінальна 

потужність 

кВА 

Розрахункове 
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кВА 

Розрахунков

а 

завантаженіс

ть % 

Тип 

трансформатора 
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в 
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75 Хорольська КТП520 м.Хорол 63 73,1 116% 
ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1971 

76 Чорнухинська 
КТП-69 

с.Кизлівка 
63 66,6 106% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1963 

77 Чутівська 
КТП  №178 

с.Черняківка  
63 81,1 129% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1977 

78 Чутівська 
КТП №225 

с.Філенково  
40 44,5 111% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1985 

79 Шишацька 
КТП  № 128 

С.ГОГОЛЕВО 
63 99,6 158% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1977 

80 Шишацька 
КТП  № 164 С.В-

БУЗОВА 
63 98,8 157% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1970 

81 Шишацька 
КТП  № 218 

С.КОВАЛИВКА 
60 61,7 103% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1965 

82 Шишацька 
КТП  № 265 

С.САГАЙДАК 
50 73,2 146% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1959 

83 Шишацька 
КТП  № 297 

С.М.ПЕРЕВОЗ 
60 63,5 106% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1961 

84 Шишацька 
КТП  № 351 

С.МИХАЙЛИКИ 
63 74,1 118% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1983 

85 Шишацька 
КТП  № 38 

С.HОСЫ 
60 66,5 111% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1965 

86 Шишацька 
КТП  № 91 

С.САМАРИ 
63 91,4 145% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1969 

87 Гадяцька 
КТП № 418 

с.Рашівка 
63 71 113% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1969 

88 Миргородська 
КТП-169 

м.Миргород 
40 61,6 154% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1988 

89 Миргородська КТП-293 с.Єрки 40 43,2 108% 
ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1961 

90 Оржицька 
КТП-252 

с.Вишневе 
50 62 124% 

ТМГ 63/10/0,4 

кВа У1 
1965 

91 Оржицька 
КТП-385 с. 

Савинці 
60 84 140% 

ТМГ 100/10/0,4 

кВа У1 
1965 

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. 

Крім того, в електричних мережах Товариства використовуються силові трансформатори 

10(6)/0,4 кВ «старої шкали», які мають високі втрати холостого ходу, що негативно впливає на 

енергоефективність розподілу електричної енергії в низьковольтних мережах. Це зокрема, 

силові трансформатори з номінальними потужностями 30, 50, 60, 315 кВА, виготовлені в 60-

70-ті роки 20 століття. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 152 затверджено 

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових 

трансформаторів, яким передбачаються значно нижчі показники втратності 

трансформаторного обладнання. Так, в таблиці наведено порівняння втрат потужності в 



силових трансформаторах «старої шкали» з вимогами згідно затвердженого технічного 

регламенту. 

Порівняння втрат потужності в силових трансформаторах 10(6)/0,4 кВ 

Тип 

Номінальна 

потужність 

Sн, кВА 

Номінальна 

напруга, Uн, 

кВ 

Втрати, Вт 

Втрати у 

трансформаторах 

нестандартних 

потужностей 

Втрати згідно технічного 

регламенту щодо вимог 

до екодизайну для малих, 

середніх та великих 

силових трансформаторів 

ВН НН ∆Рнх ∆Ркз ∆Рнх ∆Ркз 

ТМ-30/10 30 10 0,4 300 850 74 940 

ТМ-50/10 50 10 0,4 440 1320 90 1100 

ТСМ-60/10 60 10 0,4 350 1300 101 1230 

ТМ-315/10 315 10 0,4 1900 6200 360 3900 

Перелік силових трансформаторів 10(6)/0,4 кВ «старої шкали»,  

які пропонуються до заміни 
№ 

п/п 
Філія Назва об’єкта Тип трансформатора 

Рік введення в 

експлуатацію 

1 Великокохнівська КТП-297 с.Писарщина ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1962 

2 Гадяцька КТП № 170 с.Хітці ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1985 

3 Гадяцька КТП № 401 с.Соснівка ТМГ 40/10/0,4 кВа У1 1966 

4 Гадяцька КТП № 592 с.Тепле ТМГ 40/10/0,4 кВа У1 1986 

5 Гадяцька КТП № 726 с.Ціпки ТМГ 40/10/0,4 кВа У1 1965 

6 Глобинська КТП-6306 с.Погреби ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1965 

7 Глобинська КТП-6404 с.Погреби ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1965 

8 Глобинська КТП-7203 с.Опришки ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1966 

9 Зіньківська КТП-376 смт.Опішня ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1964 

10 Карлівська КТП-313 с.Варваровка ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1962 

11 Карлівська КТП-406 с.Разумовка ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1966 

12 Карлівська КТП-331с.Максимовка ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1963 

13 Карлівська КТП-389 с.Варваровка ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1965 

14 Карлівська КТП-330 с.Давыдовка ТМГ 40/10/0,4 кВа У1 1980 

15 Лохвицька КТП-485 с.Білогорілка ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1962 

16 Лохвицька КТП-225 с.Жабки ТМГ 40/10/0,4 кВа У1 1968 

17 Лохвицька КТП-180 с.Пісочки ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1965 

18 Лохвицька КТП-568 с.Лука ТМГ 40/10/0,4 кВа У1 1968 

19 Лохвицька КТП-569 с.Лука ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1965 

20 Машівська КТП-8 с.Старицьківка ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1964 

21 Миргородська КТП-196 с.Іващенки ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1965 

22 Миргородська КТП-541 с.Поповка ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1960 

23 Миргородська КТП-22 м.Миргород ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1964 

24 Миргородська КТП-595 с.Савенці  ТМГ 40/10/0,4 кВа У1 1951 

25 Оржицька КТП-345 смт. Оржиця ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1960 

26 Пирятинська КТП-227 с. Яцини ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1965 

27 Хорольська КТП207 с.Анастасівка ТМГ 40/10/0,4 кВа У1 1986 

28 Чорнухинська КТП-177 с.Вороньки ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1965 

29 Чутівська КТП  №106 с.Іскрівка ТМГ 40/10/0,4 кВа У1 1958 

30 Шишацька КТП  № 178 с.Коваливка ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1966 

31 Шишацька КТП  № 8 с.Баранивка ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 1966 

32 Шишацька КТП  № 106 с.Григоривщина ТМГ 40/10/0,4 кВа У1 1966 

33 Шишацька КТП  № 57 с.Порскаливка ТМГ 40/10/0,4 кВа У1 1964 

34 Шишацька КТП  № 184 с.Вишневе ТМГ 40/10/0,4 кВа У1 1966 

35 Шишацька КТП  № 107 с.Цьови ТМГ 40/10/0,4 кВа У1 1964 



Проведений аналіз окупності (Розрахунок економічного ефекту заходу Додаток №1) 

вказує на те, що окупність 1 шт. силового трансформатора, включених до бюджету 

інвестиційної програми 2022 року, складе 1,9 роки.  

 Враховуючи вищевикладене, необхідність оновлення трансформаторного парку 

товариства, забезпечення належного електропостачання споживачів, необхідно закупити 126 

шт. силових трансформатори, а саме: 

 
№ п/п Назва об’єкта Кількість 

1.  Силовий трансформатор ТМГ 40/10/0,4 кВа У1 18 

2.  Силовий трансформатор ТМГ 63/6/0,4 кВа У1 1 

3.  Силовий трансформатор ТМГ 63/10/0,4 кВа У1 42 

4.  Силовий трансформатор ТМГ 100/6/0,4 кВа У1 1 

5.  Силовий трансформатор ТМГ 100/10/0,4 кВа У1 64 

 

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. 

 

Після закупки та виконання робіт по заміні силових трансформаторів, в кількості 126 

шт. за вищевказаними списками, демонтовані силові трансформатори не стандартної 

потужності та термін експлуатації яких перевищив 40 років, в кількості 114 шт., будуть 

утилізовані. 

 

Силові трансформатори стандартної потужності та з терміном експлуатації яких не 

перевищує 40 років, в кількості 12 шт. – будуть знаходитись в аварійному запасі. 

 

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

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. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реконструкція трансформаторної підстанції 110/35/10кВ «Божкове», с. 

Божкове Полтавського рaйону 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 110/35/10кВ «Божкове» введена в експлуатацію 

в 1977 році. На даний час вона живить споживачів ІІ, ІІІ категорії надійності 

електропостачання с. Божкове, Полтавського району, прилеглих населених пунктах, 

промислові підприємства, заклади охорони здоров’я, освіти, комунальні підприємства, 

залізницю. 

ПС є прохідною з одностороннім живленням, двотрансформаторною. Розподільчий 

пристрій 110 кВ організований за схемою «місток  з ремонтною перемичкою з боку ліній» з 

використанням оливного секційного вимикача 110 кВ типу МКП -110 кВ,  відокремлювачів з 

короткозамикачами в колі трансформаторів 1Т і 2Т. При цьому обидві ПЛ 110 кВ приєднані до 

шин ПС через роз’єднувачі. 

 

2) Опис технічного стану об’єкта: Розподільчий пристрій 35 кВ обладнаний оливними 

вимикачами 35кВ типу С-35, ВТ-35. 

Вищезазначене обладнання експлуатується на цій ПС більше 40 років та на сьогоднішній 

день відпрацювало свій фізичний ресурс. Система захисту з використанням ВД і КЗ морально 

застаріла. Вимикачі 110 кВ та 35 кВ не відповідають вимогам надійного електропостачання, їх 

неправильна робота часто призводить до технологічних порушень.  

Вимикачі МКП-110, С-35, ВТ-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. 

Дефектні  акти: Дефектування вимикачів 35кВ; Дефектування вимикача 110кВ; 

Дефектування ВД1Т-110, КЗ1Т-110, ВД2Т-110, КЗ2Т-110. 

3) Обґрунтування заходу: Реконструкція ПС обґрунтована в Схемі перспективного 

розвитку до 2028 року (ІІ етап п.3.1.2, 3.1.4). 

       4) Приписи Управління Державної інспекції енергетичного нагляду у Полтавській області 

- відсутні. 

       5) Опис обсягів робіт, які будуть проектуватися:  
 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

 Виконання проектних 

робіт 

  

   Заміна ВД/КЗ (2 шт.) та секційного 

вимикача (МКП-110) на елегазові 

вимикачі, заміна оливних вимикачів МВ-

35 на В-35 (8 шт.). 

Заміна комплектів релейного захисту 

Введення в експлуатацію. 

 

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом можливе 

згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 533,55 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. 
 



Реконструкція трансформаторної підстанції 150/35/10кВ «Занасип» м. 

Кременчук 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 150/35/10 кВ «Занасип»  введена в експлуатацію в 

1979 році. ПС є однією з підстанцій, яка  живить значну кількість промислових та побутових 

споживачів Занасипського промислового вузла міста Кременчука, а саме: Автоскладальний 

завод, тютюнова фабрика, очисні споруди міськводоканалу, споживачів 35 кВ І і ІІ категорії. 

Тому їх надійне і безперебійне енергопостачання напряму залежить від надійності 

обладнання. 

2) Опис технічного стану об’єкта: 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.  

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 РЗА, що напряму впливає 

на якість забезпечення нормальної і безаварійної роботи системи.  

Вищезазначене свідчить про незадовільний технічний стан обладнання, повністю 

вичерпаний ресурс, велику вірогідність виходу з ладу обладнання та зниження надійності 

електропостачання відповідальних споживачів. В зв’язку з цим подальша нормальна та 

тривала експлуатація обладнання ВРП 150 кВ ПС 150/35/10 кВ «Занасип» не можлива без 

проведення відповідної реконструкції ВРП 150 кВ з заміною ВД-КЗ 150 кВ на елегазові 

вимикачі відповідної напруги. 

Розподільчі пристрої 10 та 35 кВ мають по два ввідних вимикачі та секційних і по дві 

секції шин 10 та 35 кВ. Усі оливні вимикачі 10 та 35 кВ експлуатуються більше граничного 

терміну експлуатації, виробили свій механічний ресурс, відсутні запчастини. Це може 

призвести до виходу із ладу вимикача і як результат до знеструмлення відповідальних 

споживачів. 

Дефектні  акти: Дефектування вимикачів 35кВ; Дефектування комірок ЗРУ-10кВ; 

Дефектування ВД1Т-150, КЗ1Т-150, ВД2Т-150, КЗ2Т-150. 

3) Обґрунтування заходу: Реконструкція ПС обґрунтована в Схемі перспективного 

розвитку до 2028 року (ІІ етап п.3.1.2, 3.1.4). 

4) Приписи Управління Державної інспекції енергетичного нагляду у Полтавській області 

- відсутні. 

5) Опис обсягів робіт, які будуть проектуватися:  
 2022 2023 2024 2025 

ПВР Проектування    

1 черга   Заміна ВД/КЗ (2 шт) на 

елегазові вимикачі, заміна 

оливних вимикачів 35 кВ (7 шт) 

 

2 черга    Заміна комірок 10 кВ та 

заміна оливних вимикачів 

10 кВ на вакуумні (28 шт) 

Введення в експлуатацію 



Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом можливе 

згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 583,91 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. 

 

 

 

 

 

1.2.1.3 Реконструкція КЛ-6 кВ "ПС Полтава-місто ЗТП-32:ЗТП-396:РП-2" 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 

Кабельна лінія напругою 6кВ ЗТП-32:ЗТП-396:РП-2 введена в експлуатацію в 1951 році та 

забезпечує електропостачання 55 юридичних споживачів громадсько-побутового призначення 

міста Полтави та 607 побутових споживачів з загальним навантаженням 1142 кВт. 

Кабельна лінія проходить по асфальтованій частині тротуарів та вимощень тротуарною 

плиткою, біля магазинів та побудованими зупинками громадського транспорту, а по дорозі 

частково поруч з існуючими КЛ-6 кВ ЗТП32-ЗТП200, Полтава Місто-РП11 лінія 111, ЗТП395-

ЗТП396, Полтава Місто-РП33 лінія331. Кабельна лінія загальною довжиною 4,349 км прокладена 

кабелями марки АСБ-6 3х185, СБ-6,3х70, ААШв-10 3х185, СБ-6,3х70, ААШв-10 3х120+ААБ-10 

3х150. Завантаження кабелю в нормальному режимі 70%, в післяаварійному режимі 124%. 

На даний час на КЛ-6 кВ ЗТП-32:ЗТП-396:РП-2 встановлено 23 шт. з’єднувальних муфт. 

Станом на 2021р. строк експлуатації кабельної електролінії становить 70 роки (2021-

1951=70) для кабелю ЗТП-32: ЗТП-396.:РП-2 

В результаті появ ознак корозії після 70-річного терміну експлуатації, оболонка кабельної 

лінії не витримувала та пошкоджувалась в 2017, 2018 та 2019  роках. Так у 2019 році відбувся 

пробій оболонки кабелю 6 кВ ЗТП-32:ЗТП-396:РП-2 за яким опір між фазами А та В та землею був 

0 МОм. В періоди між профілактичними випробуваннями кабельна лінія пошкоджується в 

результаті електричного пробою та поступового старіння ізоляції. Ремонті роботи тривають 

більший проміжок часу та збільшують навантаження на інші кабелі 6 кВ, якими резервуються 

споживачі міста під час пошкодження цього кабелю. Часті пошкодження спричиняють значні 

витрати на ремонт цих кабельних ліній та недовідпуск споживачам електричної енергії. 

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

для 23/1,08=21,3шт.  

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

зшитого поліетилену, які мають відносні переваги в монтажу, експлуатації та ремонті кабельних 

ліній, можливо стверджувати, що зазначена кабельна лінія має також 100% моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками кабельна лінія 6 кВ ЗТП-32: ЗТП-396.:РП-2 підлягає повній 

заміні із застосуванням кабелю з ізоляцією із зшитого поліетилену. 

 



 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

 Виконання проектних 

робіт 

  

1 черга.   Виконання будівельно-монтажних робіт 

згідно з розробленою ПКД 

Введення в експлуатацію. 

 

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом можливе 

згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 217,08 тис. грн без 

ПДВ.  
 

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

ГКД 34.20.507-2003 п.12.8.3. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509-2005 п.7.1. 

 

 

 

 

1.2.1.4 Реконструкція КЛ-6 кВ "ПС ТМЗ к.21 : РП-2 (ф.26) к.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 

Кабельна лінія напругою 6кВ  ПС  «ТМЗ» к.21 : РП-2  (Ф.26)  К.24 введена в 

експлуатацію в 1965 році та забезпечує електропостачання 724 побутових та 55 юридичних 

споживачів громадсько-побутового призначення міста Полтави з загальним навантаженням 

4497 кВт. 

Кабельна лінія проходить по асфальтованій частині тротуарів та вимощень тротуарною 

плиткою, в кабельному каналі по території приватних будинків та по дорозі частково поруч з 

існуючими КЛ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Турбозавод» до РП-2 (лінія 20), ПС 110/6 кВ «Турбозавод» 

до РП-2 (лінія 25), ПС 110/6 кВ «Турбозавод» до РП-14 (лінії 141 та 142). Кабельна лінія 

загальною довжиною 0,5 км прокладена кабелями марки АСБ-10 3х240. Завантаження кабелю 

в нормальному режимі 29%, в післяаварійному режимі 108%. 

На даний час на кабельній лінії 6 кВ ПС«ТМЗ» к.21:РП-2(ф. 26)к.24 встановлено 22 шт. 

з’єднувальних муфт. 

Станом на 2021р. строк експлуатації кабельної електролінії становить 56 роки (2021-1965=56)  

 В результаті появ ознак корозії після 56-річного терміну експлуатації, оболонка даної 

кабельної лінії не витримувала підвищеної напруги при випробуваннях, виконаних в 2017, 

2018 роках. Так, в 2018 році під час  випробування відбувся пробій оболонки кабелю 6 кВ ПС  

«ТМЗ» к.21: РП-2 (Ф.26 К.24 за яким опір між фазами А та С та землею був 0 МОм,  



В періоди між профілактичними випробуваннями кабельна лінія пошкоджується в 

результаті електричного пробою та поступового старіння ізоляції. При цьому виконання 

ремонтних робіт ускладнюється проходженням через територію заводу та приватного сектору. 

Тоді ремонті роботи тривають більший проміжок часу та збільшують навантаження на інші 

кабелі 6 кВ, якими резервуються споживачі міста під час пошкодження цього кабелю. Часті 

пошкодження спричиняють значні витрати на ремонт цих кабельних ліній та недовідпуск 

споживачам електричної енергії. 

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

становить: для 22/0,5=44шт.  

Протягом останніх років спостерігається зростання навантаження: 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження на 

к.1, А 
77 78 79 80 80 81 

 

Таким чином переріз кабельної лінії не відповідає струмовим навантаженням в умовах  

постійного приросту потужностей споживачів. 

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

з зшитого поліетилену, які мають відносні переваги в монтажу, експлуатації та ремонті 

кабельних ліній, можливо стверджувати, що зазначена кабельна лінія має також 100% 

моральний знос. 

За вищенаведеними ознаками кабельна лінія 6 кВ ПС «ТМЗ» к.21: РП-2 (ф.26)к.24 підлягає 

повній заміні із застосуванням кабелю з ізоляцією із зшитого поліетилену. 

 

 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

 Виконання проектних 

робіт 

  

1 черга.   Виконання будівельно-монтажних робіт 

згідно з розробленою ПКД 

Введення в експлуатацію. 

 

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом можливе 

згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 62,88 тис. грн без 

ПДВ.  

 

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

ГКД 34.20.507-2003 п.12.8.3. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509-2005 п.7.1. 

 

 

 

 
 

1.2.1.5 Реконструкція КЛ-6 кВ "РП-9: ПС ЮЗ ф.92" в м. Полтава  

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 

 

Кабельна лінія напругою 6кВ РП-9 :ПС ЮЗ ф.92  введена в експлуатацію в 1984 році та 

забезпечує електропостачання 301 побутових та 89 юридичних споживачів громадсько-

побутового призначення міста Полтави з загальним навантаженням 7761 кВт. 

Кабельна лінія проходить по асфальтованій частині тротуарів та вимощень тротуарною 

плиткою, біля магазинів та побудованими зупинками громадського транспорту , а по дорозі 

частково поруч з існуючими КЛ-6 кВ п/ст”Пiвд.-Зах.” - РП-9 (л.91), п/ст”Пiвд.-Зах.” - РП-17 

(л.171 та 172), п/ст”Пiвд.-Зах.” - РП-29 (л.291 та 292), РП 9 - РП-28 . п/ст”Пiвд.-Зах.” – Тп 399. 

Кабельна лінія загальною довжиною 1,915 км прокладена кабелями марки ААБ-6, 3х150-

0,9км., ААБл-10, 3х185-1,015км. Завантаження кабелю в нормальному режимі 30%, в 

післяаварійному режимі 107%. 

На даний час на кабельній лінії 6 кВ РП-9:ПС ЮЗ ф.92 встановлено 38 шт. 

з’єднувальних муфт. 

Станом на 2021р. строк експлуатації кабельної електролінії становить 39 роки (2021-1982=39) 

. В результаті появ ознак корозії після 39-річного терміну експлуатації, оболонка кабельної 

лінії не витримувала підвищеної напруги при випробуваннях, виконаних в 2016, 2017 та 2018 

роках). Так, в 2018 році під час  випробування відбувся пробій оболонки кабелю 6 кВ  РП-

9:ПС ЮЗ ф.92 за яким опір між фазами А та С та землею був 0 МОм. 

В періоди між профілактичними випробуваннями кабельна лінія пошкоджується в 

результаті електричного пробою та поступового старіння ізоляції. Так, за 2016-2018рр. кабель 

ремонтувався 9 разів. При цьому після виконання ремонтних робіт після першого 

пошкодження, кабель не витримує випробувальної напруги та знов ушкоджується. Тоді 

ремонті роботи тривають більший проміжок часу та збільшують навантаження на інші кабелі 

6 кВ, якими резервуються споживачі міста під час пошкодження цього кабелю. Часті 

пошкодження спричиняють значні витрати на ремонт цих кабельних ліній та недовідпуск 

споживачам електричної енергії. 

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

становить: для 38/1,915=19,84шт.  

Протягом останніх років спостерігається зростання навантаження: 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Струм навантаження на 

к.1, А 
86 89 90 92 93 95 

 

Таким чином переріз кабельної лінії не відповідає струмовим навантаженням в умовах  

постійного приросту потужностей споживачів. 

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

з зшитого поліетилену, які мають відносні переваги в монтажу, експлуатації та ремонті 

кабельних ліній, можливо стверджувати, що зазначена кабельна лінія має також 100% 

моральний знос. 

         За вищенаведеними ознаками кабельна лінія 6 кВ РП-9: ПС ЮЗ ф.92 підлягає повній 

заміні із застосуванням кабелю з ізоляцією із зшитого поліетилену. 



 

 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

 Виконання проектних 

робіт 

  

1 черга.   Виконання будівельно-монтажних робіт 

згідно з розробленою ПКД 

Введення в експлуатацію. 

 

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом можливе 

згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 99,80 тис. грн без 

ПДВ.  

 

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

ГКД 34.20.507-2003 п.12.8.3. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509-2005 п.7.1. 

 

 

 

 

 

1.2.1.6 Реконструкція розподільчого пункту №8 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 – 1967р. 

 Обладнання – масляні вимикачі типу ВМГ-133 в кількості 16 шт. 

 Привода - ППК-63. 

 Силових трансформаторів – 1 шт. потужністю 400 кВА,  

 Споживачі – 12153 юридичних споживачів громадсько-побутового, комунального, 

навчального, культового призначення частини міста (с. Молодіжний), а  саме бойлерні, ЦТП, 

палац культури, профліцей, готель, підкачувальні насосні станції, дитячі садочки, школи, церкви, 

автостоянки, супермаркети, ресторани, кафе, аквапарк, гуртожитки та багатоповерхова житлова 

забудова, інші. 

 Потужність споживання – 4478 кВт. 

 Існуюче електрообладнання РП-8 виконано на масляних вимикачах типу ВМГ-133. На 

сьогоднішній час вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість подальшої 

експлуатації РП-8 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 01.01.2021 строк експлуатації існуючого РП-8 становитиме 54 років (2021-

1967=54) та має 100% моральний знос. У зв’язку з розвитком новітніх технологій (застосуванням 

вакуумних вимикачів), які мають відносні переваги в монтажі, експлуатації та ремонті, існуючий 

розподільчий пункт РП-8 підлягає повній заміні з використанням для розподілу електроенергії 

вакуумних вимикачів 10 кВ. 

 Згідно з завданням на проектування, замість існуючих застарілих масляних вимикачів в 

РП-8 передбачається в РУ-10 кВ встановлення 17 шт. комірок КСО-393МВ з вакуумними 

вимикачами 10 кВ та мікропроцесорними пристроями релейного захисту та 2 комірки КСО (під 

ТН).В РУ-0,4 кВ організація однієї секції шин 0,4 кВ, передбачається ввідний вимикач. 

 Необхідно замінити мережу освітлення та обігрів РП. 

 Для забезпечення зв’язку з черговим диспетчером, пропонуємо встановити телемеханіку на 

вказаний РП. 

 2022 2023 

 Виконання проектних робіт  

1 черга  - заміна лінійних комірок 10 кВ (14 шт.); 

- заміна секційної комірки 10 кВ; 

- заміна комірки силового трансформатора на 1СШ-10кВ; 

- заміна комірок з трансформаторами напруги ТН-10; 

- заміна трансформаторів напруги; 

- приведення РУ-10 кВ до схеми з АВР-10 кВ; 

- заміна панелей в РУ-0,4 кВ; 

- встановлення на вводах та приєднаннях 10 кВ трифазних 

багатофункціональних вимірювачів-перетворювачів;  

- підключення трифазних багатофункціональних вимірювачів-

перетворювачів та аналізатора; 

- встановлення в комірці ТН вольтметра з перемикачем фазної 

та лінійної напруги; 

- встановлення датчиків температури та вологості приміщень 

РУ-10 кВ та РУ-0,4кВ з інтеграцією в microSCADA 

- встановлення ОПН-10 кВ в комірках відхідних ліній, 

секційного вимикача, силового трансформатора та на 1СШ, 2СШ в 

комірках ТН; 

- перезаведення силових кабелів,  

- встановлення пожежної та адаптація існуючої охоронної 

сигналізації РП з передачею сигналу на диспетчерський пункт філії; 

Введення в експлуатацію. 

 

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом можливе 

згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 236,42 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 розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі”. 

 

 

 

 

 



1.2.1.7 Реконструкція розподільчого пункту №4 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 – 1953р. 

 Обладнання – масляні вимикачі типу ВМГ-133 в кількості 9 шт. 

 Привода - ППМ-10. 

 Силовий трансформатор – 1 шт. потужністю 100 кВА, в другій камері відсутній 

силовий трансформатор. 

 Споживачі – 499 побутових та юридичних споживачів громадсько-побутового, 

навчального та комунального призначення центральної й нагірної частин міста, а саме 

професійно-технічне училище, майстерні, взуттєва фабрика, виховна колонія, управління 

СБУ, гімназія, підвищувальна насосна станція, ЦТП, база філії, магазини, кафе, гуртожитки, 

багатоповерхові житлові будинки та інші. 

 Потужність споживання – 1402 кВт. 

 Існуючий фундамент виконаний з червоної глиняної цегли та має великі осередки 

осипання внаслідок постійного підмивання ґрунтовими водами (згідно висновків геодезичного 

аналізу в місці розміщення будівлі РП ґрунтові води розташовані на глибині 3,0м). Несучі 

властивості її є повністю втраченими, що спричиняє динамічно розвиваюче просідання 

фундаменту та утворення нових і збільшення існуючих тріщин в стінах. Стіни виконані з 

червоної цегли, мають великі наскрізні тріщини, що є наслідком просідання фундаменту. 

Тріщини в стінах призвели до розтріскування та місцевого осипання штукатурення 

внутрішньої частини приміщень камери трансформатора, РУ-0,4 кВ та РУ-10 кВ. Встановлені 

на зовнішніх стінах «маяки» у вигляді наліпок алебастру мають сліди розтріскування, що 

підтверджує подальше руйнування фундаменту. Підлога всередині РП-4 місцями повністю 

просіла через просідання фундаменту. Просідання фундаменту та рух стін призвели до появи 

тріщин на стиках плит перекриття та постійного протікання даху. Внаслідок цього, волога 

потрапляє на електрообладнання, яке в свою чергу аварійно вимикається та знеструмлює 

велику частку споживачів міста Кременчука. Проведення окремого ремонту будівельної 

частини РП-4 практично неможливе, тому що в першу чергу необхідно буде виконувати 

підсилення фундаменту та розкопувати котловани по всьому периметру РП-4, де будуть 

заважати живлячі кабельні лінії 10 кВ. Водночас стиснені умови внутрішнього розташування 

комірок, а також існуюча компоновка РП-4 не дасть можливості маневрувати при поетапному 

відключенні та переустановленні обладнання. Тому цей варіант визнаний недоцільним. 

 Існуюче електрообладнання РП-4 виконано на масляних вимикачах типу ВМГ-133. На 

сьогоднішній час вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість 

подальшої експлуатації РП-4 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 10 кВ відсутня можливість встановлення 

додаткових комірок, що в свою чергу не дозволяє розвивати мережу 10 кВ 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 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 01.01.2021 строк експлуатації існуючого РП-4 становитиме 68 років (2021-

1953=68) та має 100% моральний знос. У зв’язку з розвитком новітніх технологій 

(застосуванням вакуумних вимикачів), які мають відносні переваги в монтажі, експлуатації та 

ремонті, існуючий розподільчий пункт РП-4 підлягає повній заміні з використанням для 

розподілу електроенергії вакуумних вимикачів 10 кВ. 

  

 2022 2023 

 Виконання 

проектних робіт 

 

1 черга  - демонтаж старої будівлі РП та будівництво нової на місці існуючої 

земельної ділянки; 

- вимощення навколо будівлі; 

- перепідключення споживачів на напрузі 10 кВ і 0,4 кВ на період 

реконструкції; 

- заміна лінійних комірок 10 кВ (8 шт.)  з вакуумними вимикачами та 

комплектом релейного захисту; 

- заміна секційної комірки 10 кВ з вакуумним вимикачем та 

комплектом релейного захисту; 

- заміна комірки силового трансформатора на 1СШ-10 кВ з 

вакуумним вимикачем та комплектом релейного захисту; 

- заміна комірок з трансформаторами напруги ТН-10 та комплектом 

релейного захисту; 

- заміна трансформаторів напруги на антирезонансні; 

- заміна панелей в РУ-0,4 кВ; 

- встановлення на вводах та приєднаннях 10 кВ трифазних 

багатофункціональних вимірювачів-перетворювачів;  

- підключення трифазних багатофункціональних вимірювачів-

перетворювачів та аналізатора якості; 

- встановлення в комірці ТН вольтметра з перемикачем фазної та 

лінійної напруги; 

- встановлення датчиків температури та вологості приміщень РУ-

10кВ та РУ-0,4кВ з інтеграцією в microSCADA 

- встановлення ОПН-10 кВ в комірках відхідних ліній, секційного 

вимикача, силового трансформатора та на 1СШ, 2СШ в комірках ТН; 

- перезаведення силових кабелів; 

- встановлення пожежної та адаптація охоронної сигналізації РП з 

передачею сигналу на диспетчерський пункт філії; 

- встановлення системи охоронної сигналізації; 

Введення в експлуатацію. 

 

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом можливе 

згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 220,67 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 розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними 

лініями електропередачі”. 
 

 

 

 

1.2.1.8 Реконструкція розподільчого пункту №10 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 – 1971р. 

 Обладнання – масляні вимикачі типу ВМГ-133 в кількості 10 шт. 

 Привода - ППМ-10. 

 Силовий трансформатор – 1 шт. потужністю 400 кВА, в другій камері відсутній 

силовий трансформатор. 

 Споживачі – 4038 побутових та юридичних споживачів побутових та юридичних 

споживачів громадсько-побутового, комунального,  призначення правобережної частини 

міста, а саме профтехучилища, гімназія, дитячі ясла-садочки, ЦТП, центр культури, 

супермаркети, багатоповерхові житлові будинки та інші. 

 Потужність споживання – 1721 кВт. 

 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 6 кВ відсутня можливість встановлення 

додаткових комірок, що в свою чергу не дозволяє розвивати мережу 6 кВ. 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 01.01.2021 строк експлуатації існуючого РП-10 становитиме 50 років (2021-

1971=68) та має 100% моральний знос. У зв’язку з розвитком новітніх технологій 

(застосуванням вакуумних вимикачів), які мають відносні переваги в монтажі, експлуатації та 



ремонті, існуючий розподільчий пункт РП-10 підлягає повній заміні з використанням для 

розподілу електроенергії вакуумних вимикачів 6 кВ. 

 Згідно з завданням на проектування замість існуючого старого РП-10 передбачається 

будівництво нового блочного бетонного комплектного розподільчого пункту №10 (БКТП) 

мінімізованими розмірами 9,6мх6,5м з застосуванням сучасного обладнання в складі: 

- двох камер силових трансформаторів потужністю 2х160 кВА з габаритними розмірами 

камер, які дозволяють встановлення трансформаторів до 630 кВА; 

- в РУ-6 кВ встановлення 10 шт. комірок КСО-393МВ з вакуумними вимикачами 6 кВ з 

мікропроцесорними пристроями релейного захисту та 2 комірки КСО (під ТН). 

- в РУ-0,4 кВ організація однієї секції шин 0,4 кВ, передбачається ввідний вимикач; 

-  необхідно замінити мережу освітлення та обігрів РП. 

-  для забезпечення зв’язку з черговим диспетчером, пропонуємо встановити 

телемеханіку на вказаний РП. 

- фасадна частина нового РП-10 з застосуванням сучасних оздоблювальних матеріалів 

повністю вписується в існуючий ландшафтний дизайн місця його встановлення в м. 

Кременчуці. 

 

 2022 2023 

 Виконання проектних робіт  

1 черга  - заміна лінійних комірок 6 кВ (9 шт.) з вакуумними вимикачами  

та комплектом релейного захисту; 

- заміна секційної комірки 6 кВ з вакуумним вимикачем та 

комплектом релейного захисту; 

- заміна комірки силового трансформатора на 1СШ-6кВ  з  

вакуумним вимикачем та комплектом релейного захисту; 

- встановлення комірки для силового трансформатора на 2СШ-

6кВ з вакуумним вимикачем та комплектом релейного захисту; 

- встановлення другого силового трансформатора 2Т типу ТМГ 

розрахункової потужності; 

- заміна силового тр-ра 1Т на тип ТМГ розрахункової 

потужності; 

- ошинування в камері силового тр-ра 2Т; 

- заміна комірок з трансформаторами напруги ТН-6 та 

комплектом релейного захисту; 

- заміна трансформаторів напруги на антирезонансні; 

- приведення РУ-6 кВ до схеми з АВР-6 кВ; 

- заміна панелей в РУ-0,4 кВ; 

- виконання в РУ-0,4 кВ двохсекційної схеми з двома вводами та 

секційним вимикачем, зі схемою АВР-0,4кВ; 

- встановлення на вводах та приєднаннях 6 кВ трифазних 

багатофункціональних вимірювачів-перетворювачів;  

- встановлення в комірці ТН вольтметра з перемикачем фазної та 

лінійної напруги; 

- встановлення датчиків температури та вологості приміщень РУ-

6кВ та РУ-0,4кВ з інтеграцією в microSCADA 

- встановлення ОПН-6 кВ в комірках відхідних ліній, секційного 

вимикача, силового трансформатора та на 1СШ, 2СШ в комірках ТН; 

- перезаведення силових кабелів; 

- встановлення пожежної та адаптація існуючої охоронної 

сигналізації РП з передачею сигналу на диспетчерський пункт філії; 

Введення в експлуатацію. 

 

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом можливе 

згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 224,05 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 розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними 

лініями електропередачі”. 

 

 
 

 

 

1.2.1.9 Реконструкція розподільчого пункту №12 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 – 1980р. 

 Обладнання – масляний вимикач типу ВМГ-133 в кількості 1 шт. 

 Обладнання – масляні вимикачі типу ВМП-10 в кількості 7 шт. 

 Обладнання – вакуумний вимикач типу ВВ-TEL в кількості 1 шт. 

 Привода - ППК-63. 

 Силовий трансформатор – 1 шт. потужністю 400 кВА.  

 Споживачі – 2637 побутових та юридичних споживачів лікувального, громадсько-

побутового, навчального, комунального призначення нагірної частини міста, а саме міська дитяча 

лікарня, лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька», педагогічний коледж, медичний коледж, 

ліцей-інтернат, гімназія, дитячий ясла-садочок, інкубатор, станції перекачування, котельня, 

притулок для дітей, супермаркети, житлові будинки та інші. 

Потужність споживання – 3618 кВт. 

 Існуюче електрообладнання РП-12 виконано на масляних вимикачах типу ВМП-10, ВМГ-

133, вакуумному вимикачі типу BВ-TEL. На сьогоднішній час вимикачі є повністю фізично та 

морально застарілими. Можливість подальшої експлуатації РП-12 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 01.01.2021 строк експлуатації існуючого РП-12 становитиме 41 років (2021-

1980=41) та має 100% моральний знос. У зв’язку з розвитком новітніх технологій (застосуванням 

вакуумних вимикачів), які мають відносні переваги в монтажі, експлуатації та ремонті, існуючий 

розподільчий пункт РП-12 підлягає повній заміні з використанням для розподілу електроенергії 

вакуумних вимикачів 10 кВ. 



 Згідно з завданням на проектування, замість існуючих застарілих масляних вимикачів в 

РП-12 передбачається в РУ-10 кВ встановлення 10 шт. комірок КСО-393МВ з вакуумними 

вимикачами 10 кВ з мікропроцесорними пристроями релейного захисту, та 2 комірки КСО (під 

ТН). В РУ-0,4 кВ організація однієї секції шин 0,4 кВ, передбачається ввідний вимикач. 

 Необхідно замінити мережу освітлення та обігрів РП. 

  

 Для забезпечення зв’язку з черговим диспетчером, пропонуємо встановити телемеханіку на 

вказаний РП. 

 

 2022 рік 2023 рік 

 Виконання 

проектних робіт 

 

1 черга.  - заміна лінійних комірок 10 кВ (7 шт.) з вакуумними 

вимикачами та комплектом релейного захисту; 

- заміна секційної комірки 10 кВ з вакуумним вимикачем та 

комплектом релейного захисту; 

- заміна комірки силового трансформатора на 1СШ-10кВ на 

комірку КСО-393, з вакуумним вимикачем та комплектом 

релейного захисту; 

- заміна комірок з трансформаторами напруги ТН-10 та 

комплектом релейного захисту; 

- заміна трансформаторів напруги на антирезонансні; 

- приведення РУ-10 кВ до схеми з АВР-10 кВ; 

- заміна панелей в РУ-0,4 кВ; 

- встановлення на вводах та приєднаннях 10 кВ трифазних 

багатофункціональних вимірювачів-перетворювачів;  

- встановлення в комірці ТН вольтметра з перемикачем 

фазної та лінійної напруги; 

- встановлення датчиків температури та вологості приміщень 

РУ-10 кВ та РУ-0,4кВ з інтеграцією в microSCADA 

- встановлення ОПН-10 кВ в комірках відхідних ліній, 

секційного вимикача, силового трансформатора та на 1СШ, 

2СШ в комірках ТН; 

- перезаведення силових кабелів 

- встановлення пожежної та адаптація існуючої охоронної 

сигналізації РП з передачею сигналу на диспетчерський пункт 

філії; 

- Введення в експлуатацію. 

 

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом можливе 

згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 181,19 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 розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі”. 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.1.10 Реконструкція розподільчого пункту №11 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 – 1975р. 

 Обладнання – масляні вимикачі типу ВМГ-10 в кількості 11 шт. 

 Привода - ПП-67. 

 Вакуумного вимикача типу BB-TEL в кількості 5 шт. 

 Силовий трансформатор – 1 шт. потужністю  250 кВА..  

 Споживачі – 3900 об’єктів споживачів громадсько-побутового, комунального, навчального 

та виробничого призначення частини міста (мікрорайон 1-й та 2-й Занасип), а саме котельня, 

насосна станція, коледж, гімназія, готель, склади, виробничі бази, магазини, кафе, автостоянки 

магазини, промислові площадки, багатоповерхова житлова забудова, житлові будинки, інші. 

 Потужність споживання – 2661 кВт. 

 Існуюче електрообладнання РП-11 виконано на масляних вимикачах типу ВМГ-10. На 

сьогоднішній час вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість подальшої 

експлуатації РП-11 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 01.01.2021 строк експлуатації існуючого РП-11 становитиме 46 років (2021-

1975=46) та має 100% моральний знос. У зв’язку з розвитком новітніх технологій (застосуванням 

вакуумних вимикачів), які мають відносні переваги в монтажі, експлуатації та ремонті, існуючий 

розподільчий пункт РП-11 підлягає повній заміні з використанням для розподілу електроенергії 

вакуумних вимикачів 10 кВ. 

 Згідно з завданням на проектування, замість існуючих застарілих масляних вимикачів в 

РП-11 передбачається в РУ-10 кВ встановлення 12 шт. комірок КСО-393МВ з вакуумними 

вимикачами 10 кВ з мікропроцесорними пристроями релейного захисту, та 2 комірки КСО (під 

ТН). В РУ-0,4 кВ організація однієї секції шин 0,4 кВ, передбачається ввідний вимикач. 

 Необхідно замінити мережу освітлення та обігрів РП. 

 Для забезпечення зв’язку з черговим диспетчером, пропонуємо встановити телемеханіку на 

вказаний РП. 

 2022 рік 2023 рік 

 Виконання 

проектних робіт 

 

1 черга.  - заміна лінійних комірок 10 кВ (10 шт.) з вакуумними 

вимикачами та комплектом релейного захисту; 



- заміна секційної комірки 10 кВ з вакуумним вимикачем та 

комплектом релейного захисту; 

- заміна комірки силового трансформатора на 1СШ-10кВ з 

вакуумним вимикачем та комплектом релейного захисту; 

- заміна комірок з трансформаторами напруги ТН-10, та 

комплектом релейного захисту; 

- заміна трансформаторів напруги на антирезонансні; 

- приведення РУ-10 кВ до схеми з АВР-10 кВ; 

- заміна панелей в РУ-0,4 кВ; 

- в комірках комерційного обліку РУ-10 кВ встановлення 

аналізаторів якості електричної енергії,;  

- в комірках комерційного обліку РУ-10 кВ встановлення 

трьох трансформаторів струму; 

- встановлення на вводах та приєднаннях 10 кВ трифазних 

багатофункціональних вимірювачів-перетворювачів;  

- встановлення в комірці ТН вольтметра з перемикачем 

фазної та лінійної напруги; 

- встановлення датчиків температури та вологості приміщень 

РУ-10 кВ та РУ-0,4кВ з інтеграцією в microSCADA 

- встановлення ОПН-10 кВ в комірках відхідних ліній, 

секційного вимикача, силового трансформатора та на 1СШ, 

2СШ в комірках ТН; 

- перезаведення силових кабелів; 

- встановлення пожежної та адаптація існуючої охоронної 

сигналізації РП з передачею сигналу на диспетчерський пункт 

філії; 

Введення в експлуатацію. 

 

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом можливе 

згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 209,14 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 розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі”. 

 
 

 

 

 

 

1.2.1.11 Реконструкція розподільчого пункту №9 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 – 1970р. 

 Обладнання – масляні вимикачі типу ВМГ-133 в кількості 7 шт. 

 Привода - ППК-63, 

 Вакуумного вимикача типу BB-VL в кількості 1 шт. 

 Силовий трансформатор – 1 шт. потужністю 250 кВА.  

 Споживачі – 2255 споживачів громадсько-побутового, комунального й навчального  

призначення правобережної частини міста, а саме школа, котельні, полігон твердих відходів,  

магазини, житлові будинки та інші. 

 Потужність споживання – 1071 кВт. 

 Існуюче електрообладнання РП-9 виконано на масляних вимикачах типу ВМГ-133. На 

сьогоднішній час вимикачі є повністю фізично та морально застарілими. Можливість подальшої 

експлуатації РП-9 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 01.01.2021 строк експлуатації існуючого РП-9 становитиме 51 років (2021-

1970=51) та має 100% моральний знос. У зв’язку з розвитком новітніх технологій (застосуванням 

вакуумних вимикачів), які мають відносні переваги в монтажі, експлуатації та ремонті, існуючий 

розподільчий пункт РП-9 підлягає повній заміні з використанням для розподілу електроенергії 

вакуумних вимикачів 6 кВ. 

 Згідно з завданням на проектування, замість існуючих застарілих масляних вимикачів в 

РП-9 передбачається в РУ-6 кВ встановлення 7 шт. комірок КСО-393МВ з вакуумними 

вимикачами 6 кВ та мікропроцесорними пристроями релейного захисту та 2 комірки КСО (під 

ТН). В РУ-0,4 кВ організація однієї секції шин 0,4 кВ, передбачається ввідний вимикач. 

 Необхідно замінити мережу освітлення та обігрів РП. 

 Для забезпечення зв’язку з черговим диспетчером, пропонуємо встановити телемеханіку на 

вказаний РП. 

 2022 рік 2023 рік 

 Виконання 

проектних робіт 

 

1 черга.  - заміна лінійних комірок 6 кВ (6 шт.) з вакуумними 

вимикачами та комплектом релейного захисту; 

- заміна лінійної комірки 6 кВ (№8) з адаптацією під 

встановлення існуючого вакуумного вимикача; 

- заміна секційної комірки 6 кВ з вакуумним 

вимикачем та комплектом релейного захисту; 

- заміна комірки силового трансформатора на 1СШ-

6кВ з вакуумним вимикачем та комплектом релейного 

захисту; 

- заміна комірок з трансформаторами напруги ТН-6 та 

комплектом релейного захисту; 

- заміна трансформаторів напруги на антирезонансні; 

- приведення РУ-6 кВ до схеми з АВР-6 кВ; 

- заміну панелей в РУ-0,4 кВ; 

- встановлення на вводах та приєднаннях 6 кВ 

трифазних багатофункціональних вимірювачів-

перетворювачів;  

- встановлення в комірці ТН вольтметра з 

перемикачем фазної та лінійної напруги; 

- встановлення датчиків температури та вологості 



приміщень РУ-6 кВ та РУ-0,4кВ з інтеграцією в 

microSCADA 

- встановлення ОПН-6 кВ в комірках відхідних ліній, 

секційного вимикача, силового трансформатора та на 

1СШ, 2СШ в комірках ТН; 

Введення в експлуатацію. 

 

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом можливе 

згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 183,22 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 розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями 

електропередачі”. 
 

 

 

 

 

 

1.2.1.12 Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ (для виконання 

постанови НКРЕКП від 17.03.2021 №475) 

 

Станом на 01.01.2022 року на балансі і обслуговуванні будуть знаходитися: 

 ПЛ-0,4 кВ – 20 656,86км. 

Якісна оцінка технічного стану говорить про те, що: 1013,07 км ПЛ-0,4 кВ підлягає 

реконструкції; 100,01 км ПЛ-0,4 кВ підлягає повній заміні. Значна кількість цих ліній має 

скруток в прольотах ЛЕП більше допустимого. Усунення обривів пов’язане також із значними 

експлуатаційними витратами, як грошовими так і в людино-годинах. Часті обриви проводів 

пов’язані з тим, що їх перерізи не відповідають навантаженням і в процесі експлуатації 

втрачають свою механічну міцність.  

Наявність у електромережах такої кількості повітряних ліній 0,4 кВ, які згідно з 

нормативними актами технічного стану потребують повної заміни або реконструкції, значно 

впливає на надійність електропостачання споживачів.  

Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді: 

- 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. 

- забезпечення технічної можливості приведення дозволеної (договірної) потужності 

в точках розподілу у відповідність до постанови НКРЕКП №475 від 17.03.2021. 

Нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання заходу: 

- Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких 

постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за 

результатами виконання відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає 

дозволену (договірну) потужність об’єкта індивідуального побутового споживача 

на рівні не нижче 5 кВт; 



- 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". 

У відповідності до завдань на проектування необхідно виконати проєктно-кошторисну 

документацію та передбачити зміну конфігурації ПЛ 0,4 кВ шляхом електричного розділення 

та, у разі необхідності, перепідключення до інших джерел живлення з встановленням 

додаткових розвантажувальних щоглових ТП 10/0,4кВ, при дотриманні умови, що сумарна 

довжина магістралі та всіх лінійних відгалужень (без урахування вводів до будівель та/або 

споруд) однієї ЛЕП-0,38 кВ не повинна перевищувати 400 м. Після реалізації будівництва 

розвантажувальних ТП та здійснення реконфігурації відповідної мережі, дана мережа буде 

забезпечувати мінімальний рівень навантаження, на рівні не менше 5 кВт. 

У зв’язку з цим, пропонується за рахунок коштів інвестиційної програми на 2022 рік 

профінансувати виконання проєктно-кошторисної документації по наступним об’єктам: 

 

№ 

п/п 
Філія 

Найменування 

об'єкту 

Кількість, 

км 

Вартість 

ПКД, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Заміри в 

режимний 

день, кВА 

ПКД БМР 

1.  Великокохнівська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-169 (л-1) в 

с. Омельник 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

1,407 71,97 77,74 2022 2023 

2.  Великокохнівська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-261 (л-1) в 

с. Кияшки 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

1,972 91,70 20,93 2022 2023 

3.  Великокохнівська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-37 (л-1, л-5) 

в с. Салівка 

Кременчуцького району 

Полтавської областії 

3,02 149,93 82,11 2022 2023 

4.  Гадяцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від ЗТП-51 (л-1) в м. 

Гадяч Миргородського 

району Полтавської 

області 

1,46 82,91 143,0 2022 2023 

5.  Гадяцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-110 (л-2) в 

с. Вельбівка 

Миргородського району 

Полтавської області 

3,55 132,32 107,10 2022 2023 

6.  Гадяцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-270 (л-3) в 

с. Веприк Миргородського 

району Полтавської 

області 

3,13 122,59 56,35 2022 2023 

7.  Глобинська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-2203 (л-1) в 

смт. Градизьк 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

2,17 99,16 66,7 2022 2023 

8.  Глобинська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-2116 (л-2) в 

с. Пронозівка 

2,74 113,95 38,64 2022 2023 



№ 

п/п 
Філія 

Найменування 

об'єкту 

Кількість, 

км 

Вартість 

ПКД, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Заміри в 

режимний 

день, кВА 

ПКД БМР 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

9.  Глобинська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-2202 (л-1) в 

смт. Градизьк 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

1,61 77,77 85,79 2022 2023 

10.  Глобинська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-2206 (л-1) в 

смт. Градизьк 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

1,82 81,98 36,11 2022 2023 

11.  Глобинська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-2207 (л-1) в 

смт. Градизьк 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

2,75 101,94 68,08 2022 2023 

12.  Гребінківська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від ЗТП-231 (л-2) в 

м. Гребінка Лубенського 

району Полтавської 

області 

1,9 93,29 29,21 2022 2023 

13.  Карлівська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-248 (л-2) в 

м. Карлівка Полтавського 

району Полтавської 

області 

2,9 109,65 123,97 2022 2023 

14.  Карлівська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-263 (л-1) в 

м. Карлівка Полтавського 

району Полтавської 

області 

2,06 93,94 73,83 2022 2023 

15.  Кобеляцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-223 (Л-2) в 

м. Кобеляки Полтавського 

району Полтавської 

області 

2,077 99,87 39,56 2022 2023 

16.  Кобеляцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-455 (Л-2) в 

м. Кобеляки Полтавського 

району Полтавської 

області 

1,906 89,90 47,38 2022 2023 

17.  Кобеляцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-146 (Л-2) в 

с. Чорбівка Полтавського 

району Полтавської 

області 

3,04 118,51 69,23 2022 2023 

18.  Козельщинська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-242 (Л-1) в 

с. Лутовинівка 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

2,49 110,92 51,29 2022 2023 

19.  Комсомольська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-113 (Л-1) в 

м. Горішні Плавні 

Кременчуцького району 

2,695 113,31 50,14 2022 2023 



№ 

п/п 
Філія 

Найменування 
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Полтавської області 

20.  Котелевська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-158 (Л-2) в 

смт. Котельва 

Полтавського району 

Полтавської області 

2,24 97,46 54,28 2022 2023 

21.  Котелевська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-241 (Л-2) в 

смт. Котельва 

Полтавського району 

Полтавської області 

2,67 107,08 67,62 2022 2023 

22.  Котелевська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-59 (Л-1) в 

смт. Котельва 

Полтавського району 

Полтавської області 

2,15 103,93 62,56 2022 2023 

23.  Красногорівська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-61 (Л-2) в с. 

Якимове Миргородського 

району Полтавської 

області 

3,58 146,60 18,63 2022 2023 

24.  Кременчуцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від ЗТП-16 гр. 

"Абрикосовий" в м. 

Кременчуці Полтавської 

області 

1,3 115,22 117,53 2022 2023 

25.  Кременчуцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

6 кВ від ЗТП-562 гр. 

"Селище" в м.Кременчуці 

Полтавської області 

1,74 115,28 138 2022 2023 

26.  Кременчуцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-105 гр. 

"Чкалова" в м. Кременчуці 

Полтавської області 

1,2 76,26 99,36 2022 2023 

27.  Кременчуцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-17 гр. 

"Басейна" в м. Кременчуці 

Полтавської області 

1,58 98,05 105,11 2022 2023 

28.  Кременчуцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-27 гр. 

"Переяславська" в м. 

Кременчуці Полтавської 

області 

1,4 121,05 137,08 2022 2023 

29.  Кременчуцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

6 кВ від КТП-522 гр. 

"Насосна" в м. Кременчуці 

Полтавської області 

2,04 150,67 174,8 2022 2023 

30.  Кременчуцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-604 гр. 

"Кропивницького" в м. 

Кременчуці Полтавської 

області 

2,06 114,25 208,61 2022 2023 

31.  Кременчуцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-619 гр. 

"Кобзарська" в м. 

2,04 127,23 110,4 2022 2023 
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Кременчуці Полтавської 

області 

32.  Кременчуцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-624 гр. 

"Енергетиків 13-55" в м. 

Кременчуці Полтавської 

області 

1,93 153,38 68,77 2022 2023 

33.  Кременчуцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

6 кВ від КТП-529 гр. 

"Космонавтів" в м. 

Кременчуці Полтавської 

області 

1,86 109,34 101,66 2022 2023 

34.  Кременчуцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

6 кВ від ЗТП-561 гр. 

"Раковка" в м. Кременчуці 

Полтавської області 

1 99,32 218,27 2022 2023 

35.  Лохвицька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від ЗТП-8 (Л-2 та Л-

3) і КТП-28 (Л-3 та Л-4) в 

м. Лохвиця 

Миргородського району 

Полтавської області 

4,29 220,69 121,44/143,06 2022 2023 

36.  Лохвицька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

6 кВ від КТП-441 (Л-3) в 

м. Заводське 

Миргородського району 

Полтавської області 

2,8 114,95 95,68 2022 2023 

37.  Лубенська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від ЗТП-22 (Л-3) в м. 

Лубни Полтавської області 

2 94,90 227,24 2022 2023 

38.  Лубенська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-23 (Л-1) в 

м. Лубни Полтавської 

області 

1,62 88,69 96,14 2022 2023 

39.  Лубенська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-45 (Л-3) в 

м. Лубни Полтавської 

області 

2,32 98,82 65,55 2022 2023 

40.  Лубенська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-726 (Л-1) в 

с. Засулля Лубенського 

району Полтавської 

області 

1,849 93,25 74,06 2022 2023 

41.  Лубенська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-83 (Л-3) в 

м. Лубни Полтавської 

області 

2,36 103,08 61,18 2022 2023 

42.  Миргородська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від ЗТП-204 (Л-3) в 

м. Миргород 

Миргородського району 

Полтавської області 

2,12 91,44 58,88 2022 2023 

43.  Миргородська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від ЗТП-91 

(Шишацька-Вокзальна) в 

2,2 104,08 49,91 2022 2023 
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м. Миргород 

Миргородського району 

Полтавської області 

44.  Новосанжарська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-121 (Л-3) в 

с. Забрідки Полтавського 

району Полтавської 

області 

3,407 128,94 35,65 2022 2023 

45.  Новосанжарська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-303 (Л-1) в 

смт. Нові Санжари 

Полтавського району 

Полтавської області 

2,18 95,26 109,48 2022 2023 

46.  Полтавська МЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

6 кВ від ЗТП-206 (Л-1) в м. 

Полтаві 

2,19 144,77 126,5 2022 2023 

47.  Полтавська МЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

6 кВ від ЗТП-212 (Л-3) в м. 

Полтаві 

1,6 134,10 151,8 2022 2023 

48.  Полтавська МЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

6 кВ від ЗТП-246 (Л-1) в м. 

Полтаві 

2,03 159,06 98,9 2022 2023 

49.  Полтавська МЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

6 кВ від ЗТП-371 (Л-1) в м. 

Полтаві 

1,4 120,39 161,69 2022 2023 

50.  Полтавська МЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

6 кВ від КТП-109 (Л-1) в 

м. Полтаві 

2,26 151,08 88,78 2022 2023 

51.  Полтавська МЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

6 кВ від КТП-254 (Л-1) в 

м. Полтаві 

3,01 214,17 17,94 2022 2023 

52.  Полтавська МЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

6 кВ від КТП-40 (Л-2) в м. 

Полтаві 

3,15 208,90 208,15 2022 2023 

53.  Полтавська МЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

6 кВ від КТП-484 (Л-1) в с. 

Горбанівка Полтавського 

району Полтавської 

області 

1,42 126,21 136,62 2022 2023 

54.  Полтавська МЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-506 (Л-1) в 

м. Полтаві 

2,42 178,70 156,86 2022 2023 

55.  Полтавська МЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-640 (Л-2) в 

м. Полтаві 

2,04 154,69 149,04 2022 2023 

56.  Полтавська МЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-641 (Л-3) в 

м. Полтаві 

1,92 135,81 87,4 2022 2023 

57.  Полтавська РЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-112 (Л-1) в 

с. Зінці Полтавського 

району Полтавської 

області 

1,505 107,01 87,63 2022 2023 
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58.  Полтавська РЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-263 (Л-1) в 

с. Андріївка Полтавського 

району Полтавської 

області 

2,304 100,10 33,12 2022 2023 

59.  Полтавська РЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-302 (Л-3) в 

с. Микільське 

Полтавського району 

Полтавської області 

3,064 118,76 28,75 2022 2023 

60.  Полтавська РЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-340 (Л-1) в 

с. Шевченки Полтавського 

району Полтавської 

області 

2,284 102,23 55,66 2022 2023 

61.  Полтавська РЕМ 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-93 (Л-1) в с. 

Василівка Полтавського 

району Полтавської 

області 

2,641 110,94 80,04 2022 2023 

62.  Решетилівська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10(6) кВ від КТП-284 (Л-2) 

в м. Решетилівка 

Полтавського району 

Полтавської області 

1,85 109,26 219,88 2022 2023 

63.  Семенівська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10(6) кВ від КТП-123 (Л-2) 

в с. Дем'янівка 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

2,85 135,18 82,11 2022 2023 

64.  Семенівська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-262 (Л-2) в 

смт. Семенівка 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

2,88 148,60 103,96 2022 2023 

65.  Семенівська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-3 (Л-2) в 

смт. 

СеменівкаКременчуцького 

району Полтавської 

області 

2,59 134,78 69,92 2022 2023 

66.  Семенівська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-69 (Л-3) в 

смт. Семенівка 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

1,922 107,18 78,66 2022 2023 

67.  Семенівська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-71 (Л-1,2) в 

смт. Семенівка 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

4,973 214,64 109,71 2022 2023 

68.  Хорольська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10(6) кВ від ЗТП-1 (Л-

Кобища) в м. 

ХоролЛубенського району 

Полтавської області 

2,83 136,34 124,2 2022 2023 
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Вартість 

ПКД, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Заміри в 

режимний 

день, кВА 

ПКД БМР 

69.  Хорольська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-18 (Л-1) в 

м. Хорол Лубенського 

району Полтавської 

області 

2,96 146,22 28,75 2022 2023 

70.  Хорольська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-309 (Л-2) в 

м. Хорол Лубенського 

району Полтавської 

області 

2,46 140,01 28,75 2022 2023 

71.  Хорольська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-346 (Л-2) в 

м. Хорол Лубенського 

району Полтавської 

області 

2,3 127,34 77,05 2022 2023 

72.  Хорольська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-71 (Л-2) в с. 

Петракеївка Лубенського 

району Полтавської 

області 

3,5 169,96 29,9 2022 2023 

73.  Хорольська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10(6) кВ від КТП-8 (Л-1) в 

м. Хорол Лубенського 

району Полтавської 

області 

1,94 114,93 76,59 2022 2023 

74.  Хорольська 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від КТП-91 (Л-2) в с. 

Вишняки Лубенського 

району Полтавської 

області 

2,35 129,73 54,05 2022 2023 

75.  Кременчуцька 

Реконструкція 

електричних мереж 0,38 і 

10 кВ від ЗТП-143 гр. 

"Мічуріна" в м. 

Кременчуці Полтавської 

області 

2,28 147,43 103,5 2022 2023 

 

 

 
 

 

 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ  від  ЗТП-196 (л-1, л-2, л-3) в м. 

Полтаві 

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 ЗТП-196, розташовані в м.Полтава забезпечують 

електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності 

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

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від 

ЗТП-196 , яка має довжину 2,17 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 75 побутових споживача (74 

однофазних і 1 трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 178 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від ЗТП-196 л-1 збудована в 1976 році. Вона налічує 62 стійок опор, 24 шт. 

стояки дерев’яних опор на з/б приставці (в тому числі підкоси), стояки дерев’яних опор (в 

тому числі підкоси) – 10 шт, 28 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.  

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від 

ЗТП-196 , яка має довжину 1,33 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 57 побутових споживача (57 

однофазних і 0 трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 129 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від ЗТП-196 л-2 збудована в 1970 році. Вона налічує 42 стійок опор, стояки 

дерев’яних опор на з/б приставці (в тому числі підкоси) – 14 шт, стояки дерев’яних опор (в 

тому числі підкоси) – 10 шт,  залізобетонні 18 шт. 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. 

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-3 від 

ЗТП-196 , яка має довжину 2,7 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 128 побутових споживача (124 

однофазних і 4 трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 158 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від ЗТП-196 л-3 збудована в 1972 році. Вона налічує 80 стійок опор, 13 шт. 

стояки дерев’яних опор на з/б приставці (в тому числі підкоси), стояки дерев’яних опор (в 

тому числі підкоси) – 9 шт, 58 залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ 

виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-35 мм². Провід має також 

незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням. 

ЗТП-196 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не 

відповідає вимогам. 

 

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ  від 

ЗТП-196 л-1,2,3 шляхом: 

- заміни всіх опор на залізобетонні; 

- заміни неізольованого проводу на СІП; 

- збільшення перерізу проводів на магістралі на 50 мм²; 

- влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення вузлів обліку 

на фасади будинків; 

- передбачити зміну конфігурації ПЛ 0,4 кВ шляхом електричного розділення та, у разі 

необхідності, перепідключення до інших джерел живлення з встановленням 

додаткових розвантажувальних щоглових ТП 10/0,4кВ, при дотриманні умови, що 

сумарна довжина магістралі та всіх лінійних відгалужень (без урахування вводів до 

будівель та/або споруд) однієї ЛЕП-0,38 кВ не повинна перевищувати 400 м. 

 

В ЗТП-196 завданням на проектування передбачається: 

- встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ та кожній 

лінії 0,38 кВ; 



- встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ; 

- встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних диспетчеру району та 

додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом 

можливе згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 93,74 тис. 

грн без ПДВ. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами виконання 

відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену (договірну) потужність 

об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не нижче 5 кВт. 

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". 
 

 

 

 

 

 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і  6 кВ від ТП-330 (Л-1 та Л-3) в м. 

Полтаві 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-330, розташовані в м.Полтава забезпечують 

електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності 

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

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від 

ЗТП-330 , яка має довжину 1,18 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 134 побутових споживача (134 

однофазних і 0 трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 245 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-330 л-1 збудована в 1976 році. Вона налічує 44 стійок опор, 5 шт. 

стояки дерев’яних опор на з/б приставці (в тому числі підкоси), стояки дерев’яних опор (в 

тому числі підкоси) – 6 шт, 33 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.  

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-3 від 

ЗТП-330, яка має довжину 1,2 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 64 побутових споживача (64 

однофазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 175 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-330 л-3 збудована в 1976 році. Вона налічує 41 стійок опор, 5 шт. 

стояки дерев’яних опор на з/б приставці (в тому числі підкоси), стояки дерев’яних опор (в 

тому числі підкоси) – 7 шт, 29 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-330 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не 

відповідає вимогам. 

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ  від 

КТП-330 л-1,3 шляхом: 

- заміни всіх опор на залізобетонні; 

- заміни неізольованого проводу на СІП; 

- збільшення перерізу проводів на магістралі на 50 мм²; 

- влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення вузлів обліку 

на фасади будинків; 

- передбачити зміну конфігурації ПЛ 0,4 кВ шляхом електричного розділення та, у разі 

необхідності, перепідключення до інших джерел живлення з встановленням 

додаткових розвантажувальних щоглових ТП 10/0,4кВ, при дотриманні умови, що 

сумарна довжина магістралі та всіх лінійних відгалужень (без урахування вводів до 

будівель та/або споруд) однієї ЛЕП-0,38 кВ не повинна перевищувати 400 м. 

В КТП-330 завданням на проектування передбачається: 

- встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ та кожній 

лінії 0,38 кВ; 

- встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ; 

- встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних диспетчеру району та 

додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом 

можливе згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 79,56 тис. 

грн без ПДВ. 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами виконання 

відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену (договірну) потужність 

об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не нижче 5 кВт. 

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". 

 

 

 



Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ  від ТП-207 (л-2) в м. Полтаві 

 

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-207 Л-2, розташовані в м.Полтава забезпечують 

електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності 

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

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від 

КТП-207 , яка має довжину 2,38 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 139 побутових споживача (130 

однофазних і 9 трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 214 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-207 л-2 збудована в 1971 році. Вона налічує 76 стійок опор, 7 шт. 

стояки дерев’яних опор на з/б приставці (в тому числі підкоси), стояки дерев’яних опор (в 

тому числі підкоси) – 12 шт, 57 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-207 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не 

відповідає вимогам. 

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ  від 

КТП-207 л-2 шляхом: 

- заміни всіх опор на залізобетонні; 

- заміни неізольованого проводу на СІП; 

- збільшення перерізу проводів на магістралі на 50 мм²; 

- влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення вузлів обліку 

на фасади будинків; 

- передбачити зміну конфігурації ПЛ 0,4 кВ шляхом електричного розділення та, у разі 

необхідності, перепідключення до інших джерел живлення з встановленням 

додаткових розвантажувальних щоглових ТП 10/0,4кВ, при дотриманні умови, що 

сумарна довжина магістралі та всіх лінійних відгалужень (без урахування вводів до 

будівель та/або споруд) однієї ЛЕП-0,38 кВ не повинна перевищувати 400 м. 

В КТП-207 завданням на проектування передбачається: 

- встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ та кожній 

лінії 0,38 кВ; 

- встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ; 

- встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних диспетчеру району та 

додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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



Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом 

можливе згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 84,46 тис. 

грн без ПДВ. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами виконання 

відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену (договірну) потужність 

об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не нижче 5 кВт. 

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". 

 

 

 

 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і  6 кВ від КТП-197 (Л-2) в м. 

Полтаві 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-197 Л-2, розташовані в м.Полтава забезпечують 

електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності 

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

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від 

КТП-197 , яка має довжину 2,27 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 112 побутових споживача (108 

однофазних і 4 трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 206 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-197 л-2 збудована в 1975 році. Вона налічує 77 стійок опор, 16 шт. 

стояки дерев’яних опор на з/б приставці (в тому числі підкоси), стояки дерев’яних опор (в 

тому числі підкоси) – 12 шт, 49 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-197 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не 

відповідає вимогам. 

 

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ  від 

ЗТП-197 л-2 шляхом: 



- заміни всіх опор на залізобетонні; 

- заміни неізольованого проводу на СІП; 

- збільшення перерізу проводів на магістралі на 50 мм²; 

- влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення вузлів обліку 

на фасади будинків; 

- передбачити зміну конфігурації ПЛ 0,4 кВ шляхом електричного розділення та, у разі 

необхідності, перепідключення до інших джерел живлення з встановленням 

додаткових розвантажувальних щоглових ТП 10/0,4кВ, при дотриманні умови, що 

сумарна довжина магістралі та всіх лінійних відгалужень (без урахування вводів до 

будівель та/або споруд) однієї ЛЕП-0,38 кВ не повинна перевищувати 400 м. 

 

В КТП-197 завданням на проектування передбачається: 

- встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ та кожній 

лінії 0,38 кВ; 

- встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ; 

- встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних диспетчеру району та 

додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом 

можливе згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 84,45 тис. 

грн без ПДВ. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами виконання 

відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену (договірну) потужність 

об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не нижче 5 кВт. 

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". 

 

 

 

 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ  від КТП-524 гр. «Гарматний» 

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 від КТП-524, розташовані в м. Кременчук забезпечують 

електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності 

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

Завданням на проектування передбачається реконструкція ПЛ-0,38 кВ КТП-524 гр. 

Гарматний, яка має довжину 3,07 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 168 побутових споживача 

(166 однофазних і 2 трифазних) та 2 юридичних споживача (1 однофазний і 1 трифазний). 

Сумарна договірна потужність споживачів становить 521 кВт. 

ПЛ-0,38 кВ від КТП-524 гр. Гарматний збудована в 1964 році. Вона налічує 110 стійок 

опор, з яких 8 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 30 дерев’яних цільностоякові, 72 

залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим 

алюмінієвим проводом перерізом 16-35 мм², незначна частина лінії 50 мм2. Провід має також 

незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням. КТП-524 не має 

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

Завданням на проектування передбачається реконструкція ПЛ-0,38 кВ КТП-524 гр. 

Гарматний шляхом: 

- заміни всіх опор на залізобетонні; 

- заміни неізольованого проводу на СІП; 

- збільшення перерізу проводів на магістралі на 50 мм²; 

- влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення вузлів обліку 

на фасади будинків; 

- передбачити зміну конфігурації ПЛ 0,4 кВ шляхом електричного розділення та, у разі 

необхідності, перепідключення до інших джерел живлення з встановленням 

додаткових розвантажувальних щоглових ТП 10/0,4кВ, при дотриманні умови, що 

сумарна довжина магістралі та всіх лінійних відгалужень (без урахування вводів до 

будівель та/або споруд) однієї ЛЕП-0,38 кВ не повинна перевищувати 400 м. 

В КТП-524 завданням на проектування передбачається: 

- встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ та кожній 

лінії 0,38 кВ; 

- встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ; 

- встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних диспетчеру району та 

додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом 

можливе згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 89,15 тис. 

грн без ПДВ. 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами виконання 

відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену (договірну) потужність 

об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не нижче 5 кВт. 



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". 

 
 

 

 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 кВ  від КТП-672 гр.  

«Хортицька» 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 від КТП-672, розташовані в м. Кременчук забезпечують 

електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності 

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

Завданням на проектування передбачається реконструкція ПЛ-0,38 кВ КТП-672 гр. 

Хортицька, яка має довжину 1,49 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 58 побутових споживача (54 

однофазних і 4 трифазних) та 1 юридичного споживача (трьохфазний). Сумарна договірна 

потужність споживачів становить 256,5 кВт. 

ПЛ-0,38 кВ від КТП-672 гр. Хортицька збудована в 1960 році. Вона налічує 57 стійок 

опор, з яких 12 є дерев’яними на залізобетонних приставках, 8 дерев’яних цільностоякові, 37 

залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ виконана неізольованим 

алюмінієвим проводом перерізом 16-35 мм², частина лінії 50 мм2. Провід має також 

незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням.  

Завданням на проектування передбачається реконструкція ПЛ-0,38 кВ КТП-672 гр. 

Комунарська оп. 37-46 пров. Некрасова, яка має довжину 0,32 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 

10 побутових споживачів ( однофазні). Сумарна договірна потужність споживачів становить 

39,2 кВт. 

ПЛ-0,38 кВ від КТП-672 гр. Комунарська оп. 37-46 пров. Некрасова збудована в 1991 

році. Вона налічує 13 стійок опор, з яких всі 13 є залізобетонні. Технічний стан стійок опор 

незадовільний. ПЛ виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 35 мм². Провід 

має також незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням.  

КТП-672 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ТП також не 

відповідає вимогам. 

Завданням на проектування передбачається реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-672 гр. 

Хортицька, ПЛ-0,4 кВ КТП-672 гр. Комунарська оп. 37-46 пров. Некрасова шляхом: 

- заміни всіх опор на залізобетонні; 

- заміни неізольованого проводу на СІП; 

- збільшення перерізу проводів на магістралі на 50 мм²; 



- влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення вузлів обліку 

на фасади будинків; 

- передбачити зміну конфігурації ПЛ 0,4 кВ шляхом електричного розділення та, у разі 

необхідності, перепідключення до інших джерел живлення з встановленням 

додаткових розвантажувальних щоглових ТП 10/0,4кВ, при дотриманні умови, що 

сумарна довжина магістралі та всіх лінійних відгалужень (без урахування вводів до 

будівель та/або споруд) однієї ЛЕП-0,38 кВ не повинна перевищувати 400 м. 

 

В КТП-672 завданням на проектування передбачається: 

- встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ та кожній 

лінії 0,38 кВ; 

- встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ; 

- встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних диспетчеру району та 

додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом 

можливе згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 79,65 тис. 

грн без ПДВ. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами виконання 

відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену (договірну) потужність 

об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не нижче 5 кВт. 

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". 

 

 

 

 
 

 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ  від ЗТП-189 (л-1) в м. Полтаві 

 

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 ЗТП-189 Л-1, розташовані в м.Полтава забезпечують 

електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності 

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

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від 

КТП-189 , яка має довжину 1,89 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 78 побутових споживача (72 

однофазних і 6 трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 165 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-189 л-1 збудована в 1989 році. Вона налічує 54 стійок опор, 7 шт. 

стояки дерев’яних опор на з/б приставці (в тому числі підкоси), стояки дерев’яних опор (в 

тому числі підкоси) – 16 шт, 31 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-189 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в КТП також 

не відповідає вимогам. 

 

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ  від 

КТП-189 л-1 шляхом: 

- заміни всіх опор на залізобетонні; 

- заміни неізольованого проводу на СІП; 

- збільшення перерізу проводів на магістралі на 50 мм²; 

- влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення вузлів обліку 

на фасади будинків; 

- передбачити зміну конфігурації ПЛ 0,4 кВ шляхом електричного розділення та, у разі 

необхідності, перепідключення до інших джерел живлення з встановленням 

додаткових розвантажувальних щоглових ТП 10/0,4кВ, при дотриманні умови, що 

сумарна довжина магістралі та всіх лінійних відгалужень (без урахування вводів до 

будівель та/або споруд) однієї ЛЕП-0,38 кВ не повинна перевищувати 400 м. 

 

В КТП-189 завданням на проектування передбачається: 

- встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ та кожній 

лінії 0,38 кВ; 

- встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ; 

- встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних диспетчеру району та 

додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом 

можливе згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 95,94 тис. 

грн без ПДВ. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами виконання 

відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену (договірну) потужність 

об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не нижче 5 кВт. 



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". 

 

 

 

 

 

Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і  6 кВ від ЗТП-211 (Л-3) та від 

КТП- 110 (Л-2) в м. Полтаві 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 ЗТП-211 Л-3 та КТП-110 Л-2, розташовані в м.Полтава 

забезпечують електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності 

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

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-3 від 

КТП-211, яка має довжину 2 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 117 побутових споживача (108 

однофазних і 9 трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 134 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-211 л-3 збудована в 1972 році. Вона налічує 58 стійок опор, 3 шт. 

стояки дерев’яних опор на з/б приставці (в тому числі підкоси), стояки дерев’яних опор (в 

тому числі підкоси) – 2 шт, 53 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.  

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від 

КТП-110 , яка має довжину 1,02 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 52 побутових споживача (43 

однофазних і 9 трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 143 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від КТП-110 л-2 збудована в 1965 році. Вона налічує 43 стійок опор,  3 шт. 

стояки дерев’яних опор на з/б приставці (в тому числі підкоси), стояки дерев’яних опор (в 

тому числі підкоси) – 10 шт, 30 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-211 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в КТП також 

не відповідає вимогам. 

 

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ  від 

ЗТП-211 л-3 та КТП-110 Л-2 шляхом: 

- заміни всіх опор на залізобетонні; 



- заміни неізольованого проводу на СІП; 

- збільшення перерізу проводів на магістралі на 50 мм²; 

- влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення вузлів обліку 

на фасади будинків; 

- передбачити зміну конфігурації ПЛ 0,4 кВ шляхом електричного розділення та, у разі 

необхідності, перепідключення до інших джерел живлення з встановленням 

додаткових розвантажувальних щоглових ТП 10/0,4кВ, при дотриманні умови, що 

сумарна довжина магістралі та всіх лінійних відгалужень (без урахування вводів до 

будівель та/або споруд) однієї ЛЕП-0,38 кВ не повинна перевищувати 400 м. 

В ЗТП-211 завдання на проектування передбачається: 

- встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ та кожній 

лінії 0,38 кВ; 

- встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ; 

- встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних диспетчеру району та 

додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом 

можливе згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 96,15 тис. 

грн без ПДВ. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами виконання 

відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену (договірну) потужність 

об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не нижче 5 кВт. 

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". 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і 6 кВ  від ТП-133 (л-1) в м. Полтаві 

 

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 ЗТП-133 Л-1, розташовані в м.Полтава забезпечують 

електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності 

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

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-1 від 

ЗТП-133, яка має довжину 1,68 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 47 побутових споживача (41 

однофазних і 6 трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 128 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від ЗТП-133 л-1 збудована в 1994 році. Вона налічує 42 стійок опор,  2 шт. 

стояки дерев’яних опор на з/б приставці (в тому числі підкоси), стояки дерев’яних опор (в 

тому числі підкоси) – 5 шт, 35 залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ 

виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-35 мм². Провід має також 

незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням. 

ЗТП-133 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ЗТП також 

не відповідає вимогам. 

 

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ  від 

ЗТП-133 л-1 шляхом: 

- заміни всіх опор на залізобетонні; 

- заміни неізольованого проводу на СІП; 

- збільшення перерізу проводів на магістралі на 50 мм²; 

- влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення вузлів обліку 

на фасади будинків; 

- передбачити зміну конфігурації ПЛ 0,4 кВ шляхом електричного розділення та, у разі 

необхідності, перепідключення до інших джерел живлення з встановленням 

додаткових розвантажувальних щоглових ТП 10/0,4кВ, при дотриманні умови, що 

сумарна довжина магістралі та всіх лінійних відгалужень (без урахування вводів до 

будівель та/або споруд) однієї ЛЕП-0,38 кВ не повинна перевищувати 400 м. 

 

В ЗТП-133 завданням на проектування передбачається: 

- встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ та кожній 

лінії 0,38 кВ; 

- встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ; 

- встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних диспетчеру району та 

додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом 

можливе згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 83,45 тис. 

грн без ПДВ. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами виконання 

відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену (договірну) потужність 

об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не нижче 5 кВт. 



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". 

 

 

 

 

 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10(6) кВ від ЗТП-206 (Л-2) в м. 

Полтаві 

 

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 ЗТП-206 Л-2, розташовані в м.Полтава забезпечують 

електропостачання побутових і непобутових споживачів ІІІ категорії надійності 

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

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ Л-2 від 

ЗТП-206 , яка має довжину 1,8 км. Від ПЛ-0,38 кВ живляться 78 побутових споживача (76 

однофазних і 2 трифазних). Сумарна договірна потужність споживачів становить 209 кВт. 

ПЛ 0,38 кВ від ЗТП-206 л-2 збудована в 1979 році. Вона налічує 66 стійок опор,  20 шт. 

стояки дерев’яних опор на з/б приставці (в тому числі підкоси), стояки дерев’яних опор (в 

тому числі підкоси) – 15 шт, 31 залізобетонні. Технічний стан стійок опор незадовільний. ПЛ 

виконана неізольованим алюмінієвим проводом перерізом 16-35 мм². Провід має також 

незадовільний технічний стан та не відповідає електричним навантаженням.  

ЗТП-206 не має системи охоронної сигналізації. Облік електричної енергії в ЗТП також 

не відповідає вимогам. 

 

Завданням на проектування передбачається технічне переоснащення ПЛ 0,38 кВ  від 

ЗТП-206 л-2 шляхом: 

- заміни всіх опор на залізобетонні; 

- заміни неізольованого проводу на СІП; 

- збільшення перерізу проводів на магістралі на 50 мм²; 

- влаштування ізольованих відгалужень до вводів споживачів та винесення вузлів обліку 

на фасади будинків; 

- передбачити зміну конфігурації ПЛ 0,4 кВ шляхом електричного розділення та, у разі 

необхідності, перепідключення до інших джерел живлення з встановленням 

додаткових розвантажувальних щоглових ТП 10/0,4кВ, при дотриманні умови, що 

сумарна довжина магістралі та всіх лінійних відгалужень (без урахування вводів до 

будівель та/або споруд) однієї ЛЕП-0,38 кВ не повинна перевищувати 400 м. 



 

В ЗТП-206 завданням на проектування передбачається: 

- встановлення лічильників активної і реактивної енергії на вводі РУ 0,38 кВ та кожній 

лінії 0,38 кВ; 

- встановлення контролеру збору даних на шинах РУ-0,38 кВ; 

- встановлення системи охоронної сигналізації з передачею даних диспетчеру району та 

додаткових запірних пристроїв внутрішнього встановлення. 

Ці заходи дозволять забезпечити надійне та безперервне електропостачання споживачів, 

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

Виконання проєктно-кошторисної документації в 2022 році підрядним способом 

можливе згідно з ПВР та Вказівкою про затвердження вартості проєктних робіт за 83,43 тис. 

грн без ПДВ. 

 

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

Постанова НКРЕКП №475 від 17.03.2021 року щодо внесення зміни до деяких постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. У відповідності до зазначеної постанови, за результатами виконання 

відповідних заходів інвестиційної програми ОСР визначає дозволену (договірну) потужність 

об’єкта індивідуального побутового споживача на рівні не нижче 5 кВт. 

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". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 01.01.2022 р. АТ „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” матиме в експлуатації у 

побутових споживачів 690 318 шт. лічильників електричної енергії, з них – 649 971 шт. 1-

фазних (у т.ч. 17 235 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 – 13 787 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 – 68 417 шт. лічильників (в т.ч. тех. облік на ТП) (м. Полтава, м. 

Кременчук, м. Горішні Плавні, м. Лубни, м. Миргород, м. Гадяч, м. Карлівка).  

Передача даних (технологія PLC) по низьковольтним силовим кабелям від лічильника до ТП, 

по GSM-каналу від ТП до сервера, на базі електролічильників виробництва компанії «НІК-

Електроніка». 

Система NovaSys - 1000 шт. лічильників (в т.ч. тех. облік на ТП) (м. Полтава та 

Полтавський р-н, м. Кременчук та Кременчуцький р-н, м. Лубни, м. Миргород, м. 

Глобине). 

Передача даних (технологіяZeegBee) по радіоканалу від лічильника до ТП, по GSM-каналу від 

ТП до сервера, на базі електролічильників виробництва компанії «НІК-Електроніка». 



У 2022 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. 

Багатотарифні прилади обліку типу SMART, 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. 

Дистанційно отримані дані про обсяги розподілу електричної енергії з встановлених 

SMART лічильників обов’язково будуть враховані у формуванні корисного відпуску. 

Функція обмеження потужності споживання лічильників без відповідної сертифікації 

та дотримання чинних нормативних документів використовуватись не буде. 

У разі отримання сертифікату, необхідного для застосування цієї функції, компанія 

надасть інформацію до НКРЕКП. 

 

 

 

 

 



Враховуючи це, за результатами аналізу було визначено чотири філії, в яких 

заплановано виконати заміну 38 913 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 (NIK2104 

AP2T.1802.MC.11- або аналог) 
1,38 36 070 49 776,60 

2 

3-ф  інтервальний електролічильник з модулем 

дистанційного зчитування та реле (NIK2303 

AP3T.1802.MC.21- або аналог) 

2,97 1 329 3 947,13 

3 

3-ф  інтервальний електролічильник (А+;R+/-) з 

модулем дистанційного зчитування та реле 

(NIK2303 ARP3T.1802.MC.21- або аналог) 

3,10 339 1 050,90 

4 

3-ф  інтервальний електролічильник (А+;R+/-), 

трансформаторного включення з модулем 

дистанційного зчитування (NIK2303 

ARTT.1800.MC.21- або аналог) 

3,10 102 316,20 

5 

3-ф  інтервальний електролічильник, 

трансформаторного включення з модулем 

дистанційного зчитування (NIK2303 

ATT.1800.MC.11- або аналог) 

3,03 1 073 3 251,19 

6 Трансформатор струму Т-0,66 1000/5 0,81 99 79,73 

7 Трансформатор струму Т-0,66 600/5 0,65 258 167,33 

9 Трансформатор струму Т-0,66 400/5 0,42 84 35,41 

10 Трансформатор струму Т-0,66 300/5 0,40 198 79,19 

11 Трансформатор струму Т-0,66 250/5 0,65 471 305,48 

12 Трансформатор струму Т-0,66 200/5 0,40 1 116 446,36 

13 Трансформатор струму Т-0,66 150/5 0,40 183 73,19 

14 Трансформатор струму Т-0,66 100/5 0,40 285 113,99 

15 Комутаційна колодка КП25 0,33 896 291,20 

16 Провід ПВ -1 (1*2,5) 0,010 23 187 231,95 

17 

Шафа з комунікаційним устаткуванням (PLC) для 

2-х трансформаторний ПС (шафа АСКОЕ PLC 2 – 

або аналог) 

21,53 61 1 313,03 

18 
Шафа з комунікаційним устаткуванням (PLC) для 

1-о трансформаторний ПС (шафа АСКОЕ PLC – 

або аналог) 
14,49 25 362,20 

 Всього:   61 841,08 

 

План улаштування інтелектуального обліку електричної енергії на 2022-2026 роки 

(узагальнені показники) 

  2022 2023 2024 2025 2026 Всього 

Впровадження багатофункціональних 

лічильників з дистанційною передачею 

даних 

38 913 35 571 46 328 51 084 52 618 224 514 

 

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 0 0 

2 Гадяцька 22 413 0 0 0 

3 Глобинська 978 600 378 378 0 



4 Гребінківська 759 600 159 159 0 

5 Диканська 456 600 0 0 0 

6 Зіньківська 1028 650 378 378 0 

7 Карлівська 863 1340 0 0 0 

8 Кобеляцька 1208 1200 8 8 0 

9 Козельщинська 730 600 130 130 0 

10 Комсомольська 0 551 0 0 0 

11 Котелевська 567 0 567 567 0 

12 Красногорівська 1115 600 515 515 0 

13 Кременчуцька 0 2581 0 0 0 

14 Лохвицька 632 800 0 0 0 

15 Лубенська 0 700 0 0 0 

16 Машівська 202 0 202 202 0 

17 Миргородська 0 0 0 0 0 

18 Н. Санжарська 1652 1200 452 452 0 

19 Оржицька 870 1150 0 0 0 

20 Пирятинська 930 1150 0 0 0 

21 Полтавська 700 0 700 700 0 

22 Решетилівська 608 700 0 0 0 

23 Семенівська 1381 711 670 670 0 

24 Хорольська 367 800 0 0 0 

25 Чорнухинська 869 500 369 369 0 

26 Чутівська 748 600 148 148 0 

27 Шишацька 650 500 150 150 0 

28 Полтава район 153 800 0 0 0 

   Всього: 18643 20683 4826 4826 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 1137 1137 0 0 0 

2 Гадяцька 1448 411 1037 1037 0 

3 Глобинська 747 600 147 147 0 

4 Гребінківська 1022 600 422 422 0 

5 Диканська 1087 807 280 280 0 

6 Зіньківська 153 153 0 0 0 

7 Карлівська 2229 1340 889 889 0 

8 Кобеляцька 1160 1160 0 0 0 

9 Козельщинська 702 600 102 102 0 

10 Комсомольська 1386 551 835 835 0 

11 Котелевська 137 0 137 137 0 

12 Красногорівська 393 393 0 0 0 

13 Кременчуцька 5185 2581 2604 2604 0 

14 Лохвицька 1913 800 1113 1113 0 

15 Лубенська 2942 900 2042 2042 0 

16 Машівська 2 2 0 0 0 

17 Миргородська 2118 191 1927 1927 0 

18 Н. Санжарська 2031 1240 791 791 0 

19 Оржицька 1511 1150 361 361 0 

20 Пирятинська 959 959 0 0 0 

21 Полтавська 3865 722 3143 3143 0 



22 Решетилівська 1054 700 354 354 0 

23 Семенівська 1364 1100 264 264 0 

24 Хорольська 859 800 59 59 0 

25 Чорнухинська 111 111 0 0 0 

26 Чутівська 912 600 312 312 0 

27 Шишацька 275 275 0 0 0 

28 Полтава район 1216 800 416 416 0 

    37918 20683 17235 17235 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№

 

з/

п 

Філія 

Загальн

а 

кількіст

ь 

лічильн

иків на 

встанов

лення 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 в
в

ід
н

и
х

 т
о

ч
о
к

 

о
б
л

ік
у

 н
а
 Т

П
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 з
а
с
о
б

ів
 о

б
л

ік
у
 н

а
 

в
ід

х
о

д
я

щ
и

х
 Т

П
 

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) 

ТП 

3
ф

 з
 Т

С
 

3
ф

 з
 Т

С
 

1
Ф

 

3
Ф

 

1
Ф

 к
в
ар

ти
р
и

 

1
Ф

 с
х
о

д
о

в
і 

к
л
іт

к
и

 

3
ф

 

1
Ф

 

3
ф

  

3
ф

А
Р

 п
р
 

1
Ф

 

3
Ф

 

1
Ф

 

3
ф

  

3
ф

А
Р

 п
р
 

3
ф

А
 Т

С
 

3
ф

А
Р

 Т
С

 

 

     144 727 2247 261 10499 21094 389 368 87 193 353 161 241 133 8 74 144 

  

1 Полтава 12844 37 224 374 21 2509 9204 78 118 27 63 153 4 24 3 3 14 37 

ТП-237, ТП-214, ТП-227, ТП-445, 
ТП-446, ТП-393, ТП-442, ТП-511, 

ТП-512, ТП-458, ТП-392,ТП-394,ТП-

602,ТП-433,ТП-604,ТП-258,ТП-
270,ТП-464,ТП-316 

2 Кременчук 13839 54 327 155 15 4779 7620 221 145 57 117 133 27 58 88 5 38 54 

ТП-79,ТП-201,ТП-232, РП-7,ТП-
115,РП-1,РП-10,ТП-2,ТП-6,ТП-

14,ТП-21,ТП-40,ТП-45,ТП-75,ТП-

87,ТП-94,ТП-95,ТП-136,ТП-137,ТП-
154,ТП-162,ТП-165,ТП-169,ТП-

195,ТП-199,ТП-209,ТП-227,ТП-

541,ТП-542,ТП-646,ТП-657 

3 Лубни 5475 22 94 722 22 2576 1802 17 13 3 13 67 38 51 25 0 10 22 

ЗТП-145,ЗТП-53,ЗТП-126,ЗТП-
46,ЗТП-75,ЗТП-1018,ЗТП-1024,ЗТП-

64,ЗТП-111,ЗТП-116,ЗТП-16,ЗТП-

40,ЗТП-79,ЗТП-89 

4 Миргород 4809 31 82 996 203 635 2468 73 92 0 0 0 92 108 17 0 12 31 

РП-2,ЗТП-3,ЗТП-27,ЗТП-12,ЗТП-
94,КТП-53,ЗТП-65,ЗТП-126,ТП-

25,ЗТП-78,ЗТП-31,ЗТП-1А,ЗТП-
1,ЗТП-109,ЗТП-97,ЗТП-110,ЗТП-

114.КТП-41,КТП-41А,ЗТП-91,КТП-

71,ЗТП-87 



№ 

п/п 
Адреса 

1-ф  

багатотарифн

ий лічильник з 

модулем 

дистанційного 

зчитування 

(типу - 

СМАРТ) 

3-ф  

багатотарифн

ий лічильник 

з модулем 

дистанційног

о зчитування 

(типу - 

СМАРТ) 

3-ф  

багатотари

фний 

лічильник 

А+,R+/- з 

модулем 

дистанційн

ого 

зчитування 

(типу - 

СМАРТ) 

3-ф  

багатотарифни

й лічильник 

А+,R+/-

трансформатор

ного 

включення з 

модулем 

дистанційного 

зчитування 

(типу - 

СМАРТ) 

3-ф  

багатотарифний 

лічильник 

трансформаторн

ого включення з 

модулем 

дистанційного 

зчитування (типу 

- СМАРТ) 

  Полтавська філія 12232 316 30 14 264 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Алмазна 3 93 5 0 0 1 

  вул. Мазепи 13 0 0 1 0 0 

  вул. Алмазна 1 60 1 0 0 3 

  вул. Мазепи 15А 90 1 2 0 1 

  вул. Мазепи 17 69 2 0 0 1 

  Т2 0 0 0 0 1 

  вул. Алмазна 6/11 0 2 0 0 0 

  вул. К.Шосе 50 160 1 0 0 1 

1 ТП-237 472 12 3 0 9 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Мазепи 8 0 2 0 0 0 

  вул. Мазепи 10 252 0 0 0 2 

  Т2 0 0 0 0 1 

  вул. Мазепи 12/8 64 3 0 0 1 

  вул. Мазепи 11 11 4 0 0 1 

  вул. Мазепи 9А 0 1 0 0 0 

2 ТП-214 327 10 0 0 6 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул.Мазепи І. буд.14А 215 3 0 0 2 

  вул.Алмазна буд.7 70 1 0 0 1 

  пров.Стешенка буд.3 126 0 1 0 2 

  пров.Стешенка буд.1 122 0 0 0 1 

  пров.Стешенка буд.2 1 0 0 0 1 

  пров.Стешенка буд.6 0 2 0 0 0 

  вул.Мазепи І.  буд.18 0 4 0 0 1 

  вул.Мазепи І.  буд.16 119 4 0 0 0 

  Т2 0 0 0 0 1 

  вул.Алмазна буд.5 98 2 1 0 1 

  вул.Алмазна буд.9 0 1 0 0 0 

3 ТП-227 751 17 2 0 11 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Г.АТО РИНОК 0 0 0 0 1 

  вул. Г.АТО 116 к.1 Ввід1 436 4 0 1 6 

  вул. Г.АТО 114 145 2 0 1 2 

  Освітлення ТП 1 0 0 0 0 

  вул. Г.АТО  1 1 0 0 0 

  Т2 0 0 0 0 1 

4 ТП-445 583 7 0 2 11 



  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Победоносцева 12 Ввід1 110 1 0 0 2 

  вул. Победоносцева 8 Ввід1 110 1 0 0 2 

  вул. Г.АТО 114 к.1 Ввід1 179 2 0 0 2 

  вул. Победоносцева 10 Ввід1 111 1 0 0 2 

  Т2 0 0 0 0 1 

5 ТП-446 510 5 0 0 10 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Ціолковського 2 Ввід1 107 2 0 0 2 

  вул.Грабчака буд.4G 0 1 0 0 0 

  вул. Грабчака 2 к.1. Ввід1 152 3 0 0 7 

  вул. Ціолковського 11 Ввід1 0 2 0 0 2 

  Т2 0 0 0 0 1 

  Р-н вул. Республикансьної 11 1 0 0 0 

6 ТП-393 270 9 0 0 13 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Победоносцева 4 1 0 0 2 0 

  вул. Нікітченка 7А 0 1 0 0 0 

  вул. Победоносцева 5 Ввід2 145 1 0 0 2 

  вул. Коновальця 8 0 4 0 0 4 

  вул. Коновальця 9 Ввід1 182 1 0 0 2 

  вул. Победоносцева 3 Ввід1 144 2 0 0 2 

  вул. Коновальця 4/2 0 2 0 0 0 

  вул. Победоносцева 6/1 Ввід1 146 1 0 0 2 

  Т2 0 0 0 0 1 

7 ТП-442 618 12 0 2 14 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Огнівська 10 Ввід1 78 5 0 0 3 

  вул. Огнівська 14 Ввід1 152 4 0 0 2 

  вул. Огнівська 12А Ввід1 153 2 2 0 4 

  вул. Огнівська 8 Ввід1 79 5 0 0 1 

  вул. Щепотьєва 9 Ввід1 154 3 0 0 2 

  вул. Огнівська 6 Ввід1 79 3 0 0 2 

  вул. Щепотьєва 7 0 3 0 0 0 

  вул. Щепотьєва 5 Ввід1 278 3 0 0 2 

  вул. Огнівська, 4 0 1 0 0 0 

  вул. Щепотьєва 3  79 3 0 0 2 

  Т2 0 0 0 0 1 

8 ТП-511 1052 32 2 0 20 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Боровіковського 2/4 Ввід1 98 8 0 0 3 

  вул. Боровіковського 2/2 Офіси 47 5 0 0 2 

  вул. Колективна 8 Ввід1 156 3 0 0 2 

  вул. Боровіковського 4 Ввід1 173 6 0 0 2 

  вул. Боровіковського 7 Ввід1 141 2 0 0 2 

  вул. Колективна 6 Ввід1 121 1 0 0 2 

  вул. Колективна 12  Ввід1 121 3 0 0 0 

  вул. Боровіковського 10 Ввід1 152 3 0 0 2 



  вул. Колективна 10 0 0 0 1 0 

  вул. Колективна 8 Ввід2 0 0 0 0 1 

  вул. Огнівська, 22 0 1 0 0 0 

  вул.Ярошенка буд.25а 0 1 0 0 0 

  вул. Боровіковського 3 Ввід2 101 3 0 0 1 

  Р-н вул. Колективна 0 1 0 0 0 

  вул. Колективна 4/1 54 5 0 0 2 

9 ТП-512 1164 42 0 1 20 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Курчатова 8/9 Ввід1 0 1 0 0 2 

  пров. Хорольський 12 120 0 0 0 1 

  пров. Хорольський 10 119 1 0 0 1 

  пров. Хорольський 14 110 1 0 0 1 

  пров. Хорольський 16 120 1 0 0 1 

  пров. Хорольський 18 60 0 0 0 1 

  вул. Курчатова 10/20 Ввід1 150 4 1 0 3 

  Т2 0 0 0 0 1 

10 ТП-458 679 8 1 0 12 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Ціолковського 12 Ввід1 70 5 0 0 2 

  вул. Ціолковського 6 Ввід1 145 1 0 0 2 

  вул. Ціолковського 4 Ввід1 72 1 0 0 1 

  вул. Ціолковського 4      

  вул. Грушевського 20 Ввід1 109 1 1 0 3 

  пров. Горбанівський 6 Ввід1 108 2 0 0 1 

  вул. Грушевського 22/69 Ввід1 183 5 1 0 4 

  вул. Г.АТО 65А Ввід1 76 3 2 0 2 

  Т2 0 0 0 0 1 

  Стройка 0 1 0 0 1 

11 ТП-392 763 19 4 0 18 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Сагайдачного, 8 Ввід2 372 22 4 0 12 

  Р-н Спільчанського і 

Телефонного 

75 5 0 0 1 

  вул. Залізна 15 Ввід2 170 5 0 0 2 

  Т2 0 0 0 0 1 

  Р-н Залізної 181 5 0 0 1 

  вул. Європейська, 104 0 0 1 0 0 

  вул. Освітянська, 5 1 1 0 0 0 

  пров. Спільчанський, 22 0 1 0 0 0 

12 ТП-394 799 39 5 0 18 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Н.Сотні 91 241 14 0 3 5 

  вул. Н.Сотні 89 Ввід2 0 0 0 2 0 

  вул. Н.Сотні 85 71 1 0 0 1 

  пр-т Миру, 8 Ввід2 0 2 0 0 2 

  вул. Н.Сотні 87 73 1 0 0 1 

  Т2 0 0 0 0 1 

13 ТП-602 385 18 0 5 11 



  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Г.АТО 79 112 8 4 0 7 

  вул. Ціолковського 40 109 1 2 0 5 

  вул. Г.АТО 77 Ввід1 108 1 0 0 2 

  Т2 0 0 0 0 1 

  вул. Г.АТО 75 Ввід1 109 1 0 0 2 

  вул. Г.АТО 85 Ввід1  0 0 1 0 0 

14 ТП-433 438 11 7 0 18 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Б.Хмельницького 28 133 5 1 0 6 

  пров. Рибальський 12/2 249 7 0 0 4 

  вул. Б.Хмельницького 32 100 1 0 0 1 

  вул. Б.Хмельницького 34 101 0 0 0 0 

  вул. Н.Сотні 122 114 3 0 0 2 

  вул. Б.Хмельницького 36 105 5 0 0 2 

  Т2 0 0 0 0 1 

  вул. Б.Хмельницького 30 101 0 0 0 1 

  вул. Н.Сотні 116А 0 1 1 1 2 

15 ТП-604 903 22 2 1 20 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Квітуча 6 72 1 0 2 2 

  вул. Вільямса 6 90 2 0 0 3 

  вул. Докучаєва 1/7 71 0 0 0 1 

  вул. Докучаєва 3 102 0 0 0 0 

  Т2 0 0 0 0 1 

  вул. Дослідна 5 71 0 0 0 1 

16 ТП-258 406 3 0 2 9 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул.Шведська,10г 0 1 0 0 0 

  вул. Генерала Духова,5 104 0 0 1 1 

  вул. Соборності,64 0 2 0 0 1 

  вул. Шведська,12 41 1 0 0 1 

  вул. Соборності,66а (ТП-149) 61 1 0 0 0 

  вул. Шведська,14 61 0 0 0 1 

  вул. Шведська,20а 43 4 0 0 0 

  вул. Шведська,18 81 0 0 0 0 

  вул. Духова,3 88 1 0 0 1 

17 ТП-270 479 10 0 1 6 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Курчатова 3 367 10 1 0 12 

  вул. Курчатова 13 213 1 0 0 2 

  вул. Курчатова 5 41 1 0 0 1 

  вул. Курчатова 11 177 4 0 0 2 

  вул. Курчатова 7 128 1 0 0 2 

  Т2 0 0 0 0 1 

18 ТП-464 926 17 1 0 21 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул. Європейська, 141 63 2 0 0 2 



  вул. Чайковського 5 69 0 0 0 1 

  Р-н Європейськой 48 1 0 0 1 

  вул. Європейська, 113 0 1 0 0 0 

  вул. Європейська, 125в 0 1 0 0 0 

  вул. Європейська, 131 0 1 0 0 0 

  вул. Європейська, 145 65 4 0 0 1 

  вул. Матросова 3 45 1 0 0 2 

  вул. Матросова 1 41 1 0 0 0 

  вул. Чайковського 3 71 0 0 0 1 

  вул. Європейська, 147 77 4 1 0 1 

  Т2 0 0 0 0 1 

  на шафу біля ТП 0 0 0 0 1 

  вул. Європейська, 139 120 2 1 0 2 

  вул. Кагамлика, 66 0 1 0 0 1 

  вул. Чайковського 4 65 0 0 0 1 

  Р-н Чайковського 43 1 0 0 1 

  вул. Кагамлика, 33 0 2 1 0 0 

  вул. Кагамлика, 35 0 1 0 0 0 

19 ТП-316 707 23 3 0 17 

  Кременчуцька філія 12919 351 145 38 386 

  вул.Ватутiна ПЛ 0 0 0 0 1 

  ПРОВ. А. ТЕСЛЕНКА(ПРОВ), 

буд.28 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. А. ТЕСЛЕНКА(ПРОВ), 

буд.29 

1 0 0 0 0 

  ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.84 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.90/31 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.87 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.90 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.92/25 0 1 0 0 0 

  ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.86 1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ЛЬВА 

ТОЛСТОГО(ПРОВ), буд.36(Г), 

корп.G 

1 0 0 0 0 

  ВУЛ. КРИВОРУДНА, буд.2В 1 0 0 0 0 

  ПРОВ. А. ТЕСЛЕНКА(ПРОВ), 

буд.23 

1 0 0 0 0 

  ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.88 0 1 0 0 0 

  ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.88 0 1 0 0 0 

  ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.84 0 1 0 0 0 

  ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.86 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.80 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.82 0 1 0 0 0 

  ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.83 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.85 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.86 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.88 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.89 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.91/27 1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГВАРДIЙСЬКИЙ, буд.10 33 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГВАРДIЙСЬКИЙ, буд.12 80 1 0 0 0 



  ПРОВ. ГВАРДIЙСЬКИЙ, буд.14 30 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГВАРДIЙСЬКИЙ, буд.15 1 0 0 0 0 

  пров.Гвардiйський,ПЛ   0 0 3 0 1 

  Просп.Свободи,150 0 1 1 0 0 

  ПРОВ. ГВАРДIЙСЬКИЙ, буд.2 0 0 1 0 1 

  ПРОВ. ГВАРДIЙСЬКИЙ, буд.3 98 1 0 0 1 

  ПРОВ. ГВАРДIЙСЬКИЙ, буд.5 99 1 0 0 0 

  ПРОВ. ГВАРДIЙСЬКИЙ, буд.6 0 0 1 0 0 

  Т1 0 0 0 0 1 

1 ТП-79 359 9 6 0 5 

  пров.Арсенальний 0 1 0 0 1 

  пер.Г.Бреста,37(общеж) 1 2 1 0 2 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.39 91 0 0 0 1 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.52 42 2 0 0 1 

  Т1 0 0 0 0 1 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ, буд.7 71 1 0 0 1 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.26/41 50 2 0 0 1 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ, буд.5 71 3 0 0 1 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ, буд.2 118 0 0 0 2 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.13 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.15 

2 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.17 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.18 

2 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), 

буд.19, кв.1 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), 

буд.19, кв.2 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.20 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), 

буд.20, кв.1 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.22 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), 

буд.23А 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.24 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), 

буд.25/2 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), 

буд.26А 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.27 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.28 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.29 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.30 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.31 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), 

1 0 0 0 0 



буд.33/33 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), 

буд.33/33 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), 

буд.34/9 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.36 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.44 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.46 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), 

буд.46, кв.2 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.50 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.52 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.56 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.58 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.58 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.60 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.62 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.1, кв.2 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.10 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.12 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.14 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.16 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.16 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.18, кв.1 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.18, кв.2 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.1А 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.20 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.22 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.24/35 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.24/35 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.4 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.6 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.8 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.13 1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.14 1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.16 1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.18 1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.18 1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.25 1 0 0 0 0 



  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.27/1 1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.27А 1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.29 1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.9 1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.9 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. ЧЕРВОНА ГІРКА, буд.23 1 0 0 0 0 

  ВУЛ. ЧЕРЕДНИЦЬКА, буд.56 1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

ЧЕРЕДНИЦЬКИЙ(ПРОВ), буд.7 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

ЧЕРЕДНИЦЬКИЙ(ПРОВ), буд.8 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.21 

0 1 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.54 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, 

буд.ТП201, кв.Г 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.ТП 

201 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.30Б, 

кв.ГК4 

0 1 0 0 0 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.52 1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.2 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.2 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.17 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), 

буд.17А 

0 1 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.25 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.32 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.38 

0 1 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.40 

0 1 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), 

буд.42/31 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРОВ), буд.48 

1 0 0 0 0 

  ПРО-Д АРСЕНАЛЬНИЙ(ПРО-

Д), буд.12, кв.2 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.10/1 1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.12/10, 

кв.1 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.12/10, 

кв.2 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. ГЕР. БРЕСТА, буд.15 1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

ЧЕРЕДНИЦЬКИЙ(ПРОВ), буд.5 

1 0 0 0 0 

  ПРОВ. 

ЧЕРЕДНИЦЬКИЙ(ПРОВ), буд.6 

1 0 0 0 0 

  Т2 0 0 0 0 1 

2 ТП-201 527 16 1 0 12 

  Б-Р ПУШКІНА, буд.17А 19 1 0 0 1 

  ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 

буд.23 

63 1 0 0 1 

  ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 

буд.25 

61 0 0 0 0 

  ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 

буд.27 

76 1 1 1 1 



  ВУЛ. АКАДЕМІКА МАСЛОВА 

(РАДЯНСЬКА), буд.2 

61 1 0 0 1 

  Т1 0 0 0 0 1 

  Бойлерна,117 к.2 0 1 4 2 3 

  Т2 0 0 0 0 1 

3 ТП-232 280 5 5 3 9 

   ВУЛ. ВАДИМА ПУГАЧОВА, 

буд.5 

61 2 0 0 2 

   ВУЛ. ВАДИМА ПУГАЧОВА, 

буд.3 

59 3 2 1 3 

   ПР-Т СВОБОДИ, буд.81 66 3 1 0 1 

   ПР-Т СВОБОДИ, буд.81А 206 6 0 0 4 

   ПР-Т СВОБОДИ, буд.81Б 5 1 0 0 1 

  Т1 0 0 0 0 1 

4 РП-7 397 15 3 1 12 

  ПРОВ. ЛЬВА 

ТОЛСТОГО(ПРОВ), буд.19 

21 0 0 0 1 

  ПРОВ. ЛЬВА 

ТОЛСТОГО(ПРОВ), буд.21 

17 0 1 0 0 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.110 17 0 1 0 1 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.114 25 0 0 0 0 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.112 25 0 0 0 0 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.120/25 30 1 0 0 0 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.116 17 0 1 0 0 

  ВУЛ. ВАДИМА БОЙКА, буд.24 21 0 0 0 1 

  ВУЛ. ВАДИМА БОЙКА, буд.26 16 0 0 0 0 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.94/28 33 2 1 0 0 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.96 19 0 0 0 0 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.92/17 23 0 0 0 0 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.98 17 2 0 0 0 

  Т1 0 0 0 0 1 

5 ТП-115 281 5 4 0 4 

  ВУЛ. СОБОРНА, буд.29/2 45 3 3 3 3 

  ВУЛ. СОБОРНА, буд.32/29 1 2 0 0 0 

  ВУЛ. СОБОРНА, буд.31 30 1 0 0 0 

  Т2 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. СОБОРНА, буд.27 22 1 2 1 1 

  ВУЛ. СОБОРНА, буд.25 16 1 1 2 4 

  Т1 0 0 0 0 1 

6 РП-1 114 8 6 6 10 

  ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 

буд.81 

63 1 2 1 6 

  ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 

буд.75 

33 0 0 0 1 

  ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 

буд.77 

33 0 0 0 0 

  ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 

буд.79 

68 3 2 0 2 

  Т1 0 0 0 0 1 

7 РП-10 197 4 4 1 10 

  ВУЛ. НЕБЕСНОЇ СОТНІ, буд.27 66 2 0 0 2 

  ВУЛ. НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 

буд.21/35 

58 5 1 0 2 

  ВУЛ. НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 

буд.23/8 

22 1 1 0 2 



  Т1 0 0 0 0 1 

8 ТП-2 146 8 2 0 7 

  ВУЛ. СОБОРНА, буд.4/28 45 4 4 2 4 

  ВУЛ. ПЕРЕМОГИ(ВУЛ.), 

буд.22 

59 0 1 0 1 

  ВУЛ. ПЕРЕМОГИ(ВУЛ.), 

буд.24 

76 0 0 0 0 

  ВУЛ. СОБОРНА, буд.3 6 2 1 0 0 

  Т1 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. Г. ЖАДОВА, буд.1Г 17 1 1 3 4 

  ВУЛ. ПЕРЕМОГИ(ВУЛ.), 

буд.26 

19 1 1 0 1 

  Т2 0 0 0 0 1 

9 ТП-6 222 8 8 5 12 

  вул.Горького 7 к.1 0 0 0 0 1 

  вул.І.Мазепи 57 0 2 0 0 1 

  ВУЛ. ГОРЬКОГО, буд.11 12 1 0 0 1 

  вул.І.Мазепи 65 к.1 0 0 0 0 1 

  І.Мазепи 67 0 1 3 0 2 

  Т1 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ буд.67 61 0 0 0 1 

  ВУЛ. ГОРЬКОГО, буд.14 56 2 0 0 2 

  ВУЛ. ГОРЬКОГО, буд.5 24 0 0 0 1 

  ВУЛ. СОФІЇВСЬКА буд.71 24 0 0 0 0 

  ВУЛ. СОФІЇВСЬКА буд.68 57 0 0 0 0 

  ВУЛ. СОФІЇВСЬКА буд.70 82 2 1 0 0 

  ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ буд.57 8 4 3 0 2 

  ВУЛ. ГОРЬКОГО, буд.7 39 3 5 0 1 

  ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ буд.65 46 3 0 0 1 

  ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ 

буд.63/12 

10 1 0 0 1 

  Т2 0 0 0 0 1 

10 ТП-14 419 19 12 0 17 

  ВУЛ. ГОГОЛЯ, буд.4/8 33 0 0 0 1 

  ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 

буд.2 

5 2 0 0 0 

  ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 

буд.6 

24 1 0 0 0 

  ВУЛ. ПЕРЕМОГИ(ВУЛ.), 

буд.11 

83 0 1 0 0 

  ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 

буд.4 

67 1 4 0 6 

  Т1 0 0 0 0 1 

11 ТП-21 212 4 5 0 8 

  ВУЛ. ЛІКАРЯ 

О.БОГАЄВСЬКОГО, буд.12/52 

62 4 4 0 10 

  Т1 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. ЛІКАРЯ 

О.БОГАЄВСЬКОГО, буд.10 

61 0 0 0 2 

  ВУЛ. ЛІКАРЯ 

О.БОГАЄВСЬКОГО, буд.4 

61 0 0 0 1 

  ВУЛ. ЛІКАРЯ 

О.БОГАЄВСЬКОГО, буд.6/99 

66 4 2 0 2 

  Т2 0 0 0 0 1 

12 ТП-40 250 8 6 0 17 



  ВУЛ. ІГОРЯ СЕРДЮКА, 

буд.17(плс) 

0 1 0 1 3 

  ВУЛ. СОБОРНА, буд.5/9 22 3 0 0 1 

  ВУЛ. ІГОРЯ СЕРДЮКА, 

буд.4/11 

62 0 1 0 1 

  ВУЛ. 29 ВЕРЕСНЯ, буд.7Б 45 4 0 1 2 

  ВУЛ. АКАДЕМІКА МАСЛОВА 

буд.13/9 

66 1 2 0 1 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул.29 вересня 7-Б к.2 0 1 1 0 3 

  ВУЛ. 29 ВЕРЕСНЯ, буд.2/25 15 3 0 0 1 

  ВУЛ. 29 ВЕРЕСНЯ, буд.4 3 1 0 1 1 

  ВУЛ. СОБОРНА, буд.8/18 58 5 0 0 1 

  ВУЛ. СОБОРНА, буд.10/7 42 3 0 0 1 

  ВУЛ. ІГОРЯ СЕРДЮКА, буд.21 36 10 1 0 1 

  Т2 0 0 0 0 1 

11 ТП-45 349 32 5 3 18 

  ВУЛ. КИЇВСЬКА, буд.58 131 1 0 1 2 

  Т1 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. КИЇВСЬКА, буд.60 128 3 0 2 5 

  Т2 0 0 0 0 1 

12 ТП-75 259 4 0 3 9 

  ВУЛ. НАГОРНА, буд.6А 49 1 0 0 0 

  ВУЛ. НАГОРНА, буд.6Б 48 2 0 0 1 

  ВУЛ. НАГОРНА, буд.6В 48 4 0 0 2 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.20 104 3 0 0 1 

  ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.43 69 2 1 1 2 

  ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.35 61 0 0 0 1 

  ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.41 92 0 0 0 1 

  ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.37 92 0 0 0 1 

  ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.39 91 0 2 0 1 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.18 66 1 1 0 1 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.14 55 6 1 0 1 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.16 65 3 0 0 0 

  ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.64 78 0 0 0 1 

  ВУЛ. НАГОРНА, буд.4 77 0 0 0 1 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул.Нагорна 6А к.2 0 0 2 2 1 

  просп.Свободи 43 к.2 0 0 0 0 1 

  просп.Свободи 20 к.2 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.62 91 1 0 0 1 

  вул.Нагорна 6В к.1 0 0 0 0 1 

  вул.Нагорна 6Б к.2 0 0 0 0 1 

  Т2 0 0 0 0 1 

13 ТП-87 1086 23 7 3 22 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.65 144 2 1 0 1 

  ВУЛ. ВАДИМА БОЙКА, буд.21 61 0 0 0 1 

  ВУЛ. ВАДИМА БОЙКА, буд.23 62 0 1 0 1 



  ПР-Т СВОБОДИ, буд.57 58 1 2 0 2 

  ВУЛ. ВАДИМА БОЙКА, буд.19 112 2 1 0 1 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.59 91 0 0 0 0 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.61/17 96 3 1 0 1 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул.В.Бойко 1 1 1 0 0 5 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.63 92 0 0 0 1 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.67 61 0 0 1 1 

  Т2 0 0 0 0 1 

14 ТП-94 778 9 6 1 16 

  вул.М.Залудяка 14 0 1 0 0 0 

  вул.Соборна 14/24 0 2 1 0 2 

  ВУЛ. СОБОРНА, буд.12/16 32 2 0 0 1 

  Б-Р ПУШКІНА(Б-Р), буд.17 41 0 0 0 1 

  Б-Р ПУШКІНА(Б-Р), буд.19 49 1 1 0 0 

  Б-Р ПУШКІНА(Б-Р), буд.21 39 1 0 0 0 

  Квартальна 14 від опор 1 2 3 0 4 

  Т1 0 0 0 0 1 

15 ТП-95 162 9 5 0 9 

  ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.3 125 3 3 0 4 

  вул.В.Бойко 2 4 1 0 2 

  Т1 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.5 48 8 1 2 4 

  ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.7 48 1 1 0 1 

  Т2 0 0 0 0 1 

16 ТП-136 223 16 6 2 13 

  ВУЛ. СОБОРНА, буд.40/2 160 1 0 0 2 

  вул.Халаменюка 4    1 1 5 2 1 

  Т1 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. ХАЛАМЕНЮКА, буд.6 121 0 4 0 3 

   Халаменюка 8 0 0 2 0 1 

  вул.Соборна 40/2 5 3 3 0 3 

  ВУЛ. ХАЛАМЕНЮКА, буд.4 125 1 0 0 2 

  Т2 0 0 0 0 1 

17 ТП-137 412 6 14 2 14 

  ВУЛ. МИРУ, буд.33 72 2 0 0 1 

  ВУЛ. МИРУ, буд.35 72 2 0 0 0 

  ВУЛ. МИРУ, буд.37 72 4 3 0 3 

  Т1 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. МИРУ, буд.27 120 3 1 0 3 

  ВУЛ. МИРУ, буд.29 119 1 0 0 1 

  ВУЛ. МИРУ, буд.31 118 3 1 0 1 

  Т2 0 0 0 0 1 

18 ТП-154 573 15 5 0 11 

  ПРОВ. ДМИТРА ТЬОМКІНА 

буд.1 

36 2 2 1 3 

  Т1 0 0 0 0 1 



  ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, буд.2 63 1 1 0 1 

  ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, буд.4 102 1 1 1 5 

  ПРОВ. ДМИТРА ТЬОМКІНА 

буд.2 

23 0 0 0 0 

  ПРОВ. ДМИТРА ТЬОМКІНА 

буд.4 

33 0 0 0 0 

  ВУЛ. ГОГОЛЯ, буд.1 5 0 0 0 0 

  ВУЛ. ГОГОЛЯ, буд.3 31 1 0 0 0 

  ВУЛ. ГОГОЛЯ, буд.1А +1А 

гаражи 

17 2 0 0 1 

  Т2 0 0 0 0 1 

19 ТП-162 310 7 4 2 12 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.30 78 4 1 0 2 

  Т2 0 0 0 0 1 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.34 77 1 1 0 4 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.36 61 1 0 0 1 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.32 67 3 1 0 1 

  Т1 0 0 0 0 1 

20 ТП-165 283 9 3 0 10 

  ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.27 72 1 0 0 2 

  ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 

буд.40 

144 2 0 0 1 

  ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.31 71 3 1 0 4 

  ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА, буд.25 71 4 1 0 1 

  Т1 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. ЧКАЛОВА буд.9 72 0 1 0 3 

  ВУЛ. ЧКАЛОВА буд.7 71 3 0 0 3 

  ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 

буд.42 

101 0 2 0 2 

  Т2 0 0 0 0 1 

21 ТП-169 602 13 5 0 18 

  ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, буд.7 145 2 0 0 1 

  ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, буд.5 40 0 0 0 0 

  ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, буд.9 58 1 0 0 1 

  ВУЛ. Г. РОДIМЦЕВА, буд.5 144 2 0 0 1 

  ВУЛ. Г. РОДIМЦЕВА, буд.3 144 2 0 1 5 

  Т1 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, буд.11 71 5 0 1 5 

  ВУЛ. Г. РОДIМЦЕВА, буд.35/1 60 1 0 0 1 

  Т2 0 0 0 0 1 

22 ТП-195 662 13 0 2 16 

  ВУЛ. КИЇВСЬКА, буд.44 270 5 3 0 4 

  ВУЛ. КИЇВСЬКА, буд.54 72 3 0 0 1 

  ВУЛ. КИЇВСЬКА, буд.48 61 0 0 0 1 

  ВУЛ. КИЇВСЬКА, буд.46 89 1 0 0 2 

  Т1 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. КИЇВСЬКА, буд.56 113 5 1 0 2 

  ВУЛ. КИЇВСЬКА, буд.50 91 0 0 0 3 

  ВУЛ. КИЇВСЬКА, буд.52 119 0 0 0 2 

  Т2 0 0 0 0 1 



23 ТП-199 815 14 4 0 17 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.38 26 1 1 0 3 

  просп.Свободи 36А        0 1 0 0 1 

  ПР-Т СВОБОДИ, буд.34А 109 2 0 0 1 

  Т1 0 0 0 0 1 

  просп.Свободи 34А к.2       0 2 0 0 3 

  Т2 0 0 0 0 1 

24 ТП-209 135 6 1 0 10 

  ВУЛ. ВЕЛИКА НАБЕРЕЖНА, 

буд.33 

107 9 5 0 4 

  ВУЛ. ВЕЛИКА НАБЕРЕЖНА, 

буд.31 

144 0 0 0 1 

  Т1 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. ВЕЛИКА НАБЕРЕЖНА, 

буд.29 

230 6 3 0 5 

  Т2 0 0 0 0 1 

25 ТП-227 481 15 8 0 12 

  вул.Республіканська 63 0 4 0 0 4 

  ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 

буд.65 

67 1 1 0 1 

  ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 

буд.73 

40 2 0 0 1 

  ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 

буд.67 

32 1 0 0 1 

  ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 

буд.69 

33 0 0 0 0 

  ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 

буд.71 

34         

  Т1 0 0 0 0 1 

26 ТП-541 206 8 1 0 8 

  вул.Республіканська 89 0 0 1 0 1 

   ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 

буд.93 

63 1 1 0 1 

   ВУЛ. ПРАВОБЕРЕЖНА буд.46 90 1 0 0 1 

   ВУЛ. ПРАВОБЕРЕЖНА 

буд.42А 

119 1 0 0 1 

   ВУЛ. ПРАВОБЕРЕЖНА буд.48 68 2 0 0 1 

   ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 

буд.91 

91 1 0 0 1 

   ВУЛ. ПРАВОБЕРЕЖНА буд.44 90 1 0 0 2 

  Т1 0 0 0 0 1 

  вул.Правобережна  2 1 1 0 2 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.26/29 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.35 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.35/27 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.36 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.36 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.37 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.37, кв.2 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.39 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.41 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.41А 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 1 0 0 0 0 



ВЕРНАДСЬКОГО буд.42 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.42 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.43, кв.2 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.43/1 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.45 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.45 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.46 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.48 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.48 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.48 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.49 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.50А 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.50А 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.50Б 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.51 

0 1 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.52 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.52 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.52 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.53 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.53 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.54 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.54 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.54А 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.55 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.56, кв.1 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.56А 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.58 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.58 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.58А 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ВОЛОДИМИРА 

ВЕРНАДСЬКОГО буд.60А 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. Г. МАНАГАРОВА, 

буд.28 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. Г. МАНАГАРОВА, 

буд.28А 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. Г. МАНАГАРОВА, 

буд.30 

0 1 0 0 0 

   ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ(ВУЛ.), 

буд.11 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ(ВУЛ.), 

буд.15 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ(ВУЛ.), 1 0 0 0 0 



буд.4А 

   ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ(ВУЛ.), 

буд.9 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ПРАВОБЕРЕЖНА 

буд.45А 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ПРАВОБЕРЕЖНА 

буд.45А, кв.1 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ПРАВОБЕРЕЖНА буд.49 1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ПРАВОБЕРЕЖНА буд.51 1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ПРАВОБЕРЕЖНА буд.53 1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ПРАВОБЕРЕЖНА 

буд.55/1 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ПРАВОБЕРЕЖНА 

буд.55/1 

1 0 0 0 0 

   ВУЛ. ПРАВОБЕРЕЖНА 

буд.44А 

60 1 0 0 1 

   ВУЛ. ПРАВОБЕРЕЖНА буд.50 56 4 1 0 1 

   ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 

буд.89 

167 2 0 0 1 

   ВУЛ. ПРАВОБЕРЕЖНА 

буд.57/2 

60 1 1 0 2 

   ПРОВ. ПРАВОБЕРЕЖНИЙ  

буд.4 

60 3 0 0 3 

   ВУЛ. ПРАВОБЕРЕЖНА буд.31 119 1 0 0 1 

  Т2 0 0 0 0 1 

27 ТП-542 1097 22 5 0 21 

  ПР-Т ЛЕСІ УКРАЇНКИ, буд.58 144 2 1 0 1 

  ВУЛ. ГЕРОЇВ УКРАЇНИ буд.23 110 2 0 0 1 

  ПР-Т ЛЕСІ УКРАЇНКИ, буд.56 66 5 0 0 2 

  ПР-Т ЛЕСІ УКРАЇНКИ, буд.48 63 0 0 0 1 

  ПР-Т ЛЕСІ УКРАЇНКИ, буд.50 60 1 0 0 0 

  ПР-Т ЛЕСІ УКРАЇНКИ, буд.54 282 3 0 0 1 

  ВУЛ. ГЕРОЇВ УКРАЇНИ буд.21 143 3 0 1 1 

  Т1 0 0 0 0 1 

  ПР-Т ЛЕСІ УКРАЇНКИ, буд.62 60 1 1 2 8 

  Т2 0 0 0 0 1 

28 ТП-646 928 17 2 3 17 

  ВУЛ. ОЛЕКСІЯ ДРЕВАЛЯ, 

буд.87 

65 2 0 0 1 

  вул.О.Древеля 75 к.1 0 0 1 0 3 

  вул.О.Древеля 85 к.1 1 1 0 0 1 

  Т1 0 0 0 0 1 

  ВУЛ. ОЛЕКСІЯ ДРЕВАЛЯ, 

буд.85 

88 1 1 1 3 

  Т2 0 0 0 0 1 

29 ТП-657 154 4 2 1 10 

  Лубенська філія  5168 153 28 10 116 

  вул. Достоєвського, 8 46 2 1 0 3 

  вул. І.Франка,3 1 0 0 0 1 

  Майдан Володимирський, 24/1 34 3 0 0 0 

  Майдан Володимирський, 26/2 46 0 0 0 1 

  вул. Достоєвського, 8 35 0 0 0 1 

  вул. Достоєвського, 5 126 2 0 0 0 

1 ЗТП-145 288 7 1 0 6 

  гол. руб. 1Т 0 0 0 0 1 

  вул. Тютюнника, 9 90 5 0 0 2 



  вул. Тютюнника, 19А 70 1 0 0 2 

  вул. Я. Мудрого, 36 82 2 3 1 1 

  Гол. руб. 2Т 0 0 0 0 1 

  вул. Старотроїцька, 4 118 4 0 0 1 

  пр. Володимирський, 1/5 7 5 2 0 3 

2 ЗТП-53 367 17 5 1 11 

  Р1Т-0,4 0 0 0 0 1 

  просп. Володимирський, 63 0 1 0 0 2 

  просп. Володимирський, 61  73 2 0 0 1 

  просп. Володимирський, 61 

кв.70  

          

  просп. Володимирський, 47 65 1 0 0 0 

  просп. Володимирський, 61  0 0 0 0 2 

  просп. Володимирський, 63 162 2 0 0 2 

  просп. Володимирський, 65 72 2 0 0 0 

3 ЗТП-126 372 8 0 0 8 

  Ввід 1СШ 0 0 0 0 1 

  вул. Безроди, 50 70 2 1 0 2 

  просп. Володимирський, 111 14 1 0 0 0 

  просп. Володимирський, 106 А 50 1 0 0 0 

  вул. Безроди,44 70 1 0 0 2 

  просп. Володимирський, 115 120 2 0 0 1 

  просп. Володимирський, 

113(1,2) 

          

  просп. Володимирський, 117 6 0 0 0 1 

  просп. Володимирський, 

113(3,4) 

40 1 0 0 1 

  пл. Вокзальна, 1А 70 2 0 0 1 

  вул. Привокзальна, 5 21 0 0 0 0 

  просп. Володимирський, 127/1 33 1 0 0 0 

  просп. Володимирський, 127/1 

кв.26 

          

  просп. Володимирський, 127/1 1 1 1 0 2 

  просп. Володимирський, 127/1           

  просп. Володимирський, 119 88 2 0 0 1 

  просп. Володимирський, 106 22 2 0 0 0 

  просп. Володимирський, 106 

кв.1 

          

  просп. Володимирський, 119 0 0 0 0 1 

4 ЗТП-46 605 16 2 0 13 

  Р1Т-0,4 0 0 0 0 1 

  Пр. Володимирський 111 0 0 2 2 0 

  Пр. Володимирський 101 120 1 0 0 1 

  просп. Володимирський 101           

  вул. Безроди, 28 12 1 0 0 2 

  просп. Володимирський 103 70 1 0 0 0 

  Пр. Володимирський 105  70 2 1 1 1 

  просп. Володимирський 105           

  Р2Т-0,4 0 0 0 0 1 

  просп. Володимирський 105 74 1 1 2 1 



5 ЗТП-75 346 6 4 5 7 

  Гл.Руб.1Т 0 0 0 0 1 

  вул. Київська 15А 80 2 1 0 2 

  вул. Київська 9 87 1 0 0 1 

  вул. Київська 12 70 2 1 0 0 

  вул. Київська 15 90 1 0 0 1 

6 ЗТП-1018 327 6 2 0 5 

  Р2Т 0 0 0 0 1 

  вул. Олександрівська, 149А 90 1 0 0 3 

  вул. Олександрівська,147Б 159 8 1 0 1 

7 ЗТП-1024 249 9 1 0 5 

  Р1Т-0,4 0 0 0 0 1 

  вул. Ватутіна, 37 187 3 0 0 3 

  вул. Ватутіна, 45 109 3 0 0 0 

  вул. Прикордонників, 62Б  108 2 0 0 1 

  Р2Т-0,4 0 0 0 0 1 

  Ватутіна, 37 0 0 0 0 3 

8 ЗТП-64 404 8 0 0 9 

  Гл.руб.1Т 0 0 0 0 1 

  вул. Щелканова 9 186 4 0 0 3 

  вул. Щелканова 14/1 40 1 0 0 1 

  Гл.руб.2Т 0 0 0 0 1 

  вул. Монастирська 64 30 1 0 0 2 

  вул. Ботанічна 1 67 1 0 0 2 

  вул. Монастирська 50 89 2 1 0 0 

  вул. Монастирська 72 72 2 0 0 1 

  вул. Монастирська 50 170 0 0 0 2 

9 ЗТП-111 654 11 1 0 13 

  Р1Т-0,4 0 0 0 0 1 

  вул. Героїв Чорнобиля, 12 70 1 0 0 2 

  вул. Героїв Чорнобиля, 4 17 0 0 0 0 

  вул. Героїв Чорнобиля, 6 17 0 0 0 0 

  вул. Героїв Чорнобиля, 8 17 0 0 0 0 

  вул. Монастирська, 65 90 2 1 0 2 

  Р2Т-0,4 0 0 0 0 1 

  вул. Героїв Чорнобиля, 12 0 0 0 0 1 

10 ЗТП-116 211 3 1 0 7 

  Р1Т-0,4 0 0 0 0 1 

  вул. Гвардійська, 3 75 4 1 1 1 

  вул. Гвардійська, 9 А 75 1 0 0 2 

  вул. Гвардійська, 7 75 1 0 0 1 

  вул. Гвардійська, 29 Б 25 5 0 0 2 

  вул. Гвардійська, 1 Б 20 2 0 0 0 

  Р2Т-0,4 0 0 0 0 1 

  вул. Гвардійська, 1 А 45 2 0 0 2 

  вул. Гвардійська, 1  75 1 0 1 1 



11 ЗТП-16 390 16 1 2 11 

  Р2Т-0,4 0 0 0 0 1 

  вул. Інститутська, 15 253 17 2 0 2 

  вул. Г. Ляскіна 17/9  62 7 2 0 3 

12 ЗТП-40 315 24 4 0 6 

  Р1Т 0 0 0 0 1 

  вул. Бєлоруса, 16 60 1 0 0 1 

  вул. Бєлоруса, 27 60 1 0 0 1 

  вул. Бєлоруса, 35 60 1 0 0 1 

  Р2Т 0 0 0 0 1 

  вул. Бєлоруса, 5 63 3 0 0 1 

  вул. Я. Мудрого, 47 А 64 3 0 0 2 

  вул. Я. Мудрого,31 8 0 1 0 1 

13 ЗТП-79 315 9 1 0 9 

  Р1Т 0 0 0 0 1 

  вул. Я. Мудрого 17 А 72 2 1 1 1 

  Р2Т 0 0 0 0 1 

  вул. Я. Мудрого 17 Б 253 11 4 1 3 

14 ЗТП-89 325 13 5 2 6 

  Миргородська філія 4264 403 17 12 113 

  м. Миргород, вул. Сорочинська, 

буд.2 

101 7 0 0 2 

  м. Миргород, вул. Гоголя, 86 0 1 0 0 0 

  м. Миргород, вул. Гоголя, 90 0 4 0 0 0 

  м. Миргород, вул. П.Мирного, 

буд.24  

107 3 0 0 2 

  м. Миргород, вул. Сорочинська, 

буд.4 

72 2 0 0 1 

  м. Миргород, вул. Гоголя, 94 5 3 0 0 0 

  м. Миргород, вул. П.Мирного, 

буд.3 

102 2 0 0 1 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

  м. Миргород, вул. Гоголя, 

буд.88 

101 4 0 0 1 

  м. Миргород, вул. Гоголя, 90 0 3 0 0 0 

  м. Миргород, вул. П.Мирного, 

буд.22 

99 1 0 0 1 

  м. Миргород, вул. П.Мирного, 

буд.3 

0 1 0 0 1 

  Ввід 2 0 0 0 0 1 

1 РП-2 587 31 0 0 11 

  Вул. Шевченка 42 10 0 0 1 

  Вул. Гоголя 60 9 0 0 1 

  Вул. Лазоренка 43 2 0 0 1 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

2 ЗТП-3 145 21 0 0 4 

  м. Миргород, вул. Гоголя, 

буд.156 

29 2 0 0 1 

  м. Миргород, вул. Гоголя, 

буд.152 

8 3 0 0 1 

  Троїцька,59 58 9 0 0 2 

  м. Миргород, вул. Троїцька, 

буд.67 

115 3 0 0 3 

  Ввід1 0 0 0 0 1 

3 ЗТП-27 210 17 0 0 8 

  м. Миргород, вул. Гоголя, 162 143 7 1 0 1 



  м. Миргород, вул. Гоголя, 154 53 1 0 0 1 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

  м. Миргород, вул. Гоголя, 160 50 2 0 0 2 

  Ввід 2 0 0 0 0 1 

4 ЗТП-12 246 10 1 0 6 

  м. Миргород, вул. Сорочинська, 

буд.148а 

30 4 0 0 1 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

  м. Миргород, вул. Сорочинська, 

буд.160в резерв 

34 7 0 0 2 

  м. Миргород, вул. Сорочинська, 

буд.148б 

64 5 0 0 3 

  Ввід 2 0 0 0 0 1 

5 ЗТП-94 128 16 0 0 8 

  м. Миргород, вул.Іващенка 14 5 0 0 1 

  м. Миргород, вул.Шевченка 55 3 0 0 1 

  м. Миргород, вул.Троїцька-пров. 

Хорольний 

63 6 0 0 1 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

6 КТП-53 132 14 0 0 4 

  м. Миргород, вул.Ведмедівка 79 16 2 1 2 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

7 ЗТП-65 79 16 2 1 3 

  м. Миргород, вул. Багачанська, 

буд.114 резерв 

108 2 1 0 2 

  м. Миргород, вул. Багачанська, 

буд.112 

108 5 0 0 2 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

  м. Миргород, вул. Багачанська, 

буд.108 

71 0 0 0 1 

8 ЗТП-126А 287 7 1 0 6 

  м. Миргород, вул. Гоголя, 

буд.181 

0 0 0 0 1 

  Ввід 1 0 0 0 1 0 

  м. Миргород, вул. Гоголя, 

буд.181а 

156 3 0 0 2 

  Гоголя,181б 0 0 0 1 1 

  Ввід 2 0 0 0 0 1 

9 ТП-25 156 3 0 2 5 

  м. Миргород, вул. 

Свідницького,5 

124 9 0 1 2 

  м. Миргород, вул. 

Свідницького,3 

70 4 0 0 1 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

  м. Миргород, вул. Слави,59б 40 1 0 0 1 

  м. Миргород, вул. Слави,59а 40 1 0 0 1 

  Свідницького,3а 6 2 0 0 0 

  Ввід 2 0 0 0 0 1 

10 ЗТП-78 280 17 0 1 7 

  м. Миргород, вул. Гоголя, 

буд.129 

20 4 0 2 2 

  м. Миргород, вул. Гоголя, 

буд.131 

23 0 0 0 1 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

11 ЗТП-31 43 4 0 2 4 

  м. Миргород, вул. 

Старосвітська,5 

66 5 0 0 3 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

  м. Миргород, вул. 

Старосвітська,9  

88 2 0 0 1 

  м. Миргород, вул. 

Старосвітська,3 

81 1 0 0 1 



  м. Миргород, вул. Гоголя, 

буд.47/2 

0 0 0 0 1 

  Ввід 2 0 0 0 0 1 

12 ЗТП-1А 235 8 0 0 8 

  м. Миргород, вул. 

Старосвітська, буд.40 

89 6 0 0 1 

  м. Миргород, вул. Кашинського, 

буд.26 

1 4 0 0 1 

  Старосвітська-пер.Луговий 127 6 0 0 1 

  м. Миргород, вул. 

Старосвітська, буд.20 

0 1 0 0 1 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

13 ЗТП-1 217 17 0 0 5 

  м. Миргород, вул. Незалежності, 

буд.29/14 

144 3 0 0 2 

  м. Миргород, вул. Незалежності, 

буд.22/12 

50 2 0 0 1 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

  м. Миргород, вул. Кашинського, 

буд.24 

9 2 0 0 1 

  Ввід 2 0 0 0 0 1 

14 ЗТП-109 203 7 0 0 6 

  м. Миргород, вул. Гоголя, 

буд.139 

101 13 0 1 2 

  м. Миргород, вул. Гоголя, 

буд.135/11 

113 4 0 0 1 

  м. Миргород, вул. Кашинського, 

буд.4 

44 11 0 0 1 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

  м. Миргород, вул. Кашинського, 

буд.11 

13 14 4 1 2 

  Ввід 2 0 0 0 0 1 

15 ЗТП-97 271 42 4 2 8 

  м. Миргород, вул. 

Старосвітська, буд.22/5 

106 3 0 0 1 

  Кашинського,26 51 4 2 0 2 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

  Ввід 2 0 0 0 0 1 

16 ЗТП-110 157 7 2 0 5 

  м. Миргород, вул. 

Старосвітська, буд.29 

70 2 1 0 1 

  Старосвітська,19 149 6 0 0 2 

  Ввід 1 0 0 0 1 1 

  Старосвітська,20 0 0 1 0 0 

  Ввід 2 0 0 0 1 0 

17 ЗТП-114 219 8 2 2 4 

  Міжболотна 86 38 3 0 0 

  Гетьманська 29 6 2 0 0 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

18 КТП-41 115 44 5 0 1 

  Троїцька,19 41 39 0 0 0 

  Троїцька,21 32 11 0 0 0 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

19 КТП-41А 73 50 0 0 1 

  Троїцька,20 153 10 0 0 1 

  Вокзальна 25 19 0 0 0 1 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

20 ЗТП-91 172 10 0 0 3 

  Старосвітська,31 170 19 0 0 2 

  Ввід 1 0 0 0 0 1 

21 КТП-71 170 19 0 0 3 

  вул. Зорина 12 0 0 0 1 0 



  вул. Зорина 25 139 35 0 1 2 

  Ввід 2 0 0 0 0 1 

22 ЗТП-87 139 35 0 2 3 

 

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 1 
кварт. 2021 р. 

% 

Втрати по  

ПЛ(КЛ) – 10 

(6) кВ за 
 1 кварт. 2021 

р. кВт*год 

% втрат по підстанції  на 

розташованих на  ПЛ(КЛ) - 10 
(6) кВ (КТП, ЗТП, РП, ТП) 

1 ТП-237 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ 
РП-6 с.2 10,48 2 004 480 ТП-237-10,48%;ТП-227-10,48% 

2 ТП-214 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ 
РП-9 с.1 10,72 2 851 584 ТП-214-10,72%; ТП-392-10,72% 

3 ТП-227 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ 
РП-6 с.2 10,48 2 004 480 ТП-237-10,48%;ТП-227-10,48% 

4 ТП-445 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ 
РП-6 с.2 31,82 1 018 656 

ТП-445-31,82%; ТП-446-

31,82%;ТП-442-31,82% 

5 ТП-446 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ РП-6 с.2 31,82 1 018 656 
ТП-445-31,82%; ТП-446-
31,82%;ТП-442-31,82% 

6 ТП-393 

ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ РП-9 с.2 18,06 1 406 400 ТП-393-18,06%;ТП-394-18,06% 

7 ТП-442 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ РП-6 с.2 31,82 1 018 656 
ТП-445-31,82%; ТП-446-
31,82%;ТП-442-31,82% 

8 ТП-511 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ РП-6 с.2 11,40 1 914 240 ТП-511-11,40%;ТП-512-11,40% 

9 ТП-512 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ РП-6 с.2 11,40 1 914 240 ТП-511-11,40%;ТП-512-11,40% 

10 ТП-458 
ПС Супрунівка 110/10 

кВ 
РП-15 с 1 12,91 4 776 672 ТП-458-12,91% 

11 ТП-392 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ РП-19 с 1 10,72 2 851 584 ТП-214-10,72%; ТП-392-10,72% 

12 ТП-394 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ РП-9 с.2 18,06 1 406 400 ТП-393-18,06%;ТП-394-18,06% 

13 ТП-602 
ПС Полтава-місто 

110/6 кВ 
ком 20 с 2 7,51 1 655 194 ТП-602-7,51%;ТП-604-7,51% 

14 ТП-433 
ПС Південно-Західна 

110/10/6 кВ 
РП-6 с.1 13,20 1 461 384 ТП-433-13,2% 

15 ТП-604 
ПС Полтава-місто 

110/6 кВ 
ком 20 с 2 7,51 1 655 194 ТП-602-7,51%;ТП-604-7,51% 

16 ТП-258 
ПС Турбозавод 110/6 

кВ 
ком 29 с 37,18 1 089 605 ТП-258-37,18% 

17 ТП-270 
ПС Турбозавод 110/6 

кВ 
РП-2 с.3 28,60 2 195 525 ТП-270-28,6% 

18 ТП-464 
ПС Супрунівка 110/10 

кВ 
РП-15 с 2 47,19 1 483 272 ТП-464-47,19% 

19 ТП-316 
ПС Щербані 110/10/6 

кВ 
РП-3 с 4 12,9 1 208 021 ТП-316-12,9% 

 
 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 1 
квартал 2021 

р. % 

Втрати по  

ПЛ(КЛ) – 10 

(6) кв за 
 1 квартал 2021 

р. Квт*год 

% втрат по підстанції  на 

розташованих на  ПЛ(КЛ) - 10 (6) 
кв (КТП, ЗТП, РП, ТП) 

1 ТП-79 
ПС Занасип 
150/35/10 кв 

РП-12 с.2 7,76 2 047 791 

ТП-79-7,76%;ТП-201-7,76%;ТП-
115-7,76%;ТП-87-7,76%;ТП-94-

7,76%;ТП-136-7,76%;ТП-165-

7,76%;ТП-169-7,76%;ТП-199-
7,76%;ТП-209-7,76% 



2 ТП-201 
ПС Занасип 

150/35/10 кв 
РП-3 с.2 7,76 2 047 791 

ТП-79-7,76%;ТП-201-7,76%;ТП-

115-7,76%;ТП-87-7,76%;ТП-94-

7,76%;ТП-136-7,76%;ТП-165-
7,76%;ТП-169-7,76%;ТП-199-

7,76%;ТП-209-7,76% 

3 ТП-232 
Кременчук-місто 

150/35/10 кв 
РП-6 с.1 5,15 888 321 

ТП-232-5,15%;ТП-6-5,15%;ТП-

21-5,15%;ТП-45-5,51%;ТП-95-
5,51%;ТП-162-5,51% 

4 РП-7 
Кременчук-місто 

150/35/10 кв 
РП-7 с.1 7,76 

 

2 047 791 

РП-7-7,76%;ТП-40-7,76%;ТП-75-

7,76%;ТП-195-7,76% 

5 ТП-115 
ПС Занасип 

150/35/10 кв 
РП-3 с.1 7,76 

 

 
2 047 791 

ТП-79-7,76%;ТП-201-7,76%;ТП-

115-7,76%;ТП-87-7,76%;ТП-94-
7,76%;ТП-136-7,76%;ТП-165-

7,76%;ТП-169-7,76%;ТП-199-

7,76%;ТП-209-7,76% 

6 РП-1 
Кременчук-місто 

150/35/10 кв 
РП-1 с.1,2 16,33 1 226 044 

РП-1-16,33%;ТП-2-16,33%;ТП-

14-16,33%;ТП-137-16,33% 

7 РП-10 
ЗРУ-6 кВ ТЕЦ 

КВБЗ 

ком.12 РП-10 

к-1 
14,74 445 671 

ТП-541-14,74%;ТП-542-

14,74%;РП-10-14,74% 

8 ТП-2 
Кременчук-місто 

150/35/10 кв 
РП-1 с.1 16,33 1 226 044 

РП-1-16,33%;ТП-2-16,33%;ТП-

14-16,33%;ТП-137-16,33% 

9 ТП-6 
Кременчук-місто 

150/35/10 кв  
РП-6 с.1 5,15 888 321 

ТП-232-5,15%;ТП-6-5,15%;ТП-
21-5,15%;ТП-45-5,51%;ТП-95-

5,51%;ТП-162-5,51% 

10 ТП-14 
Кременчук-місто 

150/35/10 кв 
РП-1 с.2 16,33 1 226 044 

РП-1-16,33%;ТП-2-16,33%;ТП-

14-16,33%;ТП-137-16,33% 

11 ТП-21 
Кременчук-місто 

150/35/10 кв 
РП-13 с.1 5,15 888 321 

ТП-232-5,15%;ТП-6-5,15%;ТП-
21-5,15%;ТП-45-5,51%;ТП-95-

5,51%;ТП-162-5,51% 

12 ТП-40 
Кременчук-місто 

150/35/10 кв 
РП-4 с.1 7,76 2 047 791 

РП-7-7,76%;ТП-40-7,76%;ТП-75-

7,76%;ТП-195-7,76% 

13 ТП-45 
Кременчук-місто 
150/35/10 кв 

РП-4 с.1 5,15 888 321 

ТП-232-5,15%;ТП-6-5,15%;ТП-

21-5,15%;ТП-45-5,51%;ТП-95-

5,51%;ТП-162-5,51% 

14 ТП-75 
Кременчук-місто 
150/35/10 кв 

РП-7 с.1 7,76 2 047 791 
РП-7-7,76%;ТП-40-7,76%;ТП-75-
7,76%;ТП-195-7,76% 

15 
ТП-87 

 

ПС "Занасип" 

150/35/10 кВ 

РП-3 с.1 7,76 

 

2 047 791 

ТП-79-7,76%;ТП-201-7,76%;ТП-

115-7,76%;ТП-87-7,76%;ТП-94-

7,76%;ТП-136-7,76%;ТП-165-
7,76%;ТП-169-7,76%;ТП-199-

7,76%;ТП-209-7,76% 

16 ТП-94 

ПС "Занасип" 

150/35/10 кВ 

РП-3 с.2 7,76 

 

2 047 791 

ТП-79-7,76%;ТП-201-7,76%;ТП-

115-7,76%;ТП-87-7,76%;ТП-94-

7,76%;ТП-136-7,76%;ТП-165-

7,76%;ТП-169-7,76%;ТП-199-

7,76%;ТП-209-7,76% 

17 ТП-95 
Кременчук-місто 

150/35/10 кв 
РП-6 с.2 5,15 888 321 

ТП-232-5,15%;ТП-6-5,15%;ТП-
21-5,15%;ТП-45-5,51%;ТП-95-

5,51%;ТП-162-5,51% 

18 ТП-136 
ПС "Занасип" 

150/35/10 кВ 
РП-3 с.1 7,76 2 047 791 

ТП-79-7,76%;ТП-201-7,76%;ТП-

115-7,76%;ТП-87-7,76%;ТП-94-
7,76%;ТП-136-7,76%;ТП-165-

7,76%;ТП-169-7,76%;ТП-199-

7,76%;ТП-209-7,76% 

19 ТП-137 

 
Кременчук-місто 

150/35/10 кв 
РП-1 с.1 16,33 1 226 044 

РП-1-16,33%;ТП-2-16,33%;ТП-

14-16,33%;ТП-137-16,33% 

20 ТП-154 

 

Кременчук-місто 
150/35/10 кв 

РП-19 с.1 19,12 1 373 779 ТП-154-19,12% 

21 ТП-162 

 

Кременчук-місто 

150/35/10 кв 
РП-13 с.1 5,15 888 321 

ТП-232-5,15%;ТП-6-5,15%;ТП-

21-5,15%;ТП-45-5,51%;ТП-95-

5,51%;ТП-162-5,51% 

22 ТП-165 

 

ПС "Занасип" 

150/35/10 кВ РП-3 с.2 7,76 

 

2 047 791 

ТП-79-7,76%;ТП-201-7,76%;ТП-

115-7,76%;ТП-87-7,76%;ТП-94-

7,76%;ТП-136-7,76%;ТП-165-
7,76%;ТП-169-7,76%;ТП-199-

7,76%;ТП-209-7,76% 

23 ТП-169 

 

ПС "Занасип" 
150/35/10 кВ РП-3 с.1 7,76 

 

2 047 791 

ТП-79-7,76%;ТП-201-7,76%;ТП-

115-7,76%;ТП-87-7,76%;ТП-94-
7,76%;ТП-136-7,76%;ТП-165-

7,76%;ТП-169-7,76%;ТП-199-

7,76%;ТП-209-7,76% 

24 ТП-195 
Кременчук-місто 
150/35/10 кв 

РП-7 с.2 7,76 
 

2 047 791 
РП-7-7,76%;ТП-40-7,76%;ТП-75-
7,76%;ТП-195-7,76% 



25 ТП-199 
ПС "Занасип" 

150/35/10 кВ 
РП-3 с.1 7,76 

 

2 047 791 

ТП-79-7,76%;ТП-201-7,76%;ТП-

115-7,76%;ТП-87-7,76%;ТП-94-

7,76%;ТП-136-7,76%;ТП-165-
7,76%;ТП-169-7,76%;ТП-199-

7,76%;ТП-209-7,76% 

26 ТП-209 
ПС "Занасип" 

150/35/10 кВ 
РП-3 с.2 7,76 

 

2 047 791 

ТП-79-7,76%;ТП-201-7,76%;ТП-

115-7,76%;ТП-87-7,76%;ТП-94-
7,76%;ТП-136-7,76%;ТП-165-

7,76%;ТП-169-7,76%;ТП-199-

7,76%;ТП-209-7,76% 

27 ТП-227 
ПС "Занасип" 
150/35/10 кВ 

РП-11 с.2 5,15 888 321 ТП-227-5,15% 

28 ТП-541 

 

ЗРУ-6 кВ ТЕЦ 

КВБЗ 

ком.12 РП-10 
к-1 

14,74 445 671 
ТП-541-14,74%;ТП-542-
14,74%;РП-10-14,74% 

29 ТП-542 
 
ЗРУ-6 кВ ТЕЦ 

КВБЗ 

ком.24 РП-10 

к-2 
14,74 445 671 

ТП-541-14,74%;ТП-542-

14,74%;РП-10-14,74% 

30 ТП-646 ПС В.Кохнівка 
ком.26 ф-р ТП-

643 
12,21 469 517 ТП-646-12,21%;ТП-657-12,21% 

31 ТП-657 ПС В.Кохнівка 
ком.02 ф-р ТП-
621 

12,21 469 517 ТП-646-12,21%;ТП-657-12,21% 

 

 Лубенська філія  

№ 

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 1 кварт. 
2021 р. % 

Втрати по  

ПЛ(КЛ) – 10 
(6) кВ за 

 1 кварт. 2021 

р. кВт*год 

% втрат по підстанції  на 
розташованих на  ПЛ(КЛ) - 10 

(6) кВ (КТП, ЗТП, РП, ТП) 

1 ЗТП-145 ПС Засулля ком.5 18,01 955 273 ЗТП-145-18,01% 

2 ЗТП-53 ПС Живильна ком.10 18,27 2 671 174 ЗТП-53-18,27% 

3 ЗТП-126 ПС ЦРП ком.120 12,1 777 793 
ЗТП-126-12,1%;ЗТП-46-
12,1%;ЗТП-75-12,1% 

4 ЗТП-46 ПС ЦРП ком.120 12,1 777 793 
ЗТП-126-12,1%;ЗТП-46-

12,1%;ЗТП-75-12,1% 

5 ЗТП-75 
ПС ЦРП 

ком.120 12,1 777 793 
ЗТП-126-12,1%;ЗТП-46-

12,1%;ЗТП-75-12,1% 

6 ЗТП-1018 ПС Селище ком.9 7,33 56 465 ЗТП-7,33% 

7 ЗТП-1024 
ПС РП.4-1 

ком.110 13,55 479 519 
ЗТП-1024-13,55%;ЗТП-64-
13,55% 

8 ЗТП-64 
ПС РП.4-1 

ком.110 13,55 479 519 
ЗТП-1024-13,55%;ЗТП-64-

13,55% 

9 ЗТП-111 
ПС РП.3-1 

ком.109 12,82 1 571 384 
ЗТП-111-12,82%;ЗТП-116-
12,82%;ЗТП-16-12,82% 

10 ЗТП-116 ПС РП.3-1 ком.109 12,82 1 571 384 
ЗТП-111-12,82%;ЗТП-116-

12,82%;ЗТП-16-12,82% 

11 ЗТП-16 
ПС РП.3-1 

ком.109 12,82 1 571 384 
ЗТП-111-12,82%;ЗТП-116-

12,82%;ЗТП-16-12,82% 

12 ЗТП-40 
ПС ЦРП-1 

ком.105 12,56 1 186 207 
ЗТП-40-12,56%;ЗТП-79-
12,56%;ЗТП-89-12,56% 

13 ЗТП-79 
ПС ЦРП-1 

ком.105 12,56 1 186 207 
ЗТП-40-12,56%;ЗТП-79-

12,56%;ЗТП-89-12,56% 

14 ЗТП-89 
ПС ЦРП-1 

ком.105 12,56 1 186 207 
ЗТП-40-12,56%;ЗТП-79-

12,56%;ЗТП-89-12,56% 

 

Миргородська філія 

№ 

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 1 кварт. 
2021 р. % 

Втрати по  

ПЛ(КЛ) – 10 
(6) кВ за 

 1 кварт. 2021 

р. кВт*год 

% втрат по підстанції  на 
розташованих на  ПЛ(КЛ) - 10 

(6) кВ (КТП, ЗТП, РП, ТП) 

1 РП-2 ПС Місто ТП-7 12,79 447566 

РП-2-12,79%;ЗТП-3-

12,79%;ЗТП-97-12,79%;ЗТП-
110-12,79%;ЗТП-114-12,79% 

2 ЗТП-3 ПС Місто ТП-7 12,79 447566 

РП-2-12,79%;ЗТП-3-

12,79%;ЗТП-97-12,79%;ЗТП-

110-12,79%;ЗТП-114-12,79% 



3 ЗТП-27 ПС Місто ТП-33 21,81 507941 
ЗТП-27-21,81%;ЗТП-12-
21,81%;ТП-25-21,81% 

4 ЗТП-12 ПС Місто ТП-33 21,81 507941 
ЗТП-27-21,81%;ЗТП-12-

21,81%;ТП-25-21,81% 

5 ЗТП-94 
ПС Місто ТП-94 12,71 108437 ЗТП-94-12,71%;ЗТП-78-12,71% 

6 КТП-53 РП-3 ТП-103 22.84 282642 КТП-53-22,84%;ЗТП-65-22,84% 

7 ЗТП-65 РП-3 ТП-103 22.84 282642 КТП-53-22,84%;ЗТП-65-22,84% 

8 ЗТП-126А ПС Арматурний з-д Ком. 57 12,31 487574 ЗТП-126А-12,31% 

9 
ТП-25 

ПС Місто 
ТП-33 21,81 507941 

ЗТП-27-21,81%;ЗТП-12-

21,81%;ТП-25-21,81% 

10 ЗТП-78 ПС Місто ТП-94 12,71 108437 ЗТП-94-12,71%;ЗТП-78-12,71% 

11 
ЗТП-31 

ПС Місто 
ТП-141 12,32 227190 

ЗТП-31-12,32%;ЗТП-1-
12,32%;ЗТП-109-12,32% 

12 ЗТП-1А 
ПС Місто ТП-42 13,96 97440 ЗТП-1А-13,96% 

13 
ЗТП-1 

ПС Місто ТП-141 12,32 227190 
ЗТП-31-12,32%;ЗТП-1-
12,32%;ЗТП-109-12,32% 

14 
ЗТП-109 

ПС Місто ТП-141 12,32 227190 
ЗТП-31-12,32%;ЗТП-1-

12,32%;ЗТП-109-12,32% 

15 
ЗТП-97 

ПС Місто ТП-7 12,79 447566 

РП-2-12,79%;ЗТП-3-

12,79%;ЗТП-97-12,79%;ЗТП-
110-12,79%;ЗТП-114-12,79% 

16 

ЗТП-110 

ПС Місто ТП-7 12,79 447566 

РП-2-12,79%;ЗТП-3-

12,79%;ЗТП-97-12,79%;ЗТП-

110-12,79%;ЗТП-114-12,79% 

17 

ЗТП-114 

ПС Місто ТП-7 12,79 447566 
РП-2-12,79%;ЗТП-3-
12,79%;ЗТП-97-12,79%;ЗТП-

110-12,79%;ЗТП-114-12,79% 

18 
КТП-41 

ПС Л- Хомутець 
Л- 

Хомутець 
12,29 240725 

КТП-41-12,29%;КТП-41А-

12,29%;ЗТП-91-12,29%;КТП-71-
12,29%;ЗТП-87-12,29% 

19 

КТП-41А 

ПС Л- Хомутець 
Л- 

Хомутець 
12,29 240725 

КТП-41-12,29%;КТП-41А-

12,29%;ЗТП-91-12,29%;КТП-71-

12,29%;ЗТП-87-12,29% 

20 

ЗТП-91 

ПС Л- Хомутець 
Л- 

Хомутець 
12,29 240725 

КТП-41-12,29%;КТП-41А-
12,29%;ЗТП-91-12,29%;КТП-71-

12,29%;ЗТП-87-12,29% 

21 
КТП-71 

ПС Л- Хомутець 
Л- 

Хомутець 
12,29 240725 

КТП-41-12,29%;КТП-41А-

12,29%;ЗТП-91-12,29%;КТП-71-
12,29%;ЗТП-87-12,29% 

22 

ЗТП-87 

ПС Л- Хомутець 
Л- 

Хомутець 
12,29 240725 

КТП-41-12,29%;КТП-41А-

12,29%;ЗТП-91-12,29%;КТП-71-

12,29%;ЗТП-87-12,29% 

 

 

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  

багатотарифни

й лічильник з 

модулем 

дистанційного 
зчитування 

3-ф  
багатотарифни

й лічильник з 

модулем 

дистанційного 

зчитування 
(типу - 

СМАРТ) реле 

3-ф  

багатотарифни

й лічильник 

А+,R+/- з 

модулем 
дистанційного 

зчитування 

(типу - 
СМАРТ) реле 

3-ф  

багатотарифни

й лічильник 
А+,R+/-

трансформатор

ного 

включення з 

модулем 
дистанційного 

зчитування 

(типу - 
СМАРТ) 

1 

Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 

10 кВ від КТП-202 (Л-1,2) в  с. В.Будища 

Миргородського району Полтавської області 

49 3 9   

2 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від ПЛ-0,4 кВ КТП-285 л-1, л-2 

с.Новоселівка Миргородського р-ну. 

98 3 13   



3 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від КТП-319 (л-1, 2, 3) в с. Петрівка 

Роменська Миргородського району 

Полтавської області  

106 9 9   

4 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від КТП-419 (л-1, л-2) в с.Рашівка 

Миргородського району Полтавської області 

77 2 2   

5 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від КТП-2113 (Л-1) в с. Пронозівка 

Кременчуцького району Полтавської області  

64   3   

6 

Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 

10 кВ від КТП-146 (Л-1,3) в с.Більськ 

Полтавського району Полтавської області 

37 2 8   

7 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від КТП-153 (Л-1, 2) в с. Більськ 

Полтавського району Полтавської області 

66 7 14   

8 

Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 

10 кВ від КТП-217 в с.Більськ Котелевського 

району Полтавської області 

23 1 3   

9 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від КТП-167 (л-1, л-3)  в с. Матяшівка 

Миргородського району Полтавської області  

113 12 14 1 

10 

Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 

10 кВ від КТП-217 (Л-3) в с.Білоцерківка 

Миргородського району Полтавської області 

50 16 10 1 

11 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від РП-14 (гр. Бетонна), КТП-110 (гр. 

Хорольська) та ЗТП-57 (гр. 7-й Хорольський 

тупик) в м.Кременчуці Полтавської області 

121 7 2 1 

12 

Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 6 

кВ від КТП-409 (Л-2, Л-3) в м. Заводське 

Миргородського району Полтавської області 

140 2     

13 

Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 

10 кВ від КТП-27 (Л-1) в с.Базилівщина 

Полтавського району Полтавської області 

48 7 3   

14 

Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 

10 кВ від КТП-59 (Л-1) в  смт. Машівка 

Полтавського району Полтавської області 

64 5 4 1 

15 

Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 

10 кВ від КТП-217 (Л-2) в с.Гаркушинці 

Миргородського району Полтавської області 

41 14 6   

16 

Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 

10 кВ від КТП-491 (Л-4) в с.Бакумівка 

Миргородського району Полтавської області  

48 1 3   

17 

Реконструкція електричних мереж 0,38 і 10 

кВ від КТП-122 (л-1) в с.Зачепилівка 

Полтавського району Полтавської області  

71 7 8   

18 

Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 

10 кВ від КТП-33 гр. «Багратіона» в м. 

Кременчуці Полтавської області 

109 2 2 5 

19 

Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ і 

10 кВ від КТП-221 (Л-2, Л-3) в с.Руденківка 

Полтавського району Полтавської області 

162 6 5 1 

20 
Реконструкція електричних мереж 0,38 кВ від 

ЗТП-509 в м. Лохвиця Полтавської області 
    1 18 

ВСЬОГО: 1487 106 119 28 

 

 

 

 



Ефективність впровадження АСКУЕ на прикладі конкретного енерговузла, по 

якому вже впроваджено АСКУЕ 

 

В Кременчуцькій філії в 2018 р. було впроваджено АСКОЕ. На ТП-620 та ТП-638 

рівень втрат становить (за вересень 2021р): 

№ 
Номер 

ТП 

Непобутових 

споживачів, 

шт 

Непобутових 

споживачів в 

ТП, шт 

Побутових 

споживачів, 

шт 

Получено 

по 

вводам, 

кВт*ч 

Віддано 

тех 

обліками, 

кВт*ч 

Спожито 

непобутовими 

споживачами 

ТП, кВт*ч 

Віддано 

споживачам, 

кВт*ч 

Небаланс 

на шинах 

ТП, 

кВт*ч 

Небаланс 

на шинах 

ТП, % 

Небаланс 

по ТП, 

кВт*ч 

Небаланс 

по ТП, % 

1 
ТП-

620 
13 6 115 35 811,48 26 040,96 9 669,3290 25 446,2860 101,1910 0,28% 695,8650 1,94% 

3 
ТП-

638 
15 8 352 109 163,4 55 449,2 53 136,8330 50 717,5550 577,3270 0,53% 5 309,012 4,86% 

 

Вичитування лічильників обладнанням збору та передачі даних на даних ТП становить: 

Номер 
ТП 

Количе 
ство 

счетчи 
ков 

Итого 22.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 25.09.2021 26.09.2021 27.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 01.10.2021 

ТП-620 142 99,01% 99,30% 99,30% 99,30% 99,30% 98,59% 98,59% 98,59% 98,59% 98,59% 98,59% 

ТП-638 384 97,52% 97,66% 97,40% 97,66% 97,92% 97,92% 97,92% 97,92% 97,92% 97,92% 97,92% 

 

Проте до встановлення лічильників з функцією передачі даних втрати складали: 

ТП 620, надходження складало 32632 квт*год (вересень 2017 року), корисний 

відпуск зафіксований при знятті показників на лічильниках споживачів 26758 квт*год, 

втрати 5874 квт*год, що складає 18% 

ТП 638, надходження складало 98745 квт*год (вересень 2017 року), корисний 

відпуск зафіксований при знятті показників на лічильниках споживачів 76033 квт*год, 

втрати 22712 квт*год, що складає 23% 

 

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: 

36 070 х 12,9 х 12 = 5 583 636,00 кВт*год, 

де 36 070 - планована кількість придбання нових лічильників; 

Збільшення надходження грошових коштів на рік передбачається в обсязі: 

5 583 636,00 х 1,40= 7 817 090,40 грн. без ПДВ 

 де 1,40 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: 

2 843 х 23,4 х 12 =  798 314,40 кВт*год, 

де 2 843 - планована кількість придбання нових лічильників; 

Збільшення надходження грошових коштів на рік  передбачається в обсязі: 

798 314,40  х 1,40 = 1 117 640,16 грн. 

 де 1,40 грн. без ПДВ – тариф для населення. 

Загальне збільшення надходження грошових коштів на рік від провадження АСОЕ 

у побутових споживачів очікується: 

7 817 090,40 + 1 117 640,16 = 8 934 730,56 грн (без ПДВ)  

Враховуючи витрати на впровадження у побутових споживачів електронних 

лічильників електроенергії знаходимо термін окупності АСОЕ, який становить: 

61 841 079,78 грн. / 8 934 730,56 грн. ≈ 6,92 років 

 

 



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

 

Шафи «АСКОЕ PLC 2» та «АСКОЕ PLC» забезпечують збір даних з 

електролічильників через мережу живлення 0,4 кВ (PLC- Power line communication) та 

пересилання отриманої інформації  до серверу АСОЕ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

через мережу стільникового зв’язку GSM.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 490 917 шт. вводів 0,4кВ, 

загальною довжиною 4 222,49 км, у т.ч. ізольованим проводом 2 890,62 км (68,46%). 

 

План улаштування виносних обліків електричної енергії на 2022-2026 роки 

(узагальнені показники) 

  

  2022 2023 2024 2025 2026 Всього 

Організація виносів  19 420 10 150 12 420 9 425 10 880 62 295 

 

Згідно з Інвестиційною програмою на 2022 рік планується виконати заміну 19 420 

перекидок (18 420-1ф.; 1 000-3ф.) самоутримними ізольованими проводами з установкою 

коробів для лічильників. Роботи із виносу обліку електроенергії будуть проведені за 

умови згоди споживача. Орієнтовна вартість заміни становить 13 036,58 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  1 649,65 

Провід  СІП 2х16 (AsxSn 2Х16) м 12,96 22 285,12 

Провід ВВГнг-1-2*4 м 20,00 2 40,00 

Шафа для виносу 1-фазного приладу 

обліку електричної енергії на фасад 

будинку 
шт. 90,69 1 90,69 

Однополюсний автоматичний вимикач шт. 40,88 1 40,88 

Розподільча шафа 70х70мм зовнішня з клемою 25 

А 
шт. 35,63 1 35,63 

Гофрована трубка (D=32) м 7,15 5 35,75 

Кріплення-кліпса до гофротрубки CF32 з 

саморізом 
шт. 2,27 5 11,35 

Затискач GUR 2 (SO 157.1) шт. 55,13 2 110,26 

Влаштування трифазних вводів кмп  1 1 069,94 

Провід  СІП 4х16 (AsxSn 4Х16) м 24,84 22 546,48 

Шафа з автоматичним вимикачем для 

виносу 3-фазного приладу обліку 

електричної енергії на фасад будинку 

 

шт. 180,63 1 180,63 

Триполюсний автоматичний вимикач шт. 123,44 1 123,44 

Розподільча шафа 70х70мм зовнішня з клемою 25 

А 
шт. 37,32 1 37,32 

Гофрована трубка (D=32) м 7,15 5 35,75 

Кріплення-кліпса до гофротрубки CF32 з 

саморізом 
шт. 2,27 5 11,35 

Затискач GUK 4 (SО 158.1) шт. 67,50 2 135,00 



 

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 2020 рік один акт про порушення ПРЕЕ при встановлених на 

фасадах будівель засобах обліку був зафіксований на 1023 споживачів, а при 

встановлених всередині будівлі – на 848 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 185,64 грн. на 1 

електроустановку при  середньому тарифі 1,40 грн. без ПДВ. 

Різниця за рік при винесеному на фасад 3-ф ЗО  

(262,3-231,05)∙12 місяців = 375 кВт∙год, що становить 525 грн. на 1 

електроустановку при  середньому тарифі 1,40 грн. без ПДВ. 

Очікуваний економічний ефект при винесенні 18420 шт. 1-ф засобів обліку за рік 

складає: 

18 420 шт. ∙ 132,6 кВт∙год = 2 442 492,00 кВт∙год, або 3 419 488,80 грн. 

При винесенні 1000 шт. 3-ф засобів обліку за рік: 

1 000 шт.∙ 375 кВт∙год  = 375 000 кВт∙год, або 525 000,00 грн. 

Таким чином, очікуваний річний економічний ефект від впровадження заходів 

інвестиційної програми по винесенню ЗО на фасад складає 3 944 488,80 грн.  

Витрати на проведення вказаних заходів інвестиційної програми орієнтовно 

складають: 

 для винесення 1 - фазних ЗО на фасади будівель в кількості 18 420 шт. 

11 966 635,89 грн. (без ПДВ); 

 для винесення 3 - фазних ЗО на фасади будівель в кількості 1 000 шт. –  

1 069 944,50 грн. (без ПДВ). 

Таким чином, орієнтовний термін окупності даних заходів інвестиційної програми 

складає 13 036 580,39/ 3 944 488,80 ≈ 3,3 роки.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

 

 
 



3.1.2.1 Телемеханіка ПС  

(Модернізація обладнання RTU-560) 
 

Процесорні модулі ABB 560SLI02, які пропонується замінити на процесорні модулі 

560CMR02 R0002, разом з картами ліцензій версії 12, 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 по різним протоколам і встановлюються під час реконструкцій 

підстанцій.  

 Тому, дані процесорні модулі 560SLI02 та модулі живлення потребують заміни в шафах 

RTU-560 на 18 підстанціях 110кВ, 35кВ Полтавської, Кременчуцької, Лохвицької, Гадяцької, 

Решетилівської філій. 

В 2022 році передбачається заміна нижченаведених модулів: 

№ 

з/п 
Номенклатурний перелік 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Країна 

походження 

товару 

Вартість 

одиниці 

продукції 

(тис.грн без 

ПДВ) 

1. 
Модуль процесора АВВ 

560CMR02 R0002 
шт. 21 АВВ, Німеччина 65,25 

2. 
SD card Rel.12 HMI License 

Open DP, SD 
шт. 21 АВВ, Німеччина 165,00 

3. 
Модуль живлення АВВ 

560PSR00 R0001 
шт. 18 АВВ, Німеччина 14,60 

4. 
Роз'єм MVSTBR 2,5 / 19-ST-

5,08 (упаковка 100 шт) 
шт. 1 АВВ, Німеччина 22,72 

 

Заміна обладнання запланована на наступних ПС 35-110 кВ: 

№ 

з/п 

Найменування заходів 

інвестиційної програми 

Од. 

виміру 

Модуль 

процесорний 

560CMR02 

R0001 

SD card 

Rel.12 HMI 

open DP 

Модуль 

живлення 

АВВ 

560PSR00 

R0001 

1 ПС 110/35/10кВ Кобеляки шт 1 1 1 

2 ПС 35/10кВ В.Кохнівка шт 1 1 1 

3 ПС 150/35/10кВ Кременчук шт 2 2 1 

4 ПС 35/10кВ КС Кременчук шт 1 1 1 

5 ПС 110/10кВ Вірішальна шт 1 1 1 

6 ПС 110/10кВ КС Гребінківська шт 1 1 1 

7 ПС 110/10кВ Лохвиця шт 1 1 1 

8 ПС 110/6кВ Червонозавод шт 2 2 1 

9 ПС 35/10кВ Засулля шт 1 1 1 

10  ПС 110/10кВ КС Лубни шт 1 1 1 

11 ПС 110/6кВ Затурино шт 1 1 1 

12 ПС 110/10/6кВ Щербані шт 2 2 1 

13 ПС 110/10кВ Дубенки шт 1 1 1 

14 ПС 35/10кВ Ладижено шт 1 1 1 

15 ПС 35/10кВ ППФ шт 1 1 1 

16 ПС 110/35/10кВ Покровська шт 1 1 1 



17 ПС 110/35/10кВ Колотії шт 1 1 1 

18 ПС 35/10кВ Решетилівка шт 1 1 1 

 Разом:  21 21 18 

 

 

План заходів з модернізації АСДУ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на ПС 35-150 кВ в 2022-

2026 роках 

  2022 2023 2024 2025 2026 Всього 

Кількість ПС 35-150 кВ 18 21 24 29 40 132 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2.1 Телемеханізація РП 6-10 кВ (РП-1 м. Кобеляки) 

 

1. Мета виконання запланованого заходу  

Захід спрямований на забезпечення диспетчерських пунктів філій Товариства 

телеметричними даними про поточний стан комутаційних апаратів в розподільчих пунктах.  

 

 2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

АСДУ (Автоматизована система диспетчерського управління) АТ «Полтаваобленерго» 

створена на базі SCADA системи фірми АВВ - «MicroSCADA». 

Призначення системи: 

- оперативний контроль стану схеми електричної мережі; 

- контроль електроспоживання й потужності; 

- технічний облік електроенергії; 

- підвищення надійності передачі електроенергії; 

- діагностика стану основного устаткування; 

- реєстрація аварійних і поточних подій; 

- зниження технічних і комерційних втрат за рахунок підвищення точності, вірогідності 

й одночасності одержання інформації; 

- мінімізації фінансових втрат за рахунок підвищення оперативності локалізації й 

усунення аварійних ситуацій, своєчасної діагностики стану устаткування й відповідно 

зменшення недовідпуску електроенергії; 

- зменшення випадків розкрадання устаткування й мереж за рахунок оперативного 

надання оперативному персоналу інформації про спрацьовування систем охоронної 

сигналізації.  

АСДУ АТ «Полтаваобленерго» побудована на ієрархічному принципі й містить в своєму 

складі три рівні: 

- нижній рівень – включає до свого складу 225 віддалених терміналів RTU-560, 

лічильники NP-03, мікропроцесорний захист, мікропроцесорні перетворювачі, які 

безпосередньо забезпечують виконання команд по керуванню енергообладнанням, зняття 

необхідної інформації по навантаженню, контрольних вимірів в режимі реального часу; 

-  середній рівень - сервера АСДУ філій, в кількості  26 одиниць, комунікаційне 

обладнання, що забезпечує отримання інформації нижнього рівня та передачу її на верхній 

рівень; 

- верхній рівень – центральний сервер АСДУ АТ «Полтаваобленерго», комунікаційне 

обладнання. 

Роботи по будівництву та впровадженню АСДУ АТ «Полтаваобленерго» розпочалися з 

2001 року. Багаторічна робота, протягом 2001-2021 років, дозволила підприємству досягти 



значних успіхів. Станом на початок 2021 року АСДУ впроваджено на всіх 206 підстанціях 35-

150 кВ. 

Станом на 01.01.2021 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» експлуатує 78 розподільчих 

пунктів напругою 6-10 кВ, які повинні бути телемеханізовані. 

 Станом на 01.01.2021 телемеханізовано 22 РП, тобто рівень телемеханізації РП 

становить 28,2%. До переліку телемеханізованих об’єктів відносяться 20 РП в м. Полтава (РП-

2, РП-4, РП-8, РП-9, РП-13, 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 та ЦРП-10 кВ в м. Миргород. 

 

№ Філія 

РП, які 

підлягають 

телемеханіз

ації 

Телемеханізова

но на 01.01.2021 

План 

телемеханізації РП 

до 2026 року 

Телемеханізовано 

на 01.01.2027 

(прогноз) 

об’єктів % об’єктів % об’єктів % 

1 Гадяцька 3   3 100% 3 100% 

2 Гребінківська 2   2 100% 2 100% 

3 Кобеляцька 1   1 100% 1 100% 

4 Комсомольська 5   5 100% 5 100% 

5 Кременчуцька 18 1 6% 17 94% 18 100% 

6 Лубенська 5   5 100% 5 100% 

7 Машівська 1   1 100% 1 100% 

8 Миргородська 2 1 50

% 

1 50% 2 100% 

9 Пирятинська 3   3 100% 3 100% 

10 Полтавська міська 36 20 56

% 

16 44% 36 100% 

11 Полтавська районна 1   1 100% 1 100% 

12 Хорольська 1   1 100% 1 100% 

 РАЗОМ: 78 22  56 100% 78 100% 

 

Враховуючи важливість РП-1 в енергозабезпеченні м. Кобеляки пропонується 

першочергове виконання робіт з телемеханізації вказаного РП. 

 

Вартість робіт по об’єкту: 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. без 

ПДВ 

Реконструкція розподільчого пункту 

10 кВ №1 в м. Кобеляки 
 шт 1 483,70 483,70 

 

Перелік основного обладнання: 

 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

RTU 560 Raks 560MPR03 шт 1 

Повторювач інтерфейсу RS-485/RS-485 I-7510AR шт 1 

Автоматичний вимикач S202M-C6UC шт 2 

Електронне реле контролю напруги однофазне EU 102 шт 1 

Communication unit (CMU) (Блок зв’язку) 560CMR01 шт 1 

Binary input modules (Модуль вхідних сигналів) 560BIR01 шт 3 

Binary output modules (Модуль вихідних сигналів) 23BA40 шт 1 

Флеш-карта до процесорного модуля PLC/Archive Licence 250DP шт 1 

4G LTE Роутер LR v2 Libratum шт 1 



Виконання робіт по проекту, розробленому у 2021 році, «Реконструкція розподільчого 

пункту 10 кВ №1 в м. Кобеляки Полтавського району Полтавської області шляхом встановлення 

автоматизованої системи диспетчерського управління» зазначене в «Плані розвитку системи 

розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 3.2). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція розподільчого пункту 10 кВ №1 

в м. Кобеляки Полтавського району Полтавської області шляхом встановлення автоматизованої 

системи диспетчерського управління», затверджена Вказівкою №401 від 13.08.2021 року, 

складає 665,34 грн без ПДВ.  

4. Розрахунок економічного ефекту. 

По РП-1 м. Кобеляки за 2020 рік було 16 аварійних відключень. Недовідпуск 

електроенергії склав 13,3 тис. КВт/год. Для 2 класу споживачів тариф 2,9 без ПДВ, це складає 

38 570 грн без ПДВ.  

Середня відстань до РП - 10 км. Середній час виїзду автомобіля ОВБ на РП, огляд та 

проведення перемикань – 1 год. Час проїзду назад - 0,5 год. Загальна відстань - 20км. 

Доставка персоналу (водій – електромонтер та електромонтер) проводиться автомобілем 

ГАЗ-2705. Витрата бензину А-92-18 л/100 км, при вартості 24,38 грн без НДС за 1 л. складає: 

16*20 км = 320 км  320*18/100 = 57,6 *24,38 грн = 1404,3 грн. 

Оклад водій-ел. 14157 + св = 17271 грн де св-соц.внесок за 2021р = 22% від окладу 

             ел.монт.13725 + св = 16140 грн  

Зарплата за 1 год 2-х чол. 9597.6/167 = 200,06 грн.год, де 167 норма часу на місяць 

 

16*1,5 = 24 год   

Зарплата на 2 чол за 24 годин 24*200,6=4814,4 грн 

Крім того: 
1 раз в місяць огляд РП  по 20 км = 20 км*12 = 240 км 

Крім того виїзди, перемикання, інші роботи по яким можна було виконати за допомогою 

ТМ, приймаємо в середньому по 2 на місяць, за рік – 2*1*12 = 24 виїзди. 

Пробіг автомобіля 20*24= 480 км 

Всього пробіг автомобіля 240+480= 720 км  на ПММ  720*18/100*24,38= 3159,6 грн. 

Середній час проїзду та огляд РП 1,5 год 

Середній час перемикань та інш. 2 год. 

Зарплата огляд 1 РП *1,5*12= 18 год *200,06= 3610,8 грн 

Зарплата за перемикання та інші 2 год*2*1*12= 48год *200,06 =9602,88 грн 

 

Всього :   Недовідпуск                                                             38 570,00 грн. 

                  ПММ                                       1 404,3+3 159,6  =    4 563,90 грн. 

                  Зарплата                   4 814,4+3 610,8+9 602,88 =  18 028,08 грн 

           __________________________________________________________ 

                                                                                                    61 161,98 грн. 

 

Відповідно проектно-кошторисній документації на телемеханізацію РП-1 м. Кобеляки 

передбачається 483 703,39 грн без ПДВ,  окупність 483 703,39  /61 161,98  = 7,91 років 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2.2.2 Телемеханізація РП 6-10 кВ (ЦРП м. Лубни) 

 

1. Мета виконання запланованого заходу  

Захід спрямований на забезпечення диспетчерських пунктів філій Товариства 

телеметричними даними про поточний стан комутаційних апаратів в розподільчих пунктах.  

 

 2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

АСДУ (Автоматизована система диспетчерського управління) АТ «Полтаваобленерго» 

створена на базі SCADA системи фірми АВВ - «MicroSCADA». 

Призначення системи: 

- оперативний контроль стану схеми електричної мережі; 

- контроль електроспоживання й потужності; 

- технічний облік електроенергії; 

- підвищення надійності передачі електроенергії; 

- діагностика стану основного устаткування; 

- реєстрація аварійних і поточних подій; 

- зниження технічних і комерційних втрат за рахунок підвищення точності, вірогідності 

й одночасності одержання інформації; 

- мінімізації фінансових втрат за рахунок підвищення оперативності локалізації й 

усунення аварійних ситуацій, своєчасної діагностики стану устаткування й відповідно 

зменшення недовідпуску електроенергії; 

- зменшення випадків розкрадання устаткування й мереж за рахунок оперативного 

надання оперативному персоналу інформації про спрацьовування систем охоронної 

сигналізації.  

АСДУ АТ «Полтаваобленерго» побудована на ієрархічному принципі й містить в своєму 

складі три рівні: 

- нижній рівень – включає до свого складу 225 віддалених терміналів RTU-560, 

лічильники NP-03, мікропроцесорний захист, мікропроцесорні перетворювачі, які 

безпосередньо забезпечують виконання команд по керуванню енергообладнанням, зняття 

необхідної інформації по навантаженню, контрольних вимірів в режимі реального часу; 

-  середній рівень - сервера АСДУ філій, в кількості  26 одиниць, комунікаційне 

обладнання, що забезпечує отримання інформації нижнього рівня та передачу її на верхній 

рівень; 

- верхній рівень – центральний сервер АСДУ АТ «Полтаваобленерго», комунікаційне 

обладнання. 

Роботи по будівництву та впровадженню АСДУ АТ «Полтаваобленерго» розпочалися з 

2001 року. Багаторічна робота, протягом 2001-2021 років, дозволила підприємству досягти 

значних успіхів. Станом на початок 2021 року АСДУ впроваджено на всіх 206 підстанціях 35-

150 кВ. 

Станом на 01.01.2021 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» експлуатує 78 розподільчих 

пунктів напругою 6-10 кВ, які повинні бути телемеханізовані. 

 Станом на 01.01.2021 телемеханізовано 22 РП, тобто рівень телемеханізації РП 

становить 28,2%. До переліку телемеханізованих об’єктів відносяться 20 РП в м. Полтава (РП-

2, РП-4, РП-8, РП-9, РП-13, 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 та ЦРП-10 кВ в м. Миргород. 

 

№ Філія 

РП, які 

підлягають 

телемеханіз

ації 

Телемеханізова

но на 01.01.2021 

План 

телемеханізації РП 

до 2026 року 

Телемеханізовано 

на 01.01.2027 

(прогноз) 

об’єктів % об’єктів % об’єктів % 

1 Гадяцька 3   3 100% 3 100% 

2 Гребінківська 2   2 100% 2 100% 

3 Кобеляцька 1   1 100% 1 100% 

4 Комсомольська 5   5 100% 5 100% 

5 Кременчуцька 18 1 6% 17 94% 18 100% 



6 Лубенська 5   5 100% 5 100% 

7 Машівська 1   1 100% 1 100% 

8 Миргородська 2 1 50

% 

1 50% 2 100% 

9 Пирятинська 3   3 100% 3 100% 

10 Полтавська міська 36 20 56

% 

16 44% 36 100% 

11 Полтавська районна 1   1 100% 1 100% 

12 Хорольська 1   1 100% 1 100% 

 РАЗОМ: 78 22  56 100% 78 100% 

 

 

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

Враховуючи важливість ЦРП в енергозабезпеченні м. Лубни пропонується 

першочергове виконання робіт з телемеханізації вказаного РП. 

Вартість робіт по об’єкту: 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. без 

ПДВ 

Реконструкція центрального 

розподільчого пункту 10 кВ в м. 

Лубни Полтавської області шляхом 

встановлення автоматизованої 

системи диспетчерського управління 

 шт 1 509,99 509,99 

 

Перелік основного обладнання: 

 

Виконання робіт по проекту, розробленому у 2021 році, «Реконструкція центрального 

розподільчого пункту 10 кВ в м. Лубни Полтавської області шляхом встановлення 

автоматизованої системи диспетчерського управління» зазначене в «Плані розвитку системи 

розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  з 2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 3.2). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція центрального розподільчого 

пункту 10 кВ в м. Лубни Полтавської області шляхом встановлення автоматизованої системи 

диспетчерського управління», затверджена Вказівкою №470 від 23.09.2021 року, складає 701 502 

грн без ПДВ.  

4. Розрахунок економічного ефекту. 

По ЦРП м. Лубни за 2020 рік було 5 аварійних відключень. Недовідпуск електроенергії склав 

1,5 тис. КВт/год. Для 2 класу споживачів тариф 2,9 без ПДВ, це складає 4350 грн без ПДВ  

Середня відстань до ЦРП – 3,5 км. Середній час виїзду автомобіля ОВБ на РП, огляд та 

проведення перемикань – 1 год. Час проїзду назад - 0,2 год. Загальна відстань - 7км. 

Доставка персоналу (водій – електромонтер та електромонтер) проводиться автомобілем ГАЗ-

2705. Витрата бензину А-92-18 л/100 км. 24,38 грн без НДС за 1 л.  

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

RTU 560 Raks 560MPR03 шт 1 

Повторювач інтерфейсу RS-485/RS-485 I-7510AR шт 1 

Автоматичний вимикач S202M-C6UC шт 2 

Електронне реле контролю напруги однофазне EU 102 шт 1 

Communication unit (CMU) (Блок зв’язку) 560CMR01 шт 1 

Binary input modules (Модуль вхідних сигналів) 560BIR01 шт 3 

Binary output modules (Модуль вихідних сигналів) 23BA40 шт 2 

Флеш-карта до процесорного модуля PLC/Archive Licence 250DP шт 1 

4G LTE Роутер LR77 v2 Libratum шт 1 



5*7*18/100 = 6,3 л *24,38 грн = 153,6 грн. 

Оклад водій-ел. 14157 + св = 17271 грн де св-соц.внесок за 2021р = 22% від окладу 

             ел.монт.13725 + св = 16140 грн  

Зарплата за 1 год 2-х чол. 9597.6/167 = 200,06 грн.год, де 167 норма часу на місяць 

Затрати часу 5*1,2 = 6 год   На зарплату  6*200,6=1200,36 грн 

Крім того: 

1 раз в місяць огляд РП  по 7 км  за рік 7 км*12 = 84 км 

Крім того виїзди, перемикання, інші роботи по яким можна було б виконати за допомогою ТМ, 

приймаємо в середньому по 2 на місяць, за рік – 2*12 = 24 виїзди. 

Пробіг автомобіля 7*24= 168 км 

Всього пробіг автомобіля  84+168 = 252 км  на ПММ  252*18/100*24,38= 1105,87 грн. 

Середній час проїзду та огляд РП 1,2 год. 

Середній час перемикань та інше 2 год. 

Зарплата огляд  РП 1*1,2*12= 14,4 год *200,06= 2880,9 грн 

Зарплата за перемикання та інші 2год. *2*1*12= 48год *200,06 =9602,88 грн 

 

Всього :   Недовідпуск                                                                   4350,0     грн. 

                  ПММ                                      153,6+1105,8  =             1259,4   грн. 

                  Зарплата                        2880,9+1200,36+9602,88 =  13684,14 грн 

           __________________________________________________________ 

                                                                                                     19293,54 грн 

 

Відповідно проектно-кошторисній документації на телемеханізацію ЦРП м. Лубни 

передбачається 509 991,71 грн без ПДВ,  окупність 509 991,71 / 19 293,54  = 26,43 років 

 

 

 

 

3.1.2.2.3 Телемеханізація РП 6-10 кВ (РП-2 м. Лубни) 

 

1. Мета виконання запланованого заходу  

Захід спрямований на забезпечення диспетчерських пунктів філій Товариства 

телеметричними даними про поточний стан комутаційних апаратів в розподільчих пунктах.  

 

 2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

АСДУ (Автоматизована система диспетчерського управління) АТ «Полтаваобленерго» 

створена на базі SCADA системи фірми АВВ - «MicroSCADA». 

Призначення системи: 

- оперативний контроль стану схеми електричної мережі; 

- контроль електроспоживання й потужності; 

- технічний облік електроенергії; 

- підвищення надійності передачі електроенергії; 

- діагностика стану основного устаткування; 

- реєстрація аварійних і поточних подій; 

- зниження технічних і комерційних втрат за рахунок підвищення точності, вірогідності 

й одночасності одержання інформації; 

- мінімізації фінансових втрат за рахунок підвищення оперативності локалізації й 

усунення аварійних ситуацій, своєчасної діагностики стану устаткування й відповідно 

зменшення недовідпуску електроенергії; 

- зменшення випадків розкрадання устаткування й мереж за рахунок оперативного 

надання оперативному персоналу інформації про спрацьовування систем охоронної 

сигналізації.  



АСДУ АТ «Полтаваобленерго» побудована на ієрархічному принципі й містить в своєму 

складі три рівні: 

- нижній рівень – включає до свого складу 225 віддалених терміналів RTU-560, 

лічильники NP-03, мікропроцесорний захист, мікропроцесорні перетворювачі, які 

безпосередньо забезпечують виконання команд по керуванню енергообладнанням, зняття 

необхідної інформації по навантаженню, контрольних вимірів в режимі реального часу; 

-  середній рівень - сервера АСДУ філій, в кількості  26 одиниць, комунікаційне 

обладнання, що забезпечує отримання інформації нижнього рівня та передачу її на верхній 

рівень; 

- верхній рівень – центральний сервер АСДУ АТ «Полтаваобленерго», комунікаційне 

обладнання. 

Роботи по будівництву та впровадженню АСДУ АТ «Полтаваобленерго» розпочалися з 

2001 року. Багаторічна робота, протягом 2001-2021 років, дозволила підприємству досягти 

значних успіхів. Станом на початок 2021 року АСДУ впроваджено на всіх 206 підстанціях 35-

150 кВ. 

Станом на 01.01.2021 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» експлуатує 78 розподільчих 

пунктів напругою 6-10 кВ, які повинні бути телемеханізовані. 

 Станом на 01.01.2021 телемеханізовано 22 РП, тобто рівень телемеханізації РП 

становить 28,2%. До переліку телемеханізованих об’єктів відносяться 20 РП в м. Полтава (РП-

2, РП-4, РП-8, РП-9, РП-13, 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 та ЦРП-10 кВ в м. Миргород. 

 

№ Філія 

РП, які 

підлягають 

телемеханіз

ації 

Телемеханізова

но на 01.01.2021 

План 

телемеханізації РП 

до 2026 року 

Телемеханізовано 

на 01.01.2027 

(прогноз) 

об’єктів % об’єктів % об’єктів % 

1 Гадяцька 3   3 100% 3 100% 

2 Гребінківська 2   2 100% 2 100% 

3 Кобеляцька 1   1 100% 1 100% 

4 Комсомольська 5   5 100% 5 100% 

5 Кременчуцька 18 1 6% 17 94% 18 100% 

6 Лубенська 5   5 100% 5 100% 

7 Машівська 1   1 100% 1 100% 

8 Миргородська 2 1 50

% 

1 50% 2 100% 

9 Пирятинська 3   3 100% 3 100% 

10 Полтавська міська 36 20 56

% 

16 44% 36 100% 

11 Полтавська районна 1   1 100% 1 100% 

12 Хорольська 1   1 100% 1 100% 

 РАЗОМ: 78 22  56 100% 78 100% 

 

 

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

Враховуючи важливість РП-2 в енергозабезпеченні м. Лубни пропонується 

першочергове виконання робіт з телемеханізації вказаного РП. 

Вартість робіт по об’єкту: 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. без 

ПДВ 

Реконструкція розподільчого пункту 

10 кВ №2 в м. Лубни Полтавської 

області шляхом встановлення 

автоматизованої системи 

диспетчерського управління   

 шт 1 562,22 562,22 



 

Перелік основного обладнання: 

 

Виконання робіт по проекту, розробленому у 2021 році, «Реконструкція розподільчого 

пункту 10 кВ №2 в м. Лубни Полтавської області шляхом встановлення автоматизованої системи 

диспетчерського 

управління » зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  з 

2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 3.2). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція розподільчого пункту 10 кВ №2 

в м. Лубни Полтавської області шляхом встановлення автоматизованої системи диспетчерського 

управління», затверджена Вказівкою №471 від 23.09.2021 року, складає 773 348 грн без ПДВ.  

 

4. Розрахунок економічного ефекту. 

По РП-2 м. Лубни за 2021 рік було 6 аварійних відключень. Недовідпуск електроенергії склав 

4,979 тис. КВт/год. Для 2 класу споживачів тариф 2,9 без ПДВ, це складає 14439,1 грн без ПДВ  

Середня відстань до РП-2 – знаходиться на території філії. Середній час огляду,перемикань - 

0,8год. 

Оклад водій-ел. 14157 + св = 17271 грн де св-соц.внесок за 2021р = 22% від окладу 

             ел.монт.13725 + св = 16140 грн  

Зарплата за 1 год 2-х чол. 9597.6/167 = 200,06 грн.год, де 167 норма часу на місяць 

Затрати часу 6*0,8 = 4,8 год   На зарплату  4,8*200,6=960,3 грн 

 

 

Крім того: 

1 раз в місяць огляд РП.   

Крім того перемикання, інші роботи по яким можна було б виконати за допомогою ТМ, 

приймаємо в середньому по 2 на місяць, за рік – 2*12 = 24. 

Середній час на огляд РП 0,8 год. 

Середній час перемикань та інше 2 год. 

Зарплата огляд  РП 1*0,8*12= 9,6 год *200,06= 1920,6 грн 

Зарплата за перемикання та інші 2год. *2*1*12= 48год *200,06 =9602,88 грн 

 

Всього :   Недовідпуск                                                                   14439,1 грн. 

                  ПММ                                                                                  - 

                  Зарплата                        960,3+1920,6+9602,88 =        12483,7 грн 

           __________________________________________________________ 

                                                                                                       26922,8 грн 

 

Відповідно проектно-кошторисній документації на телемеханізацію РП-2 м. Лубни 

передбачається 562 224,23 грн без ПДВ,  окупність 562 224,23 / 26 922,8  = 20,88 років 

 

 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

RTU 560 Raks 560MPR03 шт 1 

Повторювач інтерфейсу RS-485/RS-485 I-7510AR шт 2 

Автоматичний вимикач S202M-C6UC шт 2 

Електронне реле контролю напруги однофазне EU 102 шт 1 

Communication unit (CMU) (Блок зв’язку) 560CMR01 шт 1 

Binary input modules (Модуль вхідних сигналів) 560BIR01 шт 3 

Binary output modules (Модуль вихідних сигналів) 23BA40 шт 2 

Флеш-карта до процесорного модуля PLC/Archive Licence 250DP шт 1 

4G LTE Роутер LR77 v2 Libratum шт 1 



3.1.2.2.4 Телемеханізація РП 6-10 кВ (РП-1 м. Лубни) 

 

1. Мета виконання запланованого заходу  

Захід спрямований на забезпечення диспетчерських пунктів філій Товариства 

телеметричними даними про поточний стан комутаційних апаратів в розподільчих пунктах.  

 

 2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

АСДУ (Автоматизована система диспетчерського управління) АТ «Полтаваобленерго» 

створена на базі SCADA системи фірми АВВ - «MicroSCADA». 

Призначення системи: 

- оперативний контроль стану схеми електричної мережі; 

- контроль електроспоживання й потужності; 

- технічний облік електроенергії; 

- підвищення надійності передачі електроенергії; 

- діагностика стану основного устаткування; 

- реєстрація аварійних і поточних подій; 

- зниження технічних і комерційних втрат за рахунок підвищення точності, вірогідності 

й одночасності одержання інформації; 

- мінімізації фінансових втрат за рахунок підвищення оперативності локалізації й 

усунення аварійних ситуацій, своєчасної діагностики стану устаткування й відповідно 

зменшення недовідпуску електроенергії; 

- зменшення випадків розкрадання устаткування й мереж за рахунок оперативного 

надання оперативному персоналу інформації про спрацьовування систем охоронної 

сигналізації.  

АСДУ АТ «Полтаваобленерго» побудована на ієрархічному принципі й містить в своєму 

складі три рівні: 

- нижній рівень – включає до свого складу 225 віддалених терміналів RTU-560, 

лічильники NP-03, мікропроцесорний захист, мікропроцесорні перетворювачі, які 

безпосередньо забезпечують виконання команд по керуванню енергообладнанням, зняття 

необхідної інформації по навантаженню, контрольних вимірів в режимі реального часу; 

-  середній рівень - сервера АСДУ філій, в кількості  26 одиниць, комунікаційне 

обладнання, що забезпечує отримання інформації нижнього рівня та передачу її на верхній 

рівень; 

- верхній рівень – центральний сервер АСДУ АТ «Полтаваобленерго», комунікаційне 

обладнання. 

Роботи по будівництву та впровадженню АСДУ АТ «Полтаваобленерго» розпочалися з 

2001 року. Багаторічна робота, протягом 2001-2021 років, дозволила підприємству досягти 

значних успіхів. Станом на початок 2021 року АСДУ впроваджено на всіх 206 підстанціях 35-

150 кВ. 

Станом на 01.01.2021 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» експлуатує 78 розподільчих 

пунктів напругою 6-10 кВ, які повинні бути телемеханізовані. 

 Станом на 01.01.2021 телемеханізовано 22 РП, тобто рівень телемеханізації РП 

становить 28,2%. До переліку телемеханізованих об’єктів відносяться 20 РП в м. Полтава (РП-

2, РП-4, РП-8, РП-9, РП-13, 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 та ЦРП-10 кВ в м. Миргород. 

 

№ Філія 

РП, які 

підлягають 

телемеханіз

ації 

Телемеханізова

но на 01.01.2021 

План 

телемеханізації РП 

до 2026 року 

Телемеханізовано 

на 01.01.2027 

(прогноз) 

об’єктів % об’єктів % об’єктів % 

1 Гадяцька 3   3 100% 3 100% 

2 Гребінківська 2   2 100% 2 100% 

3 Кобеляцька 1   1 100% 1 100% 

4 Комсомольська 5   5 100% 5 100% 

5 Кременчуцька 18 1 6% 17 94% 18 100% 



6 Лубенська 5   5 100% 5 100% 

7 Машівська 1   1 100% 1 100% 

8 Миргородська 2 1 50

% 

1 50% 2 100% 

9 Пирятинська 3   3 100% 3 100% 

10 Полтавська міська 36 20 56

% 

16 44% 36 100% 

11 Полтавська районна 1   1 100% 1 100% 

12 Хорольська 1   1 100% 1 100% 

 РАЗОМ: 78 22  56 100% 78 100% 

 

 

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

Враховуючи важливість РП-1 в енергозабезпеченні м. Лубни пропонується 

першочергове виконання робіт з телемеханізації вказаного РП. 

Вартість робіт по об’єкту: 

Назва предмету закупівлі Замовник 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. без 

ПДВ 

Реконструкція розподільчого пункту 

10 кВ №1 в м. Лубни Полтавської 

області шляхом встановлення 

автоматизованої системи 

диспетчерського 

управління   

 шт 1 547,73 547,73 

 

Перелік основного обладнання: 

 

Виконання робіт по проекту, розробленому у 2021 році, «Реконструкція розподільчого 

пункту 10 кВ №1 в м. Лубни Полтавської області шляхом встановлення автоматизованої системи 

диспетчерського 

управління » зазначене в «Плані розвитку системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  з 

2022 по 2026 роки» (табл. 76, пп. 3.2). 

Загальна кошторисна вартість по проекту «Реконструкція розподільчого пункту 10 кВ №1 

в м. Лубни Полтавської області шляхом встановлення автоматизованої системи диспетчерського 

управління», затверджена Вказівкою №441 від 02.09.2021 року, складає 756 747 грн без ПДВ.  

 

4. Розрахунок економічного ефекту. 

По РП-1 м. Лубни за 2020 рік було 7 аварійних відключень. Недовідпуск електроенергії склав 

1,8 тис. КВт/год. Для 2 класу споживачів тариф 2,9 без ПДВ, це складає 4350 грн без ПДВ  

Середня відстань до РП-1 – 4,3 км. Середній час виїзду автомобіля ОВБ на РП, огляд та 

проведення перемикань – 1 год. Час проїзду назад - 0,2 год. Загальна відстань – 8,6км. 

Найменування обладнання Од. вим. Кіл-ть 

RTU 560 Raks 560MPR03 шт 1 

Повторювач інтерфейсу RS-485/RS-485 I-7510AR шт 2 

Автоматичний вимикач S202M-C6UC шт 2 

Електронне реле контролю напруги однофазне EU 102 шт 1 

Communication unit (CMU) (Блок зв’язку) 560CMR01 шт 1 

Binary input modules (Модуль вхідних сигналів) 560BIR01 шт 7 

Binary output modules (Модуль вихідних сигналів) 23BA40 шт 2 

Флеш-карта до процесорного модуля PLC/Archive Licence 250DP шт 1 

4G LTE Роутер LR77 v2 Libratum шт 1 



Доставка персоналу (водій – електромонтер та електромонтер) проводиться автомобілем ГАЗ-

2705. Витрата бензину А-92-18 л/100 км. 24,38 грн без НДС за 1 л.  

7*8,6*18/100 = 10,8 л *24,38 грн = 264,1 грн. 

Оклад водій-ел. 14157 + св = 17271 грн де св-соц.внесок за 2021р = 22% від окладу 

             ел.монт.13725 + св = 16140 грн  

Зарплата за 1 год 2-х чол. 9597.6/167 = 200,06 грн.год, де 167 норма часу на місяць 

Затрати часу 7*1,2 = 8,4 год   На зарплату  8,4*200,6=1680,5 грн 

Крім того: 

1 раз в місяць огляд РП  по 8,6 км  за рік 8,6 км*12 = 103,2 км 

Крім того виїзди, перемикання, інші роботи по яким можна було б виконати за допомогою ТМ, 

приймаємо в середньому по 2 на місяць, за рік – 2*12 = 24 виїзди. 

Пробіг автомобіля 8,6*24= 206,4 км 

Всього пробіг автомобіля  103,2+206,4 = 309,6 км  на ПММ  309,6*18/100*24,38= 1358,6 грн. 

Середній час проїзду та огляд РП 1,2 год. 

Середній час перемикань та інше 2 год. 

Зарплата огляд  РП 1*1,2*12= 14,4 год *200,06= 2880,9 грн 

Зарплата за перемикання та інші 2год. *2*1*12= 48год *200,06 =9602,88 грн 

 

Всього :   Недовідпуск                                                                   4350,0     грн. 

                  ПММ                                      264,1+1358,6  =             1622,7   грн. 

                  Зарплата                        2880,9+1680,5+9602,88 =   14164,3 грн 

           __________________________________________________________ 

                                                                                                       20137,0 грн 

 

 

Відповідно проектно-кошторисній документації на телемеханізацію РП-1 м. Лубни 

передбачається 547 726,65 грн без ПДВ,  окупність 547 726,65 / 20 137  = 27,20 років 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Програмне забезпечення DMS 600  

(захід перехідний, закінчення у 2025 році) 
Відповідно до вимог постанов НКРЕКП, ОСР зобов’язаний проводити автоматизацію 

процесів щодо системи управління аварійними і плановими відключеннями, розрахунки 

показників надійності системи розподілу (SAIDI, SAIFI), моніторингу якості послуг розподілу 

електричної енергії, забезпечити  достовірність даних для здійснення моніторингу якості 

послуг (зокрема, шляхом створення систем реєстрації відключень в електричних мережах 6 - 

150 кВ) та інше. 

Необхідно також зазначити, що вибір саме програмного комплексу DMS 600 зроблений 

з наступних причин: 

- система телемеханіки АТ «Полтаваобленерго» побудована на базі програмного 

забезпечення та обладнання АВВ, яке має закритий код, в зв’язку з чим відсутній 

доступ до баз даних та не можливо використовувати програмне забезпечення інших 

виробників; 

- єдиний варіант щодо інтеграції з АВВ був запропонований саме DMS 600.  

 

Програмний комплекс DMS 600 має функціональні можливості для реалізації вимог 

НКРЕКП, зазначених вище, а саме дана система дозволяє: 

- Побудувати модель мережі повністю, в т.ч. включаючи кінцевого користувача; 



- Моделювати аварійні ситуації та будувати схеми відновлення електропостачання; 

- Управління та аналіз топології мереж; 

- Планувати перемикання; 

- Пошук оптимальної схеми для мінімізації втрат; 

- Видавати та зберігати звіти про втрати в мережі; 

- Визначення місць коротких замикань; 

- Планування дій, необхідних для відновлення електропостачання; 

- Складання звітів про КЗ та статистика по кожному споживачу; 

- Аналіз роботи релейного захисту; 

- Оцінку стану мережі та робити найближчий прогноз навантаження; 

- Отримувати інформацію по споживачам з різних критеріїв, в т.ч. історію відключень 

електроенергії; 

- Інтеграцію з MicroSCADA; 

- Оптимальне управління бригадами ОВБ ; 

- Розрахунок планової надійності мережі з використанням середніх показників 

надійності і параметрів відновлення; 

- Розрахунок індексів SAIDI, SAIFI, ASAI, недовідпуску електроенергії; 

- Створення форми даних контактів споживачів та збір даних по дзвінкам споживачів 

(скаргам) для використання контроля виводу обладнання в ремонт та управління 

простоями 

 

Очікуваний ефект від впровадження програмного комплексу DMS 600: 

- зменшення величини та тривалості недовідпуску електроенергії у 1,5 раза; 

- зменшення транспортних затрат на 15 % і більше; 

- зменшення втрат електроенергії на 10 % і більше; 

- підтримання величин струмів, напруги і реактивної потужності в допустимих межах 

безперервно в режимі реального часу; 

- задоволеність клієнтів щодо обізнаності ходу відновлення електропостачання; 

- оперативне надання інформації ЗМІ щодо відключень та часу відновлення 

електропостачання. 

 

З метою впровадження даного проекту та розрахунків витрат, що передбачаються АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» розроблено «Технічне завдання на технічне переоснащення об'єктів 

електромереж АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в частині впровадження інтегрованої 

автоматизованої системи диспетчерського управління DMS з функціями OMS підприємства з 

інтеграцією діючих систем телемеханіки», що затверджене в 2021 році (додається). На підставі 

технічного завдання проведені розрахунки необхідного ліцензійного, програмного, 

матеріально-технічного забезпечення та необхідних обсягів виконання робіт.  

 

Рішення з ліцензійного, програмного, матеріально-технічного, ресурсного забезпечення 

ПРОЕКТУ. 

№ 

п/п 
Найменування Кільк. 

1 ЦДП (Полтава) 
 

 Обладнання 1 

1.1 Шафа ІАСДК 2 

 
Шафа RITTAL перфорована , IT-TS 800x2000x1000 42U 1 

 
Сервер SCADA (front-end) (PowerEdge R740) у складі: 1 



№ 

п/п 
Найменування Кільк. 

 
Chassis with up to 8 x 3.5" SAS/SATA Hard Drives for 2CPU Configuration 1 

 

Intel Xeon Gold 5218 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) 

DDR4-2666 
2 

 
32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 8Gb BASE 4 

 
PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Low Profile 1 

 

480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB 

CARR, 3 DWPD, 
5 

 
6 Standard Fans for R740/740XD 1 

 
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 1 

 
C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord 2 

 
Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T, rNDC 1 

 
Parts Only Warranty 12 Months 1 

 
ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension, 24 Month(s) 1 

 
ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 12 Month(s) 1 

 
Сервер DMS (PowerEdge R740) у складі: 1 

 
Trusted Platform Module 2.0 1 

 
Chassis with up to 8 x 3.5" SAS/SATA Hard Drives for 2CPU Configuration 1 

 

Intel Xeon Gold 6240 2.6G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT 

(150W) DDR4-2933 
2 

 
32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 8Gb BASE 8 

 
PERC H740P RAID Controller, LP Adapter 1 

 

960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB 

CARR, 3 DWPD, 
5 

 
6 Standard Fans for R740/740XD 1 

 
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 1 

 
C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord 2 

 
Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T, rNDC 1 

 
Parts Only Warranty 12 Months 1 

 
ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension, 24 Month(s) 1 

 
ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 12 Month(s) 1 

 
Сервер HIS (PowerEdge R740XD) у складі: 1 

 
Chassis with Up to 24 x 2.5 Hard Drives for 1CPU Configuration 1 

 

Intel Xeon Gold 6244 3.6G, 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) 

DDR4-2933 
1 

 
32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 8Gb BASE 8 

 
PERC H740P RAID Controller, 8GB NV Cache, Mini card 1 

 
480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD, 2 

 
1.92TB SSD SATA Mix used 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug S4610 Drive, 13 

 
6 Performance Fans forR740/740XD 1 

 
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 1 

 
C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord 2 

 
Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T, rNDC 1 

 
Parts Only Warranty 12 Months 1 

 
ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension, 24 Month(s) 1 

 
ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 12 Month(s) 1 

 
Сервер інтеграції (PowerEdge R440) у складі: 1 

 
2.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives 1 

 

Intel Xeon Gold 5217 3.0G, 8C/16T, 10.4GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (115W) 

DDR4-2666 
1 

 
16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 4 

 
PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Low Profile 1 



№ 

п/п 
Найменування Кільк. 

 
480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD, 3 

 
Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W 1 

 
C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord 2 

 
Broadcom 5720 Dual Port 1 GbE Network LOM Mezz Card 1 

 
Parts Only Warranty 12 Months 1 

 
ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension, 24 Month(s) 1 

 
ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 12 Month(s) 1 

 
Комутатор Dell EMC PowerSwitch N2224X-ON у складі: 1 

 

Powerswitch N2224X-ON, 24x1/2.5G, 4x25G, 2x40G Stacking, 1xAC PSU, IO/PS 

airflow, OS6 
1 

 

User Documentation EMEA1 (English-

US/German/Spanish/French/Hebrew/Russian/Serbian Croatian/Turkey) 
1 

 

Power Supply, 550W AC, IO to PSU airflow, Hot Swap, N2224X, N2248X, N3224T, 

N3224F, N3248TE, N3248X 
1 

 
Power Cord, PDU (Rack) 2 

 
Partner Operations Support 1 

 
Lifetime Limited Hardware Warranty - Basic Hardware Service Parts Only 1 

 
3Y ProSupport and Next Business Day Onsite Service Upgrade 1 

 

Dell Networking,Cable,SFP+ to SFP+,10GbE,Copper Twinax Direct Attach Cable,0.5 

Meter - Kit 
1 

 
Процесорний модуль (шлюз телемеханіки) 540CMD01 R0001, ABB 1 

 

Флеш-карта до процесорного модуля Rel. 12 Basic license 5000 DP 

1KGT201642R0012 
1 

 
Сервер точного часу Meinberg LANTIME M300/GPS 0,5 

 

Джерело безпербійного живлення Smart-UPS SRT 3000VА 230V, SRT3000XLI, 

APC 
1 

 

Змінний блок АКБ для ДБЖ Smart-UPS SRT 96V 3kVA Battery Pack, SRT96BP, 

APC 
5 

 
UPS Network Management Card 2, AP9630, APC 1 

 

Комплект монтажний APC Smart-UPS SRT 19" Rail Kit for Smart-UPS SRT 

2,2/3kVA, SRTRK4, APC 
6 

 
Консоль 17", RM, KVM switch APC  AP5808 0,5 

 
Інше обладнання та матеріали 1 

1.2 Програмне забезпечення 1 

 

Microsoft Windows Server 2019 Standard, OLP ліцензія на сервери на 2 ядра для 

комерц. організації (9EM-00653) 
100 

 

Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2019 Single Language OPEN No 

Level Device CAL (6VC-03747) 
28 

 

Microsoft Windows Server CAL 2019 Single Language OPEN No Level Device CAL 

(R18-05767) 
28 

 
Microsoft Office Standard 2019 корпоративна ліцензія OLP 4 

 
Ліцензія MicroSCADA Х (Fron-end) 1 

 Ліцензія MicroSCADA Х (HIS) 1 

 Ліцензія DMS MicroSCADA Х (1 етап) 1 

 Ліцензія DMS MicroSCADA Х (2 етап) 1 

 Ліцензія DMS MicroSCADA Х (3 етап) 1 

 
Ліцензія DMS MicroSCADA Х (4 етап) 1 

1.3 Інформаційний захист 2 

 

Брандмауер FortiGate-100F Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard 

Unified Threat Protection (UTP) 
2 

1.4 АРМ Диспетчера 4 



№ 

п/п 
Найменування Кільк. 

 
Монітор 34" Samsung LC34J791W (3440x1440 pic., 21:9)  4 

 

Системний блок Precision 3450 Small Form Factor (Intel® Core™ i5-11600 (6 

Core, 12MB cache, up to 4.8GHz), NVIDIA Quadro P620 2GB LP (4 mDP to DP 

adapters), 16GB (2x8GB) DDR4 Memory 256GB PCIe NVMe Class 40 M.2 SSD, 

SATA HDD 1000Gb, Precision 3450 SFF with 300W up to 92% efficient (80 Plus 

Platinum) PSU, Dell KB216 Wired Keyboard, Dell Optical Mouse, Windows 10 x 64 

PRO) 

1 

 
Комплект сигнальних кабелів 1 

 
Кріплення моніторів 1 

 
Шафа монтажна настінна CMS MGSWA 12U, UA-MGSWA1235B 1 

 
Щит, автомат, блок розеток, кабель живлення 1 

 
Бездротова клавіатура 1 

1.5 АРМ адміністратора (користувачів) 10 

 
Монітор DELL  P2421 (210-AWLE) 1 

 

Системний блок Precision 3450 Small Form Factor (Intel® Core™ i7-11700 (8 

Core, 16MB cache, up to 4.9GHz), 16GB (2x8GB) DDR4 Memory, Intel Integrated 

Graphics, 512GB PCIe NVMe Class 40 M.2 SSD, SATA HDD 1000Gb, Intel 1Gb 

NIC PCIe Card (Low Profile), Precision 3450 SFF with 300W up to 92% efficient (80 

Plus Platinum) PSU, Dell KB216 Wired Keyboard, Dell Optical Mouse, Windows 10 

x 64 PRO) 

1 

1.6 Роботи по розробці та впровадженню системи 1 

 
Впровадження системи (HIS, Front-end, DMS в обсязі OMS) 1 

 
Впровадження системи (DMS розширення (+30 WS, HSB, інтеграція 

лічильників)) 
1 

 
Впровадження системи (DMS розширення (аналітичні можливості - 

моделювання, реконфігурація, планування)) 
1 

 

Впровадження системи (DMS розширення (GPS, планування, мережа 0,4 кВ, 

інвестиційні розрахунки  ) 
1 

 
Разом 1 

2 Структурний підрозділ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (ДП РЕМ) 
 

2.1 АРМ Диспетчера 28 

 
Монітор 34" Samsung LC34J791W (3440x1440 pic., 21:9) 4 

 

Системний блок Precision 3450 Small Form Factor (Intel® Core™ i5-11600 (6 

Core, 12MB cache, up to 4.8GHz), NVIDIA Quadro P620 2GB LP (4 mDP to DP 

adapters), 16GB (2x8GB) DDR4 Memory 256GB PCIe NVMe Class 40 M.2 SSD, 

SATA HDD 1000Gb, Precision 3450 SFF with 300W up to 92% efficient (80 Plus 

Platinum) PSU, Dell KB216 Wired Keyboard, Dell Optical Mouse, Windows 10 x 64 

PRO) 

1 

 
Комплект сигнальних кабелів 1 

 
Кріплення моніторів 1 

 
Шафа монтажна настінна CMS MGSWA 12U, UA-MGSWA1235B 1 

 
Щит, автомат, блок розеток, кабель живлення 1 

 
Бездротова клавіатура 1 

2.2 Роботи впровадженню системи 1 

 

 

 

 

 

 

 



ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ІАСДК АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

№ Найменування 

2022 2023 2024 2025 Разом 

млн. 

грн. без 

ПДВ 

млн. 

грн. без 

ПДВ 

млн. 

грн. без 

ПДВ 

млн. 

грн. без 

ПДВ 

млн. 

грн. без 

ПДВ 

1 ІАСДК/DMS 34,194 10,978 6,144 15,237 66,553 

1.1 Шафа ІАСДК (основна) 2,609 
   

2,609 

1.2 Шафа ІАСДК (Резервна) 2,609 
   

2,609 

1.3 

ПЗ (Microsoft Windows Server, 

ліцензії термінального доступу; MS 

Office) 

0,571 
   

0,571 

1.4 
ПЗ MicroSCADA X (SYS600 Front-

end) 
3,157 

   
3,157 

1.5 ПЗ MicroSCADA X (HIS) 1,685 
   

1,685 

1.6 
ПЗ MicroSCADA X (DMS600 – 

DMS/OMS підсистема, 1 етап) 
19,247 

   
19,247 

1.7 
ПЗ MicroSCADA X (DMS600 – 

DMS/OMS підсистема, 2 етап)  
7,832 

  
7,832 

1.8 
ПЗ MicroSCADA X (DMS600 – 

DMS/OMS підсистема, 3 етап)   
4,810 

 
4,810 

1.9 
ПЗ MicroSCADA X (DMS600 – 

DMS/OMS підсистема, 4 етап)    
13,904 13,904 

1.10 

Інформаційний захист 

(Брандмауер FortiGate-100F з тех. 

підтримкою та ліц. ПЗ - 2 шт.) 

0,300 
   

0,300 

1.11 АРМ Диспетчера 4 шт. 0,595 
   

0,595 

1.12 
АРМ Адміністратора (користувачів) 

10 шт. 
0,421 

   
0,421 

1.13 
Впровадження системи (HIS, Front-

end, DMS в обсязі OMS) 
3,000 1,646 

  
4,646 

1.14 

Впровадження системи (DMS 

розширення (+30 WS, HSB, 

інтеграція лічильників)) 
 

1,500 
  

1,500 

1.15 

Впровадження системи (DMS 

розширення (аналітичні можливості 

- моделювання, реконфігурація, 

планування)) 

  
1,333 

 
1,333 

1.16 

Впровадження системи (DMS 

розширення (GPS, планування, 

мережа 0,4 кВ, інвестиційні 

розрахунки  ) 

   
1,333 1,333 

2 
Оснащення філій 

"Полтаваобленерго" засобами 

АСДУ 

0,000 13,769 0,000 0,000 3,769 

  РАЗОМ без ПДВ 34,194 24,747 6,144 15,237 80,322 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4 

 

 
 



4.1.1.1 Модернізація  комп'ютерної техніки 
 

У зв’язку з неможливістю виконання сучасних завдань на існуючій комп’ютерній 

техніці, а саме на комп’ютерах, які не дозволяють встановити сучасні операційні системи та є 

морально застарілими, необхідно провести закупівлю моноблоків та оновити парк 

комп’ютерної техніки підприємства. 

Під заміну підпадають персональні комп’ютери з роком введення в експлуатацію до 

2015 – 1 550 шт. План оновлення комп’ютерної техніки по роках: 

2022 – 250 шт. 

2023 – 250 шт. 

2024 – 250 шт. 

2025 – 400 шт. 

2026 – 400 шт. 

Найменування 
Од. 

вим. 

Ціна 

(тис. грн. без ПДВ) 
Кіл-ть 

Сума (тис. 

грн. без ПДВ) 

Моноблок шт. 18,33 150 2 749,95 

 

Планується до закупівлі Моноблок HP 200 G4 (2B428EA) (або аналог) 

Моноблок повинен мати наступні технічні характеристики: 

Процесор (не гірше): Intel Core i3-10ххх 

Операційна система (не гірше): Windows 10 Pro 64bit 

Обсяг оперативної пам'яті, ГБ 

(не менше):  

8 

Обсяг SSD, ГБ (не менше): 256 

Графічний адаптер: інтегрований 

Діагональ екрану, Дюйми: 22 

Тип матриці: WVA або IPS 

 

 

Вартість оренди моноблока складає 550 грн. з ПДВ на добу 

(https://artline.ua/uk/solution/daas). Таким чином, термін окупності нового моноблока, з 

урахуванням інфляції, становить 22 000,00/550 = 40 діб. 

 



 
 

 

 

 

 

4.1.1.2 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. 

У 2022 році планується придбати 20 ноутбуків для юридичного департаменту, групі 

енергоаудиту, службі технічного аудиту та підрозділам з розподілу електроенергії: 

Найменування 
Од. 

вим. 

Ціна 

(тис. грн. без ПДВ) 
Кіл-ть 

Сума (тис. 

грн. без ПДВ) 

Ноутбук шт. 25,00 20 500,00 

 

Для закупівлі розглядаються ноутбуки лінійки ProBook 450 G7 (6YY26AV) від 

виробника HP (або аналог), які відрізняються достатньою потужністю, 3 виходи USB, 

підключенням до мережі 10/100/1000 Мбіт, достатнім часом автономної роботи та наявністю 

операційної системи Windows 10 Pro. Докладніше – діагоналлю екрана до 17 дюймів (не гірше), 

процесором Intel i5 (не гірше), що найменш 8 ГБ оперативної пам’яті (не гірше), SSD диском 

від 512 МБайт (не гірше) та терміном автономної роботи більше 5 годин.   

 



 
 

Вартість оренди ноутбука складає  350 грн. на добу (http://rent-service.com.ua/arenda-

noutbuka-komputera). Таким чином, термін окупності нового ноутбуку, з урахуванням інфляції, 

становить 30 000/350 = 86 днів. 

 

 

 
4.1.2.1 Заміна серверного обладнання Сервер Dell PowerEdge R740  

(або аналог) 

 

У зв’язку з впровадженням нового програмного продукту по розрахунку з фізичними 

особами, виникає потреба у придбанні серверного обладнання для зберігання баз даних 

розрахунків. Також на сьогоднішній день у підрозділах підприємства виникла необхідність у 

закупівлі серверного обладнання для розташування програмних комплексів з обслуговування 

лічильників побутових споживачів, тому за рекомендаціями постачальника програмно-

апаратних комплексів - компанії Niko, апаратна частина серверного обладнання повинна 

відповідати наступним вимогам: 

Процесори: - не менше ніж 2 шт.; 

Кількість ядер процессора: - не менше ніж 16; 

Об’єм оперативної пам’яті: - не менше ніж 128 ГБ; 

Об’єм твердотілого накопичувача (SSD): - не менше 1ТБ (RAID 10, тобто не менше 

4-х дисків SSD не менше ніж 1ТБ ємності); 

Об’єм інших накопичувачів на ЖМД: - не менше 10ТБ (RAID 1, тобто не менше 2-х 

дисків SATA об’ємом більш ніж 10ТБ, або 4-х SATA дисків об’ємом не менш ніж 4ТБ). 

Тому було проведено дослідження існуючих специфікацій серверного обладнання на 

ринку України, та враховуючи умови стандартизації та уніфікації обладнання, що 

використовується на підприємстві, а також умов надання гарантійного та пост-гарантійного 

обслуговування серверного обладнання були обрані сервери Корпорації Dell. Специфікація 

обладнання – додається. Враховуючи консультації фахівців що розробляли даний продукт та 

фахівців ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІК» (кількість абонентів 750 000), деякі параметри були – 

скореговані із врахуванням збільшення параметрів апаратної частини). 

http://rent-service.com.ua/arenda-noutbuka-komputera
http://rent-service.com.ua/arenda-noutbuka-komputera


Також на поточний час на підприємстві використовуюся сервери, 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.  

Ці 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. 

Сервери планується використовувати для наступних задач: 

1. 2-ва сервери для кластеру баз даних споживачів (фізичні особи, загальна кількість 

споживачів 750 000, юридичні особи, загальна кількість споживачів 11 530), (кластерізація буде 

використовуватися для забезпечення питань відмовостійкості); 

2. 2-ва сервери для кластеру документообігу підприємства (кластерізація буде 

використовуватися для забезпечення питань відмовостійкості); 

3. 2-ва сервери для кластеру програмного продукту Колл центру–розподільчими 

(кластерізація буде використовуватися для забезпечення питань відмовостійкості); 

4. Один сервер сервер додатків споживачів юридичних осіб. 

Таким чином виникає потреба в закупівлі 7 серверів. 

Економічна доцільність закупівлі серверної продукції Корпорації Dell полягає у 

наступному: 



    • Централізоване управління серверним обладнанням даного виробника (більшість 

серверного обладнання, що використовується на даний момент, на підприємстві – обладнання 

Dell); 

    • Резервування основних вузлів обладнання; 

    • Інтелектуальне управління електроживленням; 

    • Безкоштовне оновлення мікропрограм обладнання по циклу EndOfLife; 

    • Підтримка обладнання до 10 років; 

    • Повна сумісність з існуючим комутаційним обладнанням, так як комутаційне 

обладнання, що використовується на підприємстві – виробництва Dell. 

 

Розрахунок економічної доцільності придбання серверного обладнання 

Порівнюючи варіанти оренди обчислювальних потужностей у Корпорації Microsoft 

(https://azure.microsoft.com/ru-ru/pricing/calculator/), то маємо наступне: 

 

Вартість придбання (грн з 

ПДВ) 

Вартість оренди за 5 років 

при оплаті по факту  

(грн з ПДВ) 

Вартість оренди за 5 років при 

передплаті(грн з ПДВ) 

3 528 000,00 39 884 364,73 34 666 459,10 

Таким чином придбання серверної інфраструктури економічно більш доцільне, ніж 

оренда аналогічних потужностей у хмарному середовищі. 

Термін окупності складає: 3 528 000,00/(34 666 459,10/5)=0,51 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.5.1 HP ScanJet Pro N4000 Wi-Fi (6FW08A) (або аналог) 

 
У зв’язку з необхідністю сканування великою кількості документів у договірному відділі 

та канцеляріях філій у 2022 році планується закупка восьми планшетних сканерів з 

автоподавачем паперу та можливістю підключення до ЛОМ. Ця закупівля знизить 

навантаження на існуючі багатофункціональні пристрої та посприяє зменшенню черг 

користувачів до них. 

Обрано сканер, який має швидкість сканування до 40 сторінок за хвилину з якістю 600 

dpi, комплектується автоподавочем паперу та має роз’єм підключення Ethernet 

 

 
Враховуючи вищезазначені технічні характеристики та вартість обладнання було 

прийнято до закупівлі в інвестиційній програмі на 2022 рік планшетні сканери HP ScanJet Pro 

N4000 Wi-Fi (6FW08A) (або аналог). 

Найменування 
Од. 

вим. 

Ціна 

(тис. грн. без 

ПДВ) 

Кіл-ть 
Сума (тис. грн. 

без ПДВ) 

HP ScanJet Pro N4000 Wi-Fi 

(6FW08A) 
шт. 17,50 8 140,00 

Вартість оренди сканера складає  280 грн. на добу (http://rentaprint.com.ua/). Таким чином, 

термін окупності одного сканера, з урахуванням інфляції, становить 21 000/280 = 75 діб. 
 

http://rentaprint.com.ua/


4.2.1.1 2х факторна аутентифікація CiscoDuo (або аналог) 
 

ESET Secure Authentication - засіб двофакторної аутентифікації, яке забезпечує безпечний 

доступ до важливої або конфіденційної інформації компанії. 

Рішення дозволяє за десять хвилин захистити підключення, що знижує ризик витоку даних, 

обумовлений вибором ненадійних паролів. 

 Надійний і простий засіб двофакторної аутентифікації; 

 При кожному підключенні формується додатковий тимчасовий пароль для 

запобігання витоку конфіденційних даних; 

 Повністю програмний продукт - немає необхідності в управлінні апаратними 

пристроями; 

 Ніяких додаткових витрат - продукт легко інтегрується в існуючу інфраструктуру; 

 Ідеальне рішення для віддалених співробітників; 

 Мультиплатформенне рішення на базі мобільних пристроїв. 

Ключові особливості наступні: 

Безпечний доступ 

Двухфакторна аутентифікація вимагає наявності двох елементів – постійний пароль ( «те, 

що користувач знає») і мобільний телефон ( «те, що користувач має при собі»). Поєднання цих 

елементів забезпечує більш високий рівень безпеки доступу до інформаційних ресурсів. 

Надійні паролі 

Тимчасові паролі формуються випадковим чином і не можуть бути підібрані або 

використані повторно. Користувач отримує тимчасовий пароль в SMS повідомленні або в 

додатку на його мобільному телефоні (підключення до інтернету не потрібно). Доступ до 

програми додатково захищений PIN-кодом для запобігання несанкціонованому доступу. 

Підтримка апаратних токенів 

Підтримка апаратних ключів з часовою міткою. Тепер продукт дозволяє використовувати 

будь-які апаратні токени, що працюють за стандартами ОАТН (Open Authentication) НОТР і 

Тотров. Тимчасові паролі, які формуються за допомогою токенів, можна використовувати так 

само, як паролі з мобільного додатка і SMS. 

Списки винятків 

У разі необхідності системний адміністратор може створювати список винятків у вигляді 

IP-адрес або їх діапазонів. При підключенні користувачів з даних адрес тимчасовий пароль 

запитуватися не буде. 

Варіанти інтеграції: 

Захист входу в комп'ютер 

Забезпечує безпечний вхід в систему під керуванням Microsoft Windows, Linux або Mac OS 

X. Після введення логіна і пароля у користувача запитується додатковий тимчасовий пароль. 

Захист хмарних сервісів 

Підтримка Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS 3.0) для здійснення 

безпечної двофакторної аутентифікації при вході в Office 365 або інші хмарні додатки. 

Захист веб-додатків Microsoft 

Продукт повністю підтримує такі додатки, як Microsoft Outlook Web App, Microsoft 

Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft Dynamics CRM і Microsoft Remote Desktop Web 

Access. 

 

 

 



Захист VPN і VDI систем 

Легка інтеграція в RADIUS-системи, в тому числі: Microsoft Forefront Threat Management 

Gateway, Barracuda, F5 FirePass, Cisco ASA, Fortinet FortiGate, Citrix Access Gateway, Juniper, 

Citrix NetScaler, Check Point Software, SonicWall, VMware Horizon View і Citrix XenApp. 

Додаткові можливості: 

Доставка тимчасових паролів 

Крім стандартних способів доставки тимчасових паролів (мобільний додаток, SMS, 

апаратний токен) можна налаштувати спеціальний скрипт і використовувати для цього 

практично будь-які засоби - наприклад, власний шлюз для відправки SMS. 

Пакети API і SDK 

Для впровадження у власні системи аутентифікації і системи додаткового підтвердження 

дії користувача доступні пакети вихідних кодів API (для систем, підключених до Active 

Directory) і SDK на базі Java, PHP і Microsoft .NET (для систем, що використовують, власну 

базу даних). 

Підтримка стандарту FIDO 

У продукті розширено список доступних методів аутентифікації. ESA підтримує 

аутентифікатор (наприклад, апаратні ключі), відповідні стандартам FIDO2. Це дозволяє 

підвищити рівень безпеки, а також зручність для користувача - пристрої реєструються просто і 

швидко, без додаткових драйверів. З підтримкою локального входу Windows. 

Push-аутентифікація 

Користувач може підтвердити або відхилити аутентифікацію одним натисканням на екрані 

свого смартфона або за допомогою смарт-годин. Дана функція доступна для пристроїв на базі 

операційних систем iOS і Android. У випадку авторизації з нового адреси, автоматично запитує 

дозвіл. 

Підтримка вбудованої біометрії 

Додана підтримка вбудованої біометрії IOS і Android, що дає можливість захистити 

додаток простим і зручним способом. 

 

В 2022 році планується закупівля 108 ліцензій 2х факторної аутентифікації CiscoDuo для 

встановлення на робочих станціях керівників підприємства. Планується подальша закупівля 

щорічно до відсутності потреби. 

 

 

 
4.2.1.2 Сканер вразливості Rapid7 (2000 IP адрес) (або аналог) підписка 1р 

 

Система аналізу вразливостей – рішення для пошуку вразливостей і аналізу хостів на 

відповідність стандартам безпеки. Рішення допомагає мінімізувати ризики за рахунок 

функціоналу перевірки хостів та реагування на зміни в інфраструктурі в режимі реального часу 

та оцінює пріоритетність ризику вразливостей, конфігурацій та елементів управління. 

Рішення виконує такі основні задачі:  

 Виявлення фізичних хостів; 

 Виявлення віртуальних хостів; 

 Виявлення відкритих портів на хостах; 

 Визначення служб, що займають мережеві порти; 

 Інвентаризація ПЗ; 

 Виявлення вразливостей; 



 Інвентаризація сервісів; 

 Інвентаризація служб; 

 Інвентаризація користувачів та груп користувачів; 

 Інвентаризація загальних мережевих ресурсів; 

 Перевірка відповідності налаштувань хостів стандартам безпеки 

Також більшість сучасних рішень даного класу підтримує інтеграцію з Metasploit, що 

дозволяє перевірити результати сканування вразливостей за допомогою автоматизованого 

процесу із замкнутим циклом. 

Для проведення зовнішнього сканування Scan Engine необхідно винести за периметр 

мережі. Це може бути хостинг площадка замовника, або можна придбати послугу вендора, коли 

Scan Engine хоститься на їх майданчику і дозволяє проводити зовнішнє сканування 

Ліцензування відбувається за кількістю хостів або активів (assets). 

Кількість IP адрес не ліцензується. Наприклад, якщо мова йде про сервер, то у нього може 

бути кілька мережевих карт і 2, чи більше IP, але для Rapid7 це одна ліцензія. 

Мінімальна кількість ліцензій - 128 Assets. 

При цьому немає обмежень на движки сканування (Scan Engine). До поставки включено 3 

консолі управління, а функціонал Discovery (аудит мережі без перевірки на уразливості) не 

обмежений за кількістю ліцензій навіть при мінімальному замовленні. 

Пропонується у вигляді підписки, тобто, щорічно одна і та ж вартість. 

Для внутрішнього сканування Scan Engine встановлюється всередині периметра, а для 

зовнішнього - потрібно винести Scan Engine за периметр мережі, або придбати послугу 

вендора, коли Scan Engine розміщується на майданчику вендора і дозволяє сканувати до 512 

Assets. 

InsightVM дозволяє  

 Виявляти фізичні хости; 

 Виявляти віртуальні хости; 

 Виявляти відкриті порти на хостах; 

 Визначати служби, що займають мережеві порти; 

 Проводити інвентаризацію ПЗ; 

 Виявляти вразливості; 

 Проводити інвентаризацію сервісів; 

 Проводити інвентаризацію служб; 

 Проводити інвентаризацію користувачів та груп користувачів; 

 Проводити інвентаризацію загальних мережевих ресурсів; 

 Проводити перевірку відповідності налаштувань хостів стандартам безпеки 

 Забезпечення повної прозорості ІТ-інфраструктури для співробітників ІБ 

 Проведення більш ніж 99400 перевірок для виявлення більш 36000 вразливостей 

 Оцінка безпеки веб-додатків 

 Оцінка змін ОС та устаткування 

 Аудит на відповідність стандартам 

 Сканування платформ віртуалізації і динамічного оточення 

 Інтеграція з системами SIEM, Ticketing і ін. 

 Використання 50+ динамічних панелей  

 Встановлювати агенти на кінцевих точках 

 Проводити оцінку контейнерів 

 Створювати проекти по виправленню знайдених вразливостей  



 Назначати завдання по виправленню знайдених вразливостей  

 Проводити відстеження процесу виправлення  

 Автоматично встановлювати вказані виправлення  

 Відслідковувати результати та дотримуватися встановлених SLAs 

Rapid7 Metasploit рішення для тестування на проникнення, яке дозволяє оцінювати ризики 

та проводити заходи для їх усунення, для запобігання витоку даних та інших наслідків 

порушення безпеки IT-інфраструктури. 

Завдяки Metasploit IT-фахівці отримують наочне уявлення про те, які уразливості в 

інфраструктурі підприємства можуть використовувати шкідливі компоненти і 

сконцентруватися на найбільш критичних і важливих ризиках. 

Тестування на проникнення: 

 Повністю автоматизований процес 

 Повна видимість всіх можливих загроз 

 Можливість роботи з великими мережами 

 Обхід систем захисту для повноцінного тестування на проникнення 

 Збір доказів проникнення 

 Автоматична звітність 

Валідація вразливостей: 

 Підтвердження вразливостей, знайдених сторонніми рішеннями 

 Пріоритизація загроз на основі реальності їх здійснення 

 Оптимізація плану усунення вразливостей 

Фішинг кампанії: 

 Оцінка людського фактору в інформаційній безпеці 

 Відстеження дій користувачів з фішинговими листами 

 Контроль підготовленості співробітників до фішинг атак 

 

Станом на 01.01.2021 року на балансі підприємства знаходяться:  

- 2 205 шт. персональних комп’ютерів та ноутбуків; 

- 174  шт. віртуальних серверів; 

- 163 шт. мережевих пристроїв; 

- 146 шт. БФП. 

Збільшувати кількість ліцензій понад 2 000 шт. підприємство не планує. Планується 

подальша закупівля щорічно до відсутності потреби. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POЗДІЛ 6 



6.1 Автомобіль вантажопасажирський 4х2 (CITROËN Berlingo Control 1.6 HDi 92 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 2022 році планується вивести з експлуатації легкові автомобілі: 

- ВАЗ-21093  держ. № ВІ0056АС 2007 року виготовлення (База - служба транспорту і логістики) 

       
- УАЗ-31512 держ. №  02695СН 1989 року виготовлення (Карлівська філія – бригадна розподільчих електричних мереж) 

   
- УАЗ-31512 держ. №  03848СН 1994 року виготовлення (Гадяцька філія – бригадна розподільчих електричних мереж) 

        
- УАЗ-31512 держ. №  03847СН 1995 року виготовлення (Решетилівська філія – група технічного аудиту) 

     
 
Вказані автомобілі технічно несправні, відпрацювали свій амортизаційний термін (нормативний термін експлуатації 10 років), згідно з актами оцінки 

технічного стану підлягають списанню та потребують заміни.  



Нові вантажопасажирські автомобілі CITROËN Berlingo Control 1.6 HDi 92 повинні повністю замінити вказані вище автомобілі 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 
Характеристики для 

тендерної документації 

Пропонований               

автомобіль 
Аналог Аналог 

Повна назва марки та моделі 
Автомобіль 

вантажопасажирський 

(мінівен) 

CITROËN Berlingo Control 

1.6 HDi 92 

OPEL  

Combo Life Enjoy L2 

PEUGEOT  

Rifter Allure L2 

Рік виготовлення 2021-2022 2021 2021 2021 

Привід Передній 4х2 Передній 4х2 Передній 4х2 Передній 4х2 

Об'єм двигуна, см3 Не менше 1500 1560 1500 1560 

Потужність, к.с. Не менше 90 92 92 92 

Крутний момент, Нм Не менше 230 230 230 230 

Тип палива Дизель Дизель Дизель Дизель 

Витрата палива (міській, заміський, змішаний 

цикли), л. на 100 км 
Не більше 7,0 / 5,0 / 6,0 5,4 / 4,6 / 4,8 5,5 / 5,0 / 5,1 5,5 / 5,0 / 5,1 

Норма токсичності Не менше Euro V Euro V Euro V Euro V 

Кількість місць * Не менше 5 5 5 5 

Розміри кузова автомобіля 

(довжина/ширина/висота), мм 
Не менше 4750 / 1830 / 1840 4753 / 1848 / 1860 4753 / 2107 / 1841 4753 / 2107 / 1879 

Об’єм багажного відділення, л Не менше 1050 1538 1538 1538 

Двостулкові розпашні засклені задні двері + + + + 

Ліві бічні зсувні двері + + + + 

Праві бічні зсувні двері + + + + 

Колісна база, мм Не менше 2970 2975 2977 2975 

Маса автомобіля в спорядженому стані, кг - 1475 1450 1470 

Повна маса автомобіля, кг - 2330 2080 2090 

Вантажопідйомність, кг Не менше 620  855 630  620 

Коробка передач Механічна 5 ступ. механічна 5 ступ. механічна 5 ступ. механічна 

Гарантія  
Не менше 3 роки або 100 000 

км пробігу 

3 роки або 100 000 км 

пробігу 

3 роки або 100 000 км 

пробігу 

3 роки або 100 000 км 

пробігу 

Ціна, грн з ПДВ  582 000,00 771 200,00 780 900,00 



Враховуючи порівняння технічних характеристик та вартостей запропонованих автомобілів, пропонується до закупівлі вантажопасажирський автомобіль 

CITROËN Berlingo Control 1.6 HDi 92. Результатом виконання даного заходу буде закупівля нового, на заміну списаного, автотранспорту. 

 

 

Розрахунок економічного ефекту  

Бригадний автомобіль типу мінівен 4х2 (CITROËN Berlingo або аналог) 

Найменування 
CITROËN 

Berlingo Control  

ВАЗ-21093  

ВІ0056АС 

УАЗ-31512 

№02695 СН 

УАЗ-31512 

№03848СН 

УАЗ-31512 

№03847СН 

Середній річний пробіг, км 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

Норма витрат палива, л/100км 4,8 7,9 14 14,7 14,7 

Вид палива ДП А92 А92 А92 А92 

Вартість палива, грн. без ПДВ 22,67 23,41 23,41 23,41 23,41 

Витрати палива, л 1 680 2 765 4 900 5 145 5 145 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 38,09 64,73 114,71 120,44 120,44 

Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. 

без ПДВ 
- 26,64 76,62 82,35 82,35 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 6,00 14,48 3,50 10,50 18,50 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 6,00 1,20 1,00 3,50 1,50 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ 0,00 13,28 2,50 7,00 17,00 

Розрахункові затрати на капітальний 

відновлювальний ремонт, тис. грн. без ПДВ 
- 129,25 120,00 96,54 105,00 

Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і 

ремонт, тис. грн. без ПДВ 
- 137,73 117,50 101,04 117,50 

Очікуваний економічний ефект від заміни 

одного автомобіля, тис. грн. без ПДВ 
- 164,37 194,12 183,39 199,85 

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 485,00 - - - - 

Термін окупності, років - 2,96 2,50 2,64 2,43 

 

 

 

 

 



Програма заміни автотранспорту АТ «Полтаваобленерго» на 2022 – 2026 роки 
 

 

Наявний стан техніки на початок 2022 року 
 

Тип техніки 

Загальна 

к-ть 

техніки 

З них старше 10 

років  
Середній 

вік 

техніки 

Потребують 

ремонту 

Підлягають 

списанню 

Шт %  Шт %  Шт %  

Автомобілі (легкові) для 

перевезення бригад робітників 
184 125 68% 18 28 15% 112 61% 

 

З таблиці видно, що з наявних 184 легкових автомобілів для перевезення бригад робітників 125 од (68%) старше 10-ти років, середній вік 

автомобілів становить 18 років, потребують ремонту кузова та двигунів 28 од. (15%), підлягають списанню через граничний знос основних вузлів 

та агрегатів та значну корозію кузова 112 од. (61%).  

Враховуючи наведений стан техніки АТ «Полтаваобленерго» планує найближчі 5 років оновити даний тип техніки на 9% та придбати 17од. 

нових транспортних засобів з більш економічними експлуатаційними показниками.  
 

Тип техніки 

Стан техніки на 

01.01.21 
План закупівлі нової техніки 

Відсоток 

оновлення 

техніки за 

5 років 
Загаль

на к-ть  

Середній 

вік  

2022р 2023р 2024р 2025р 2026р Всього: 

шт 
тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 

Автомобілі (легкові) для 

перевезення бригад 

робітників 

184 18 4 1 940,00 5 2 676,960 2 1 113,615 3 1 737,240 3 1 806,730 17 9 274,545 9% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Автомобіль легковий вантажопасажирський повнопривідний – пікап 4х4 (Dongfeng Rich 6 - ZN1035 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 2022 році планується вивести з експлуатації легкові вантажопасажирські повнопривідні автомобілі: 

 

- УАЗ-39094-ВП6 держ. № ВІ1528АХ 2008 року виготовлення (Чорнухинська філія - ОВБ) 

    
 

- УАЗ-39095 держ. № ВІ8795ВО 2012 року виготовлення (База - ОВБ) 

     
 

- УАЗ-39094 держ. № ВІ0240АХ 2008 року виготовлення (Чутівська філія - ОВБ)  

     
 

- УАЗ-39094 держ. № ВІ5266АХ 2008 року виготовлення (Красногорівська філія - ОВБ) 

    
 



- УАЗ-3909 держ. № 08521СН 2000 року виготовлення (Гребінківська філія - ОВБ) 

     
 

- УАЗ-39095-ВП6 держ. № ВІ8669ВО 2012 року виготовлення (Лохвицька філія - ОВБ) 

    
 

- УАЗ-3909-ЗНГ  держ. № ВІ8875ВІ 2002 року виготовлення (Котелевська філія - ОВБ)  

       
 

- УАЗ-39095  держ. № ВІ8665ВО 2012 року виготовлення (База - бригадний автомобіль служби підстанцій) 

     
 

 

 

 

 

 



- УАЗ-36094  держ. № ВІ5546АТ 2008 року виготовлення (База - бригадний автомобіль служби підстанцій) 

     
 

- УАЗ-3909  держ. № ВІ0619ВР 2001 року виготовлення (Чутівська філія - група з експл. ЗО та відкл. споживачів) 

 
 

- УАЗ-31514 держ. № 04309СН 1999 року виготовлення (Лубенська філія – служба метрології) 

-  
 

Вказані автомобілі технічно несправні, відпрацювали свій амортизаційний термін (нормативний термін експлуатації 6 - для ОВБ та 10 років для 

бригадних автомобілів), згідно з актами оцінки технічного стану підлягають списанню та потребують заміни.  

Нові вантажопасажирські автомобілі Dongfeng Rich 6 (ZN1035) повинні повністю замінити вказані вище автомобілі 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 повнопривідних автомобілів (пікап): 

                                                                                                                                                                   
 

Найменування 
Характеристики для 

тендерної документації 

Пропонований               

автомобіль 
Аналог Аналог 

Повна назва марки та моделі 

(комплектації) 

Автомобіль легковий 

вантажопасажирський 

повнопривідний - пікап 

Dongfeng Rich 6 

(ZN1035) 

Great Wall POER Pilot 

MT 
ISUZU D-MAX (LC) 

Рік виготовлення 2021-2022 2021 2021 2021 

Привід 4х4 4 х 4 4 х 4 4 х 4 

Об'єм двигуна, см3 Не менше 1890 2498 1996 1898 

Потужність, к.с. Не менше 130 140 163 163 

Крутний момент, Нм Не менше 300 305 400 360 

Тип палива Дизель Дизель Дизель Дизель 

Витрата палива (міській, заміський, 

змішаний цикли), л. на 100 км 
Не більше 12/9,0/10 7,6 12,0 / 8,8 / 10,0 7,6 / 6,6 / 7,0 

Норма токсичності Не менше Euro V Euro V Euro V Euro VІ 

Кількість місць Не менше 5 5 5 5 

Розміри кузова автомобіля 

(довжина/ширина/висота), мм 
Не менше 5290/1850/1795 5290 / 1850 / 1810 5665 / 1883 / 1882 5295 / 1860 / 1795 

Висота кунгу На рівні даху автомобіля На рівні даху автомобіля На рівні даху автомобіля На рівні даху автомобіля 

Матеріал кунгу Пластик Пластик Пластик Пластик 

Внутрішні розміри вантажного 

відділення (довжина/ширина/висота), 

мм 

Не менше 1480/1520/460 1510 / 1562 / 475 1760 / 1520 / 538 1485 / 1530 / 465 

Дорожній просвіт без навантаження, 

мм 
Не менше 190 207 194 235 

Колісна база, мм Не менше 3090 3150 3470 3095 

Маса автомобіля в спорядженому 

стані, кг 
- 1900 2120 2045 



Повна маса автомобіля, кг - 2715 2920 3000 

Вантажопідйомність, кг  Не менше 800 815 800 955 

Коробка передач Механічна механічна механічна механічна 

Кількість передач КПП - 5 6 6 

Тип кліматичної системи - Клімат-контроль Клімат-контроль Кондиціонер 

Колір - Сріблястий металік Сірий або інший базовий Сірий або інший базовий 

Гарантія  
Не менше 2 роки або 100000 

км пробігу 

2 роки або 100 000 км 

пробігу 

5 років або 100 000 км 

пробігу 

5 років або 100 000 км 

пробігу 

Країна-виробник - Китай Китай Тайланд 

Ціна, грн з ПДВ - 822 000,00 955 490,00 968 150,00 

 
Враховуючи порівняння технічних характеристик та вартостей запропонованих автомобілів пропонується до закупівлі вантажопасажирський 

повнопривідний автомобіль Dongfeng Rich 6 (ZN1035). Результатом виконання даного заходу буде закупівля нового, на заміну списаного, автотранспорту. 

 

 

Розрахунок економічного ефекту  

Бригадний повнопривідний автомобіль типу пікап 4х4 (Dongfeng Rich 6 (ZN1035) або аналог) 

Найменування 
Dongfeng 

Rich 6  

УАЗ-39094  

ВІ1528АХ 

УАЗ-39095 

ВІ8795ВО 

УАЗ-39094 

ВІ0240АХ 

УАЗ-39094 

ВІ5266АХ 

УАЗ-3909 

08521СН 

УАЗ-39095 

ВІ8669ВО 

УАЗ-3909 

ВІ8875ВІ 

УАЗ-39095 

ВІ8665ВО 

УАЗ-39094 

ВІ5546АТ 

УАЗ-3909   

ВІ0619ВР 

Середній річний пробіг, км 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Норма витрат палива, л/100км 7,6 19 19 20 20 18,4 18,4 20 18,4 20 21,3 

Вид палива ДП ЗНГ ЗНГ ЗНГ ЗНГ ЗНГ ЗНГ ЗНГ ЗНГ ЗНГ ЗНГ 

Вартість палива, грн. без ПДВ 22,67 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 

Витрати палива, л 3 040 7 600 7 600 8 000 8 000 7 360 7 360 8 000 7 360 8 000 8520 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 68,92 99,71 99,71 104,96 104,96 96,56 96,56 104,96 96,56 104,96 111,78 

Економія витрат на паливо в рік, тис. 

грн. без ПДВ 
- 30,79 30,79 36,04 36,04 27,64 27,64 36,04 27,64 36,04 42,86 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 8,00 18,50 33,00 24,00 38,00 83,00 58,50 28,30 39,20 20,00 32,00 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 8,00 1,50 3,00 4,00 3,00 8,00 5,50 1,30 3,20 2,00 2,00 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без 

ПДВ 
0,00 17,00 30,00 20,00 35,00 75,00 53,00 27,00 36,00 18,00 30,00 

Розрахункові затрати на капітальний 

відновлювальний ремонт, тис. грн. без 

ПДВ 

- 136,84 162,63 130,00 191,25 136,00 115,17 130,08 145,96 147,63 130,00 



Економія за рахунок зменшення витрат 

на ТО і ремонт, тис. грн. без ПДВ 
- 147,34 187,63 146,00 221,25 211,00 165,37 150,38 177,16 159,63 162,00 

Очікуваний економічний ефект від 

заміни одного автомобіля, тис. грн. без 

ПДВ 

- 178,13 218,42 182,04 257,29 238,64 193,01 186,42 204,80 195,67 204,86 

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 685,00 - - - - - - - - - - 

Термін окупності, років - 3,85 3,14 3,76 2,66 2,87 3,55 3,67 3,34 3,50 3,34 

 

 

Програма заміни автотранспорту АТ «Полтаваобленерго» на 2022 – 2026 роки 
 

 

Наявний стан техніки на початок 2022 року 

Тип техніки 

Загальна 

к-ть 

техніки 

З них старше 

10 років  

Середній 

вік 

техніки 

Потребують 

ремонту 

Підлягають 

списанню 

шт %  
 

шт %  шт %  

Автомобілі для оперативних 

виїзних бригад (ОВБ) 
30 10 30% 9 0 0% 7 23% 

 

З таблиці видно, що з наявних 30 автомобілів для оперативних виїзних бригад (ОВБ) 10 од (30%) старше 10-ти років, середній вік 

автомобілів становить 9 років, підлягають списанню через граничний знос основних вузлів та агрегатів та значну корозію кузова 7 од. (23%).  

Враховуючи наведений стан техніки, беручи до уваги першочерговість оновлення саме автомобілів ОВБ, АТ «Полтаваобленерго» планує 

найближчі 5 років оновити даний тип техніки на 56,67% та придбати 17 од. нових транспортних засобів з більш економічними експлуатаційними 

показниками.  

Тип техніки 

Стан техніки на 

01.01.21 
План закупівлі нової техніки 

Відсоток 

оновлення 

техніки за 

5 років 
Загальна 

к-ть  

Середній 

вік  

2022р 2023р Всього: 

шт 
тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без 

ПДВ 

шт 
тис.грн 

без ПДВ  

Автомобілі для оперативних виїзних бригад 

(ОВБ) 
30 9 11 7 535,00 6 4 110,00 17 11 645,00 56,67% 

 

 

 



6.3 Автомобіль вантажопасажирський повнопривідний для бригад розподільчих мереж 4х4  

(АТ-АМ-17 на шасі Iveco Daily 55S18HD WX 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 2022 році планується вивести з експлуатації бригадні вантажопасажирські автомобілі: 

 

- ГАЗ-66-ЗНГ держ. № ВІ9397АТ 1989 року виготовлення (Семенівська філія – дільниця з ТО і ремонту розподільчих мереж) 

     
 

- ГАЗ-66 держ. № 3134ПОУ 1992 року виготовлення (Глобинська філія - дільниця з ТО і ремонту розподільчих мереж) 

      
 

- ГАЗ-66 держ. № 2125ПОУ 1992 року виготовлення (Диканьска філія - бригада розподільчих мереж)  

 
 

- ГАЗ-ЧАЗ-32212 держ. № ВІ2736ВІ 2002 року виготовлення (База - служба метрології) 

 



 

 

- УАЗ AC-U 39094 ЗНГ держ. № ВІ5546АТ 2008 року виготовлення (База - cлужба підстанцій 35кВ і вище) 

 
 

Вказані автомобілі технічно несправні, відпрацювали свій амортизаційний термін (нормативний термін експлуатації 10 років), згідно з актами оцінки 

технічного стану підлягають списанню та потребують заміни.  

Нові вантажопасажирські автомобілі АТ-АМ-17 на шасі Iveco Daily 55S18HD WX повинні повністю замінити вказані вище автомобілі за можливістю 

перевезення працівників підприємства, їх інструменти та обладнання, в умовах сучасного комфорту, прийнятною для виконання завдань швидкістю, безпекою 

та значною економією палива. Результатом виконання даного заходу буде закупівля нового, на заміну списаного, автотранспорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналіз технічних характеристик бригадних вантажопасажирських повнопривідних автомобілів: 

 
№ 

п/п 

Найменування технічного 

параметру 

Характеристики для 

тендерної документації 

Пропонований               

автомобіль 
Аналог Аналог 

1 Повна назва марки та моделі 
Повнопривідний бригадний 

автомобіль 
АТ-АМ-17 на шасі 

Iveco Daily 55S18HD WX 

ФПВ-54400 на шасі 

Iveco Daily 55S18HD 4x4 

TK-IV-АРМ на шасі 

Iveco Daily 4x4 

2 Рік виготовлення 2021-2022 2021 2021 2021 

3 Привід 4х4 4х4 4х4 4х4 

4 Тип автошин 
Односкатні, підвищеної 

прохідності  

Односкатні, підвищеної 

прохідності 

Односкатні, підвищеної 

прохідності 265/70R19,5 

Односкатні, підвищеної 

прохідності  

5 Об'єм двигуна, см3 Не менше 2900 2998 2998 2998 

6 Потужність двигуна, к.с. Не менше 160 180 180 180 

7 Крутний момент, Нм Не менше 400 430 430 430 

8 Тип палива Дизель Дизель Дизель Дизель 

9 
Витрата палива (змішаний цикли), 

л. на 100 км 
- 18 18 15 

10 Норма токсичності Не менше Euro V Euro V Euro V Euro V 

11 Кількість місць Не менше 6 6 6 6 

12 
Розміри автомобіля 

(довжина/ширина/висота), мм 
Не менше 5900/2100/3000 6600/2300/3800 6900/2200/3165 5990/2210/3300 

13 

Розміри вантажного відділення 

(кунга) (довжина/ширина/висота), 

мм 

Не менше 

2600/2200/1900 
3700/2300/2000 3700/2200/2000 2650/2210/2000 

14 Колісна база, мм Не менше 4170 4175 4175 4175 

15 
Маса автомобіля в спорядженому 

стані, кг 
- 4400 4300 4090 

16 Повна маса автомобіля, кг - 5600 5500 5500 

17 Вантажопідйомність, кг Не менше 1000 1200 1200 1410 

18 Коробка передач Механічна Механічна Механічна Механічна  

28 Кількість розсувних вікон Не менше 1 1 1 1 

30 Гарантія  
Не менше 1 року на фургон 

Не менше 2 роки або 200 000 

1 рік на фургон 

(на шасі 2 роки або 200 000 

1 рік на фургон 

(на шасі 2 роки або 

1 рік на фургон 

(на шасі 2 роки або 



км на шасі км) 200 000 км) 200 000 км) 

31 Країна-виробник - Італія - Україна Італія - Україна Італія - Україна 

32 Ціна, грн з ПДВ  2 728 935,60 3 680 600,00 3 761 190,00 

 

 

Розрахунок економічного ефекту   

Бригадний автомобіль на базі повнопривідного автомобіля з двухрядною кабіною 4х4 (IVECO DAILY 55 SW або аналог)  

Найменування 

АТ-АМ-17 на шасі 

Iveco Daily 55S18HD 

WX 

ГАЗ-66 

№ВІ9397АТ 

ГАЗ-66 

№3134ПОУ 

ГАЗ-66 

№2125ПОУ 

ГАЗ-ЧАЗ-

32212 

ВІ2736ВІ 

УАЗ AC-U 

39094 ЗНГ  

ВІ5546АТ 

Середній річний пробіг, км 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Норма витрат палива, л/100км 18 31,1 31,1 32 21,5 20,0 

Вид палива ДП А92 А92 А92 ЗНГ ЗНГ 

Вартість палива, грн. без ПДВ 22,67 23,41 23,41 23,41 13,12 13,12 

Витрати палива, л 5 400 9 330 9 330 9 600 18 390 17 500 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 122,42 218,42 218,42 224,74 241,28 229,60 

Економія витрат на паливо в рік, тис. 

грн. без ПДВ 
- 96,00 96,00 102,32 118,86 

107,18 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 6,00 76,50 18,00 24,00 13,00 15,00 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 6,00 1,50 7,00 3,00 5,00 5,00 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без 

ПДВ 
0,00 75,00 11,00 21,00 8,00 

10,00 

Розрахункові затрати на капітальний 

відновлювальний ремонт, тис. грн. без 

ПДВ 

- 236,92 153,92 237,92 160,13 

150,00 

Економія за рахунок зменшення витрат 

на ТО і ремонт, тис. грн. без ПДВ 
- 307,42 165,92 255,92 167,13 

159,00 

Очікуваний економічний ефект від 

заміни одного автомобіля, тис. грн. без 

ПДВ 

- 403,42 261,92 358,24 285,99 

266,18 

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 2 274,11 - - - - - 

Термін окупності, років - 5,64 8,68 6,35 7,95 8,54 
 

 

 



 

Програма заміни автотранспорту АТ «Полтаваобленерго» на 2022 – 2026 роки 
 

 

Наявний стан техніки на початок 2022 року 

Тип техніки 

Загальна 

к-ть 

техніки 

З них старше 

10 років  
Середній 

вік 

техніки 

Потребують 

ремонту 

Підлягають 

списанню 

Шт %  Шт %  Шт %  

Автомобілі (вантажні) для перевезення бригад 

робітників 

(ТО та ремонт ел. мереж та обладнання 04-10кВ) 

70 60 86% 23 8 11% 50 71% 

 

З таблиці видно, що з наявних 70 вантажних автомобілів для перевезення бригад робітників (типу ГАЗ) 60 од (86%) старше 10-ти років, 

середній вік автомобілів становить 23 роки, потребують ремонту кузова та двигунів 8 од. (11%), підлягають списанню через граничний знос 

основних вузлів та агрегатів та значну корозію кузова 50 од. (71%).  

Враховуючи наведений стан техніки АТ «Полтаваобленерго» планує найближчі 5 років оновити даний тип техніки на 71% та придбати 50од. 

нових транспортних засобів з більш економічними експлуатаційними показниками.  

 

Тип техніки 

Стан техніки на 

01.01.21 
План закупівлі нової техніки 

Відсоток 

оновлення 

техніки за 

5 років 
Загальна 

к-ть  

Середній 

вік  

2022р 2023р 2024р 2025р 2026р Всього: 

шт 
тис.грн без 

ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 

Автомобілі 

(вантажні) для 

перевезення 

бригад 

робітників 

70 23 5 11 370,55 10 22 741,10 13 29563,43 10 22 741,10 12 27 289,32 50 113 705,50 71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4 Автомобіль вантажопасажирський повнопривідний для бригад магістральних електромереж  

аварійно-ремонтна майстерня 4х4 (АТ-АМ-7 на шасі IVECO Eurocargo 4x4 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 2022 році планується вивести з експлуатації бригадний вантажопасажирський автомобіль: 

 

- ГАЗ-6611 держ. № 3573ПОУ 1992 року виготовлення (База – служба ЛЕП) 

     
 

Вказаний 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 АТ-АМ-7 на шасі IVECO Eurocargo 4x4 повинен повністю замінити вказаний вище автомобіль за можливістю 

перевезення працівників підприємства, їх інструменти та обладнання, в умовах сучасного комфорту, прийнятною для виконання завдань швидкістю, безпекою 

та значною економією палива. Результатом виконання даного заходу буде закупівля нового, на заміну списаного, автотранспорту. 

 

 
АВАРІЙНО-РЕМОНТНА МАЙСТЕРНЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ 

 

№ 

з/п 
Назва параметру 

Характеристики для 

тендерної документації 

Пропонований               

автомобіль 
Аналог Аналог Аналог 

Шасі 

1 Повна назва марки та моделі  
АТ-АМ-7 на шасі 

IVECO Eurocargo 4x4 

ФПВ-74406 на шасі 

MERCEDES- BENZ 

ATEGO 1223 AF 4x4 

ФПВ-54406 на шасі 

IVECO EuroCargo 

ML150E25WS 4х4 

ТК-ІV-АРМ   

на шасі Iveco 

EUROCARGO 4x4 

2 Рік виготовлення 2021 - 2022 2021 2021 2021 2021 

3 Тип приводу 

Колісна формула 4х4, 

блокування заднього та 

переднього диференціалу 

Повний 4х4 

Колісна формула 4х4, 

блокування заднього 

та переднього 

диференціалу 

Колісна формула 4х4 

Колісна формула 4х4, 

блокування заднього 

та переднього 

диференціалу 

4 Кабіна 

Безкапотної компоновки, 

двохдверна, денна, без 

спального місця 

Безкапотної 

компоновки, 

двохдверна, денна, без 

спального місця 

Безкапотної 

компоновки, 

двохдверна, денна, без 

спального місця 

Безкапотної 

компоновки, 

двохдверна, денна, без 

спального місця 

Безкапотної 

компоновки, 

двохдверна, денна, без 

спального місця 



5 Кількість пасажирів в кабіні 1 2 1 1 1 

6 Тип двигуна Дизельний з турбонадувом Дизельний 
Дизельний з 

турбонадувом 

Дизельний з 

турбонадувом 

Дизельний з 

турбонадувом 

7 Об'єм двигуна, см3 Не менше 5000 5880 5132 6728 6728 

8 
Максимальна потужність 

двигуна, к.с. 
Не менше 230 252 231 250 250 

9 Крутний момент, Нм Не менше 800 870 900 850 850 

10 Екологічний клас двигуна Не менше EURO 5 EURO 5 EURO 6 EURO 5 EURO 6 

11 

Витрата палива (міській, 

заміський, змішаний цикли), л. 

на 100 км 

- 27 25 24 24 

12 Коробка передач Механічна Механічна Механічна Механічна Механічна 

13 Тип автошин 
Односкатні, підвищеної 

прохідності  

Односкатні, 

підвищеної 

прохідності  

Односкатні, 

підвищеної 

прохідності  

Односкатні, 

підвищеної 

прохідності  

Односкатні, 

підвищеної 

прохідності  

16 Кліматична установка - Кондиціонер Кондиціонер Кондиціонер Кондиціонер 

Технічні характеристики 

17 Повна маса, кг - 11 000 12 000 15 000 11 500 

18 

Споряджена маса (включаючи 

масу спеціалізованого кузова 

та стаціонарного устаткування 

і робочої бригади), кг 

- 8 300 9 000 10 325 8 520 

19 

Маса вантажу та пересувного 

устаткування, яке може 

перевозитися, кг 

Не менше 2500 2 700 3 000 4675 2950 

20 

Кількість місць у 

спеціалізованому кузові для 

розміщення та перевезення 

працівників 

Не менше 6 6 6 6 6 

21 

Зовнішні габаритні розміри, 

(не більше): 

Довжина, мм 

Ширина, мм 

Висота, мм 

- 

 

 

9000 

2500 

3800 

 

 

8000 

2550 

3600 

 

 

7500 

2550 

3600 

 

 

7500 

2500 

3550 

22 

Внутрішні габаритні розміри 

пасажирського відсіку: 

Довжина, мм 

Ширина, мм 

Висота, мм 

 

 

Довжина не менше 2000 

Ширина не менше 2300 

Висота не менше 1900 

 

 

3700 

2400 

2000 

 

 

2100 

2400 

1900 

 

 

2100 

2400 

1900 

 

 

2200 

2400 

2000 

23 

Внутрішні габаритні розміри 

технологічного відсіку: 

Довжина, мм 

Ширина, мм 

Висота, мм 

 

 

Довжина не менше 2700 

Ширина не менше 2300 

Висота не менше 1900 

 

 

3700 

2400 

2000 

 

 

3460 

2400 

1900 

 

 

2750 

2400 

1900 

 

 

3100 

2400 

2000 



30 Кількість місць фургону Не менше 6 6 6 6 6 

32 Двері вантажного відсіку, шт 1 1 1 1 1 

33 
Вентиляційний люк 

(аварійний вихід), шт 
1, в пасажирському відсіку 

1, в пасажирському 

відсіку 

1, в пасажирському 

відсіку 

1, в пасажирському 

відсіку 

1, в пасажирському 

відсіку 

34 Подвійна система опалення 

Робоча - від автономного 

повітряного обігрівача салону 

«Планар-4Д» 4кВт (або 

еквівалент). 

Аварійна (рідинна) - від 

системи охолодження двигуна 

з двома радіаторами обігріву 

салону 

Робоча - від 

автономного 

повітряного обігрівача 

салону «Планар-4Д» 

4кВт (або еквівалент). 

Аварійна (рідинна) - 

від системи 

охолодження двигуна 

з двома радіаторами 

обігріву салону 

Робоча - від 

автономного 

повітряного обігрівача 

салону «Планар-4Д» 

4кВт (або еквівалент). 

Аварійна (рідинна) - 

від системи 

охолодження двигуна 

з двома радіаторами 

обігріву салону 

Робоча - від 

автономного 

повітряного обігрівача 

салону «Планар-4Д» 

4кВт (або еквівалент). 

Аварійна (рідинна) - 

від системи 

охолодження двигуна з 

двома радіаторами 

обігріву салону 

Робоча - від 

автономного 

повітряного обігрівача 

салону «Планар-4Д» 

4кВт (або еквівалент). 

Аварійна (рідинна) - 

від системи 

охолодження двигуна 

з двома радіаторами 

обігріву салону 

36 
Переговорний пристрій (тип 

кузов-кабіна), шт 
1 1 1 1 1 

Додаткове обладнання 

42 

Електрична тягова лебідка 

Dragon Winch DWT 20000 HD 

(або еквівалент), шт 

1 1 1 1 1 

43 
Тягово-зчіпний пристрій 

(позаду автомобіля), шт 
1 1 1 1 1 

44 

Пенали для діелектричних 

штанг (на даху автомобіля), 

шт 

1 1 1 1 1 

45 
Рамка багажника (на даху 

автомобіля), шт 
1 1 1 1 1 

46 Сходи на дах фургона, шт 1 1 1 1 1 

41 
Стаціонарне технологічне 

устаткування відсіку 

-Верстак слюсарний з лещатами; 

-Кухонний блок (шафа кухонна з 

вбудованою мийкою та газовою 
плитою); 

-Рукомийник з підігрівом 20л; 

-Шафа для спецодягу; 
-Пропановий балон ємкістю не менше 

27л. 

-Верстак слюсарний з 
лещатами; 

-Кухонний блок (шафа 
кухонна з вбудованою 

мийкою та газовою 

плитою); 
-Рукомийник з підігрівом 

20л; 

-Шафа для спецодягу; 
-Пропановий балон 

ємкістю 27л. 

-Верстак слюсарний з 
лещатами; 

-Кухонний блок (шафа 
кухонна з вбудованою 

мийкою та газовою 

плитою); 
-Рукомийник з підігрівом 

20л; 

-Шафа для спецодягу; 
-Пропановий балон 

ємкістю 27л. 

-Верстак слюсарний з 

лещатами; 

-Кухонний блок (шафа 

кухонна з вбудованою 
мийкою та газовою плитою); 

-Рукомийник з підігрівом 

20л; 
-Шафа для спецодягу; 

-Пропановий балон 

ємкістю 27л. 

-Верстак слюсарний з 
лещатами; 

-Кухонний блок (шафа 
кухонна з вбудованою 

мийкою та газовою 

плитою); 
-Рукомийник з підігрівом 

20л; 

-Шафа для спецодягу; 
-Пропановий балон 

ємкістю 27л. 

 Гарантія  
Не менше 1 рік на фургон 

 Не менше 2 роки або 100 000 

км на шасі 

1 рік на фургон та 

 2 роки або 200 000 км 

на шасі 

1 рік на фургон та 

 3 роки або 250 000 км 

на вузли 

1 рік на фургон та 

 2 роки або 100 000 км 

на шасі 

1 рік на фургон та 

 2 роки або 100 000 км 

на шасі 

 Ціна, грн з ПДВ  3 180 604,80 3 734 065,00 3 836 074,00 3 867 105,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

Орієнтовна схема розташування обладнання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розрахунок економічного ефекту 

Бригадний автомобіль на базі повнопривідного автомобіля 4х4 (IVECO EUROCARGO 

MLC110E22WS або аналог) 

Найменування 
АТ-АМ-7 на шасі 

IVECO Eurocargo 4x4 
ГАЗ-6611  № 3573ПОУ 

Середній річний пробіг, км 35 000 35 000 

Норма витрат палива, л/100км 27 30,9 

Вид палива ДП А92 

Вартість палива, грн. без ПДВ 22,67 23,41 

Витрати палива, л 9 450 10 815 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 214,23 253,18 

Економія витрат на паливо в рік, тис. 

грн. без ПДВ 
- 38,95 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 12,00 61,00 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 12,00 11,00 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без 

ПДВ 
0,00 50,00 

Розрахункові затрати на капітальний 

відновлювальний ремонт, тис. грн. без 

ПДВ 

- 250,42 

Економія за рахунок зменшення витрат на 

ТО і ремонт, тис. грн. без ПДВ 
- 299,42 

Очікуваний економічний ефект від 

заміни одного автомобіля, тис. грн. без 

ПДВ 

- 338,37 

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 2 650,50 - 

Термін окупності, років - 7,83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма заміни автотранспорту АТ «Полтаваобленерго» на 2022 – 2026 роки 
 

 

Наявний стан техніки на початок 2022р 
 

Тип техніки 

Загальна 

к-ть 

техніки 

З них старше 

10 років  
Середній 

вік 

техніки 

Потребують 

ремонту 

Підлягають 

списанню 

Шт %  Шт %  Шт %  

Автомобілі (вантажні) для 

перевезення бригад робітників 

(ТО та ремонт ел. мереж та 

обладнання 35кВ і вище) 

11 9 82% 21 1 9% 5 45% 

 

З таблиці видно, що з наявних 11 вантажних автомобілів для перевезення бригад робітників (типу ГАЗ) 9 од (82%) старше 10-ти років, 

середній вік автомобілів становить 21 рік, потребують ремонту кузова та двигунів 1 од. (9%), підлягають списанню через граничний знос 

основних вузлів та агрегатів та значну корозію кузова 5 од. (45%).  

Враховуючи наведений стан техніки АТ «Полтаваобленерго» планує найближчі 5 років оновити даний тип техніки на 71% та придбати 5 од. 

нових транспортних засобів з більш економічними експлуатаційними показниками.  

 

Тип техніки 

Стан техніки на 

01.01.21 
План закупівлі нової техніки 

Відсоток 

оновлення 

техніки за 

5 років 
Загальна 

к-ть  

Середній 

вік 

2022р 2023р 2024р 2025р 2026р Всього: 

шт 
тис.грн без 

ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 

Автомобілі 

(вантажні) для 

перевезення 

бригад 

робітників 

11 21 1 2 650,504 1 2 756,52 1 2 866,79 1 2 981,46 1 3 100,72 5 14 355,98 45% 

 
 

 

 

 

 

 

 



6.5 Автомобіль вантажний – фургон, для переобладнання на електролабораторію 

(Citroen Jamper Fourgon L3H2 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 2022 році планується вивести з експлуатації автомобіль: 

 

- ГАЗ-32213-224 держ. № ВІ1596АС 2005 року виготовлення (Лубенська філія – електротехнічна лабораторія) 

        
 

Вказаний автомобіль технічно несправний, відпрацював свій амортизаційний термін (нормативний термін експлуатації 10 років), згідно з актом оцінки 

технічного стану підлягає списанню та потребує заміни.  

Новий вантажний фургон Citroen Jamper Fourgon L3H2 повинен повністю замінити вказаний вище автомобіль за можливістю перевезення працівників 

підприємства, їх інструменти та обладнання, в умовах сучасного комфорту, прийнятною для виконання завдань швидкістю, безпекою та значною економією 

палива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обґрунтування вантажного фургона для переобладнання на електролабораторію L3H2 

                                                                                          
№ 

п/п 
Найменування технічного параметру 

Характеристики для 

тендерної документації 

Пропонований               

автомобіль 
Аналог Аналог 

1 Повна назва марки та моделі 
Вантажний фургон 

L3H2 

Citroen Jamper 

Fourgon L3H2 

Opel  

Movano L3H2 

Hyundai  

H350 van long 

2 Рік виготовлення 2021-2022 2021 2021 2021 

3 Привід Передній Передній Передній Задній  

4 Об'єм двигуна, см3 Не менше 1990 1997 2299 2497 

5 Потужність двигуна, к.с. Не менше 130 160 150 150 

6 Крутний момент, Нм Не менше 320 350 350 373 

7 Тип палива Дизель Дизель Дизель Дизель 

8 
Витрата палива (міській, заміський, 

змішаний цикли), л. на 100 км 
Не більше 10/8,0/9,0 6,9 / 6,1 / 6,4 10,0 / 7,6 / 8,5 9,2 / 7,4 / 8,1 

9 Норма токсичності Не менше Euro V Euro VІ Euro V Euro V 

10 Кількість місць Не менше 3 3 3 3 

11 
Розміри кузова автомобіля 

(довжина/ширина/висота), мм 
Не менше 5980/2050/2500 5998/2050/2522 6198/2070/2499 6195/2038/2690 

12 Об’єм вантажного відділення, л Не менше 11270 13 000 12 500 11 270 

13 
Внутрішні розміри вантажного відділення 

(довжина/ширина/висота), мм 
Не менше 3700/1760/1890 3705/1870/1932 3733/1765/1894 3780/1796/1956 

14 Дорожній просвіт без навантаження, мм Не менше 180 200 200 185 

15 Двостулкові розпашні засклені задні двері + + + + 

16 Ліві бічні зсувні двері Відсутні Відсутні Відсутні Відсутні 

17 Праві бічні зсувні двері + + + + 

18 Колісна база, мм Не менше 3670 4035 4332 3670 

19 Маса автомобіля в спорядженому стані, кг - 2015 2045 2240 

20 Повна маса автомобіля, кг - 3500 3500 3500 

21 Вантажопідйомність, кг Не менше 1350 1485 1455 1350 

22 Коробка передач Механічна Механічна Механічна Механічна 

23 Кількість передач КПП - 6 6 6 

24 Тип кліматичної системи - Кондиціонер Кондиціонер Кондиціонер 

25 Колір - Білий Білий Білий 

26 Гарантія  
Не менше 2 роки або 

100000 км 
2 роки або 100000 км 2 роки або 100000 км 2 роки або 100 000 км 



27 Країна-виробник - Італія Франція Туреччина 

28 Ціна, грн з ПДВ - 960 000,00 1 123 900,00 1 104 000,00 

 

Враховуючи порівняння технічних характеристик та вартостей запропонованих автомобілів пропонується до закупівлі вантажопасажирський 

повнопривідний автомобіль Citroen Jamper Fourgon L3H2. Результатом виконання даного заходу буде закупівля нового, на заміну списаного, автотранспорту. 

 

 

 

Розрахунок економічного ефекту  

Автомобіль для переобладнання на електролабораторію (Citroen Jamper Fourgon L3H2 або аналог) 

Найменування 
Citroen Jamper Fourgon 

L3H2 

ГАЗ32213-224 № 

ВІ1596АС 

Середній річний пробіг, км 20 000 20 000 

Норма витрат палива, л/100км 6,4 17,6 

Вид палива ДП А92 

Вартість палива, грн. без ПДВ 22,67 23,41 

Витрати палива, л 1 280 3 520 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 29,02 82,40 

Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. без 

ПДВ 
- 53,38 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 12,00 6,20 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 12,00 1,20 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ 0,00 5,00 

Розрахункові затрати на капітальний 

відновлювальний ремонт, тис. грн. без ПДВ 
- 250,00 

Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і 

ремонт, тис. грн. без ПДВ 
- 244,20 

Очікуваний економічний ефект від заміни 

одного автомобіля, тис. грн. без ПДВ 
- 297,58 

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 960,00 - 

Термін окупності, років - 2,69 

 

 

 

 



Програма заміни автотранспорту АТ «Полтаваобленерго» на 2022 – 2026 роки 
 

 

Наявний стан техніки на початок 2022 року 
 

Тип техніки 

Загальна 

к-ть 

техніки 

З них старше 

10 років  
Середній 

вік 

техніки 

Потребують 

ремонту 

Підлягають 

списанню 

Шт %  Шт %  Шт %  

Електролабораторії 33 28 85% 20 3 9% 28 85% 

 

З таблиці видно, що з наявних 33 електролабораторій 28 од (85%) старше 10-ти років, середній вік автомобілів становить 20 років, 

потребують ремонту кузова та двигунів 3 од. (9%), підлягають списанню через граничний знос основних вузлів та агрегатів та значну корозію 

кузова 28 од. (85%).  

Враховуючи наведений стан техніки АТ «Полтаваобленерго» планує найближчі 5 років оновити даний тип техніки на 24% та придбати 8 од. 

нових транспортних засобів з більш економічними експлуатаційними показниками.  
 

Тип техніки 

Стан техніки на 

01.01.21 
План закупівлі нової техніки 

Відсоток 

оновленн

я техніки 

за 5 років 

Загаль

на к-

ть  

Середні

й вік  

2022р 2023р 2024р 2025р 2026р Всього: 

шт 
тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 

ш

т 

тис.грн без 

ПДВ 

ш

т 

тис.грн 

без ПДВ 

ш

т 

тис.грн 

без ПДВ 

ш

т 

тис.грн без 

ПДВ 

Електролабораторії 33 20 1 800,00 1 832,00 2 1 730,56 2 1 799,78 2 1 871,77 8 7 034,11 24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6.6 Автомобільний підйомник 18 м 4х2 (Socage Т318 на шасі IVECO Daily 60C16H3.0D 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 2022 році планується вивести з експлуатації автомобільні підйомники 17м та 18м: 

 

- ВС-18.01РГ на шасі ГАЗ-3307-ЗНГ держ. № ВІ4281ВІ 2004 року виготовлення (Глобинська філія)  

 
 

- АП-17АГП на шасі ГАЗ-5312 держ. № ВІ4174ВІ 1992 року виготовлення (Карлівська філія)  

 
 

- ВС-18.01МС на шасі ГАЗ-5312 держ. № 1543ПОУ 1988 року виготовлення (Красногорівська філія)  

 
 

- ВС-18 на шасі ГАЗ-3307 держ. № ВІ3408ВІ 2003 року виготовлення (Лубенська філія)  

 
 



 

 

- АП-17А на шасі ГАЗ-5312  держ. № ВІ3466ВІ 1992 року виготовлення (Оржицька філія)  

 
 

- ЗИЛ-431412 держ. № 8030ПОУ 1993 року виготовлення (Кременчуцька філія)  

 
 

- ВС-18 на шасі ГАЗ-3307 держ. № 04879СН 1998 року виготовлення (Полтавська філія міських електромереж)  

 
 

- ОПТ-9195 на шасі ГАЗ-3307 держ. № ВІ9457ВТ 2002 року виготовлення (Кобеляцька філія) 

 
 

 



- ВС-18-01 на шасі ГАЗ-3307 держ. № ВІ9605ВІ 1998 року виготовлення (Кобеляцька філія) 

 
 

- АП-17А-07 на шасі ГАЗ-3307 держ. № ВІ4223ВІ 1999 року виготовлення (В.Кохнівська філія) 

 
 

- АП-17А04 на шасі ГАЗ-3307 держ. № ВІ1983ВК 1998 року виготовлення (Кобеляцька філія) 

 
 

- АП-17А-04 на шасі ГАЗ-3307 держ. № 05945СН 1999 року виготовлення (Хорольська філія) 

 
 

 

 

 

 

 



- АП-17А на шасі ГАЗ-3307 держ. № 4269ПОУ 1995 року виготовлення (Глобинська філія) 

 
 

- АП-17А на шасі ГАЗ-3309 держ. № ВІ8267ВН 1996 року виготовлення (Семенівська філія) 

 
 

Вказані автомобільні підйомники технічно несправні, відпрацювали свій амортизаційний термін (нормативний термін експлуатації 10 років), згідно з 

актами оцінки технічного стану підлягають списанню та потребують заміни.  

Нові автомобільні підйомники Socage Т318 на шасі IVECO Daily 60C16H3.0D повинні повністю замінити вказані вище за можливістю перевезення 

працівників підприємства, їх інструменти та обладнання, безпечного виконання робот на висоті до 18м, в умовах сучасного комфорту, прийнятною для 

виконання завдань швидкістю, безпекою та значною економією палива. 

Такий стан значною мірою відображається в збільшенні затрат на закупівлю запчастин, та проведення ремонтів, оскільки експлуатація  

спец механізмів, які перебувають в експлуатації десять і більше років, потребує кожні два роки проходження технічної діагностики з наступним 

ремонтом  вантажопідіймальних  установок,  що становить  значну статтю  витрат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналіз технічних характеристик підйомників 18м 

                                                                                            

   

    

№  
Найменування технічного 

параметру 

Характеристики  

для ТД 

Пропонований               

автомобіль 
Аналог Аналог Аналог 

Основні відомості про базове шасі 

1 
Повна назва марки та моделі 

базового шасі 
- 

IVECO Daily 

60C16H3.0D 

IVECO Daily 

60C15D 

IVECO Daily 

60C15D 
ISUZU NQR 90M 

2 Рік виготовлення базового шасі 2021 - 2022 2021 2021 2021 2021 

3 Країна-виробник базового шасі - Італія Італія Італія Японія 

4 Привід 4х2 4х2 4х2 4х2 4х2 

5 Тип автошин - 225/75 R16 225/75 R16С 195/75 R16 215/75 R17,5 

6 Об'єм двигуна, см3 Не менше 2900 2998 2998 2998 5193 

7 Потужність двигуна, к.с. Не менше 140 160 146 146 190 

8 Крутний момент, Нм Не менше 300 380 320 350 419 

9 Тип палива Дизельний Дизельний Дизельний Дизельний Дизельний 

10 
Витрата палива (міській, заміський, 

змішаний цикли), л. на 100 км 
- 15 14 14 15 

11 Норма токсичності Euro V і вище Euro VI Euro V Euro V Euro V 

12 Кількість місць в кабіні Не менше 5 7 7 6 +1 5 

13 
Розміри автомобіля 

(довжина/ширина/висота), мм 
- 8300/2500/3700 8200/2400/3200 7373/2052/2160  

14 Колісна база, мм Не менше 4300 4350 4350 4350 4475 

15 Маса шасі в спорядженому стані, кг - 2638 2540 2540 3300 

16 Повна маса шасі, кг - 6000 6000 6000 9500 

17 Вантажопідйомність шасі, кг Не менше 4000 3362  3460 3460 6200 

18 Коробка передач Механічна Механічна Механічна Механічна Механічна 

19 Кількість передач КПП Не менше 6 6 6 6 6 

20 Тип кліматичної системи - Кондиціонер Кондиціонер Кондиціонер Кондиціонер 

21 Колір шасі - Білий Білий Білий Білий 

22 Гарантія на автомобіль (шасі) 
Не менше 1 року або  

100 000 км 

2 роки або  

200 000 км  

3 роки або  

100 000 км  

1 рік та 2 роки або 

200 000 км на 

трансмісію 

3 роки або  

100 000 км  

Основні відомості про підйомник 



1 
Повна назва марки та моделі 

установки 
- Socage Т318 Comet 19 Socage DA320 НT.18 

2 Рік виготовлення установки 2021 - 2022 2021 2021 2021 2021 

3 Країна-виробник установки - Італія Італія Італія Туреччина 

4 Робоча висота підйому стріли,  Не менше 18 18 18 20 18 

5 Горизонтальний виліт стріли, м Не менше 7 10 10 9,5 7 

6 Підіймання стріли гідроциліндр гідроциліндр гідроциліндр гідроциліндр гідроциліндр 

7 Висування стріли гідроциліндр гідроциліндр гідроциліндр гідроциліндр гідроциліндр 

8 
Вантажопідіймальність люльки, 

кг 
Не менше 250 250 250 250 250 

9 
Вантажопідіймальність люльки 

на максимальному вильоті, кг 
Не менше 80 80 80 80 250 

10 Електроізоляція люльки, В Не менше 1000 1000 1000 1000 1000 

11 Кут повороту люльки, град. Не менше 180 90 + 90 90 + 90 90 + 90 90 + 90 

12 
Габаритні розміри люльки 

(довжина/ширина/висота), мм 

Не менше 

1200/700/1000 
1400/700/1100 1400/850/1100 1400/700/1100 1260/760/1100 

13 Система орієнтації підлоги 
Механізм 

горизонтування 

Механізм 

горизонтування 

Механізм 

горизонтування 

Механізм 

горизонтування 

Механізм 

горизонтування 

14 
Система аварійного опускання 

люльки 
так так так так так 

15 Кут повороту стріли, град. Не менше 360 360 360 360 360 

16 Конструкція стріли 

телескопічна або 

важільно-

телескопічна 

коробчастого 

профілю 

3-х секційна 

телескопічна 

коробчастого 

профілю 

3-х секційна 

телескопічна 

коробчастого 

профілю 

важільно-

телескопічна 

коробчастого 

профілю 

3-х секційна 

телескопічна 

коробчастого 

профілю 

17 Опорний контур, м - 3,8 х 2,5 2,6 х 3,5 3,8 х 2,5 2,0 х 3,0 

18 Кількість аутригерів, шт Не менше 4 4 4 4 4 

19 Привід установки гідравлічний гідравлічний гідравлічний гідравлічний гідравлічний 

20 

Навколишнє середовище, в 

якому повинен працювати 

підйомник: 

-температура найбільша 

-температура найменша 

 

 

Не нижче + 40 ̊С 

Не вище - 30  ̊С 

 

 

+40  ̊С 

- 30  ̊С 

 

 

+40  ̊С 

- 30  ̊С 

 

 

+40  ̊С 

- 30  ̊С 

 

 

+40  ̊С 

- 30  ̊С 

21 

Температура зберігання: 

-температура найбільша 

-температура найменша 

 

Не нижче +35  ̊С 

Не вище - 35  ̊С 

 

+40  ̊С 

- 45  ̊С 

 

+40  ̊С 

- 45  ̊С 

 

+40  ̊С 

- 45  ̊С 

 

+40  ̊С 

- 45  ̊С 



22 Місце керування 

Пульт оператора на 

поворотній частині та 

в люльці 

Пульт оператора на 

поворотній частині та 

в люльці 

Пульт оператора на 

поворотній частині та 

в люльці 

Пульт оператора на 

поворотній частині та 

в люльці 

Пульт оператора на 

поворотній частині та 

в люльці  

23 Лічильник мотогодин наявний так так так так 

24 Спосіб керування Гідравлічний Гідравлічний Гідравлічний Гідравлічний Гідравлічний 

25 Колір установки - Біло-синій Білий Білий Білий 

26 Гарантія на установку 
Не менше 1 року або  

1000 м/г 

1,5 роки або  

1500 м/г 
1 рік  

1,5 роки або  

1000 м/г 

1 рік або  

1000 м/г 

 Ціна автопідйомника, грн з ПДВ:  2 320 800,00 3 109 000,00 3 325 368,00 3 560 176,00 

 

Враховуючи порівняння технічних характеристик та вартостей запропонованих підйомників пропонується до закупівлі підйомник Socage Т318 на шасі 

IVECO Daily 60C16H3.0D. Результатом виконання даного заходу буде закупівля нового, на заміну списаного, автотранспорту. 

 

Розрахунок економічного ефекту  

Автопідйомник 18м на базі автомобіля з двухрядною кабіною 4х2 (IVECO DAILY DUAL CAB  або аналог) 

Найменування 

Підйомник 

Socage Т318 на 

шасі IVECO 

Daily 

60C16H3.0D 

ГАЗ-3307 

ВІ4281ВІ 

ГАЗ-5312 

ВІ4174ВІ 

ГАЗ-5312 

1543ПОУ 

ГАЗ-3307 

ВІ3408ВІ 

ГАЗ-5312  

ВІ3466ВІ 

ЗИЛ-431412 

8030ПОУ 

ГАЗ-3307 

04879СН 

ГАЗ-3307 

ВІ9457ВТ 

ГАЗ-3307 

ВІ9605ВІ 

ГАЗ-3307 

ВІ4223ВІ 

ГАЗ-3307 

ВІ1983ВК 

ГАЗ-3307  

05945СН 

ГАЗ-3307  

4269ПОУ 

ГАЗ-3309  

ВІ8267ВН 

Середній річний пробіг, км 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Середнє напрацювання техніки, м/г 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Норма витрат палива, л/100км 15 20,9 30,4 29 29 30,4 33,4 29 30,1 29 30 27,9 29,5 27,9 18,7 

Норма витрат палива, л/1м/г 4 4,8 4,9 4,8 4,8 4,9 8,8 4,8 6,7 4,8 7 6,3 6,7 6,3 7,5 

Вид палива ДП А92 А92 А92 А92 А92 А92 А92 А92 А92 А92 А92 А92 А92 ДП 

Вартість палива, грн. без ПДВ 22,67 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 22,67 

Витрати палива, л (на пробіг) 6 000 8 360 12 160 11 600 11 600 12 160 13 360 11 600 12 040 11 600 12 000 11 160 11 800 11 160 7 480 

Витрати палива, л (на роботу 

спецмеханізму) 
2 800 3 360 3 430 3 360 3 360 3 430 6 160 3 360 4 690 3 360 4 900 4 410 4 690 4 410 5 250 

Витрати палива всього, л  8 800 11 720 15 590 14 960 14 960 15 590 19 520 14 960 16 730 14 960 16 900 15 570 16 490 15 570 12 730 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 199,50 274,37 364,96 350,21 350,21 364,96 456,96 350,21 391,65 350,21 395,63 364,50 386,03 364,50 288,59 

Економія витрат на паливо в рік, тис. 

грн. без ПДВ 
- 74,87 165,46 150,71 150,71 165,46 257,46 150,71 192,15 150,71 196,13 165,00 186,53 165,00 89,09 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 15,00 103,00 36,00 4,20 35,00 123,00 115,00 17,50 33,00 11,10 42,50 39,20 49,00 39,20 110,00 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 15,00 8,00 3,00 1,20 3,00 11,00 10,00 1,50 3,00 1,10 1,50 3,20 8,00 3,20 10,00 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без 

ПДВ 
0,00 95,00 33,00 3,00 32,00 112,00 105,00 16,00 30,00 10,00 41,00 36,00 41,00 36,00 100,00 



Розрахункові затрати на капітальний 

відновлювальний ремонт, тис. грн. без ПДВ 
- 755,67 270,00 542,61 256,00 281,67 311,92 224,67 210,56 397,42 394,81 285,00 250,00 285,00 300,00 

Економія за рахунок зменшення витрат на 

ТО і ремонт, тис. грн. без ПДВ 
- 843,67 291,00 531,81 276,00 389,67 411,92 227,17 228,56 393,52 422,31 309,20 284,00 309,20 395,00 

Очікуваний економічний ефект від 

заміни одного автомобіля, тис. грн. без 

ПДВ 

- 918,54 456,46 682,52 426,71 555,13 669,38 377,88 420,71 544,23 618,44 474,20 470,53 474,20 484,09 

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 1 934,00 - - - - - - - - - - - - - - 

Термін окупності, років - 2,11 4,24 2,83 4,53 3,48 2,89 5,12 4,60 3,55 3,13 4,08 4,11 4,08 4,00 

 

 

Програма заміни автотранспорту АТ «Полтаваобленерго» на 2022 – 2026 роки 
 

 

Наявний стан техніки на початок 2022 року 
 

Тип техніки 

Загальна 

к-ть 

техніки 

З них старше 10 

років  
Середній 

вік 

техніки 

Потребують 

ремонту 

Підлягають 

списанню 

Шт %  Шт %  Шт %  

Автовежі телескопічні та 

підіймачі  (до 18 м) 
76 66 87% 20 7 9% 59 78% 

 

З таблиці видно, що з наявних 76 підйомників з висотою підйому до 18м, 66 од (87%) старше 10-ти років, середній вік автомобілів становить 

20 років, потребують ремонту установки, кузова та двигунів 7 од. (9%), підлягають списанню через граничний знос основних вузлів та агрегатів та 

значну корозію кузова 59 од. (78%).  

Враховуючи наведений стан техніки АТ «Полтаваобленерго» планує найближчі 5 років оновити даний тип техніки на 55% та придбати 42од. 

нових транспортних засобів з більш економічними експлуатаційними показниками.  
 

Тип техніки 

Стан техніки на 

01.01.21 
План закупівлі нової техніки 

Відсоток 

оновлення 

техніки за 

5 років 
Загаль

на к-ть  

Середній 

вік  

2022р 2023р 2024р 2025р 2026р Всього: 

шт 
тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 

Автовежі телескопічні та 

підіймачі  (до 18 м) 
76 20 14 27 086,00 5 9 670,00 7 13 538,00 7 13 538,00 9 17 406,00 42 81 228 55% 

                

 



6.7 Автомобільний повнопривідний підйомник не менше 34 м 4х4 

 (NTF-37 на шасі Mercedes-Benz Arocs 5 1824 A 4х4 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 2022 році планується вивести з експлуатації автомобільний підйомник 26м: 

 

- ТВ-26 на шасі ЗІЛ-131 держ. № 17363СН 1993 року виготовлення (База)  

 

 
 

 

Вказаний автомобільний підйомник технічно несправний, відпрацював свій амортизаційний термін (нормативний термін експлуатації 10 років), згідно з 

актом оцінки технічного стану підлягає списанню та потребує заміни.  

Новий автомобільний повнопривідний підйомник NTF-37 на шасі Mercedes-Benz Arocs 5 1824 A 4х4 повинен повністю замінити вказаний вище за 

можливістю перевезення працівників підприємства, їх інструменти та обладнання в умовах бездоріжжя, безпечного виконання робот на висоті до 37м, в умовах 

сучасного комфорту, прийнятною для виконання завдань швидкістю, безпекою та значною економією палива. 
 

Аналіз технічних характеристик підйомників  

                                   
                  

№  Найменування технічного параметру 
Характеристики для 

тендерної документації 

Пропонований               

автомобіль 
Аналог Аналог 

Основні відомості про базове шасі 

1 Повна назва марки та моделі базового шасі  
Mercedes-Benz Arocs 5 

1824 A 

IVECO EuroCargo 

ML150 

IVECO EuroCargo 

ML150 E25WS 

2 Рік виготовлення базового шасі 2021 - 2022 2021 2021 2021 

3 Країна-виробник базового шасі - Німеччина Італія Італія 

4 Привід 4х4 4х4 4х4 4х4 

5 Тип автошин Односкатні, підвищеної 365/85 R20 Односкатні, підвищеної 395/85 R20 



прохідності прохідності 

6 Об'єм двигуна, см3 Не менше 5800 7698 5880 5880 

7 Потужність двигуна, к.с. Не менше 230 238 252 252 

8 Крутний момент, Нм Не менше 800 1000 950 870 

9 Тип палива Дизельний Дизельний Дизельний Дизельний 

10 
Витрата палива (міській, заміський, змішаний 

цикли), л. на 100 км 
- 30 28 / 25 / 26 28 / 25 / 26 

11 Норма токсичності Euro V і вище Euro VI Euro VI Euro V 

12 Кількість місць в кабіні 3 3 3 3 

13 Колісна база, мм Не менше 3600 4 500 4 150 4 150 

14 Маса автомобіля в спорядженому стані, кг Не більше 10 000 7 972 5 955 5 955 

15 Повна маса автомобіля, кг Не більше 20 000 18 000 15 000 15 000 

16 Вантажопідйомність, кг Не менше 9 000 10 028 9 045 9 045 

17 Коробка передач Механічна Механічна Механічна Механічна 

18 Кількість передач КПП Не менше 6 12 6 6 

19 Тип кліматичної системи - Кондиціонер Кондиціонер Кондиціонер 

20 Колір шасі - Білий Білий Білий 

21 Гарантія на автомобіль (шасі) 
Не менше 1 року або  

100 000 км 

3 роки або  

100 000 км  

1 рік або  

100 000 км 

1 рік та 2 роки або 

200 000 км на вузли 

Основні відомості про підйомник 

1 Повна назва марки та моделі установки - NTF-37 Hansin HS 4070 Socage 37DJ 

2 Рік виготовлення установки 2021 - 2022 2021 2021 2021 

3 Країна-виробник установки - Туреччина Південна Корея Італія 

4 Робоча висота підйому стріли, м Не менше 34 37 40 37,3 

5 Горизонтальний виліт стріли, м Не менше 15 20 16 23 

6 Вантажопідіймальність люльки, кг Не менше 250 250 400 300 

7 
Вантажопідіймальність люльки на 

максимальному вильоті, кг 
Не менше 80 250 100 80 

8 Кут повороту люльки, град. Не менше 90 + 90 90 + 90 360 90 + 90 

9 Система захисту люльки від вітру Анемометр Анемометр Анемометр Анемометр 

10 Електроживлення в люльці, В 220 220 220 220 

11 Система орієнтації підлоги так Електронний рівень так  

12 Система аварійного опускання люльки так Електрична маслостанція так так 

13 Кут повороту стріли, град. 360 360 360 360 

14 Конструкція стріли 
 Телескопічна або 

ричажно-телескопічна  
телескопічна 

7-ми секційна 

телескопічна 

4-х секційна  

ричажно-телескопічна  

15 Кількість аутригерів, шт Не менше 4 4 4 4 

16 Привід установки гідравлічний гідравлічний гідравлічний гідравлічний 

17 

Навколишнє середовище, в якому повинен 

працювати підйомник: 

-температура найбільша 

-температура найменша 

 

 

Не нижче +35  ̊С 

Не вище - 30  ̊С 

 

 

+40  ̊С 

- 35  ̊С 

 

 

+40  С̊ 

- 40  С̊ 

 

 

+40  ̊С 

- 30  ̊С 

18 Температура зберігання:     



-температура найбільша 

-температура найменша 

Не нижче +35  ̊С 

Не вище - 35  ̊С 

+40  ̊С 

- 40  ̊С 

+41  С̊ 

- 41  С̊ 

+40  ̊С 

- 35  ̊С 

19 Місце керування 

На поворотній платформі 

та в люльці або пультом 

дистанційного керування 

На поворотній платформі, 

в люльці та пульт ДК 

Пульт оператора на 

колоні та виносний 

радіопульт 

Пульт оператора на 

поворотній частині та в 

люльці 

20 Переговорний пристрій так так так так 

21 Лічильник мотогодин так так так так 

22 Спосіб керування 
Гідравлічний або 

електрогідравлічний 

Електрогідравлічний, 

пропорційний 
Гідравлічний 

Електрогідравлічний, 

пропорційний 

23 Колір установки - Білий Зелений  

24 Гарантія на установку Не менше 1 року 1 рік 1 рік  1 рік або 1500 м/г 

 Ціна автопідйомника, грн з ПДВ: 6 600 000,00 7 600 000,00 8 202 230,00 9 276 730,00 

 

В зв’язку з тим, що наявні в АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» телескопічні вишки і підйомники (з висотою підйому від 22 до 26м) не забезпечують доступу 

до всіх елементів і конструкцій ПЛ 35-154 кВ існує необхідність наявності механізму з вказаними характеристиками обумовлена тим, що: 

1. На опорах висотою вище 26 м неможливо виконати роботи по ліквідації пошкоджень через те, що під час ожеледі підйом безпосередньо по стояках 

опор небезпечний і заборонений; 

2. Доступ механізмів до опор обмежений (виконане обвалування, природні перешкоди,   наявність посівів та інше); 

3. На ПЛ 35-154 кВ встановлена значна кількість опор, що перевищує 30м (База -325, Кременчуцька філія – 374, Миргородська 39, Лубенська – 11. 

Всього 749 опор.  

4.Застосування саме повнопривідного автомобіля обумовлене необхідністю обслуговувати опори, які в умовах вологих погодних умов розташовані у полі 

та інших важкодоступних місцях. 
 

Враховуючи порівняння технічних характеристик та вартостей запропонованих автомобілів пропонується до закупівлі підйомник NTF-37 на шасі 

Mercedes-Benz Arocs 5 1824 A 4х4. Результатом виконання даного заходу буде закупівля нового, на заміну списаного, автотранспорту. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розрахунок економічного ефекту  

Автопідйомник 18м на базі автомобіля з двухрядною кабіною 4х2 (IVECO DAILY DUAL CAB  або аналог) 

Найменування 
Підйомник NTF-37 на шасі 

Mercedes-Benz Arocs 5 1824 A 
ЗІЛ-131 17363СН 

Середній річний пробіг, км 25 000 25 000 

Середнє напрацювання техніки, м/г 600 600 

Норма витрат палива, л/100км 30 47 

Норма витрат палива, л/1м/г 6 6,9 

Вид палива ДП А92 

Вартість палива, грн. без ПДВ 22,67 23,41 

Витрати палива, л (на пробіг) 7 500 11 750 

Витрати палива, л (на роботу спецмеханізму) 3 600 4 140 

Витрати палива всього, л  11 100 15 890 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 251,64 371,99 

Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. без 

ПДВ 
- 120,35 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 17,00 103,00 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 17,00 8,00 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ 0,00 95,00 

Розрахункові затрати на капітальний 

відновлювальний ремонт, тис. грн. без ПДВ 
- 513,25 

Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і 

ремонт, тис. грн. без ПДВ 
- 599,25 

Очікуваний економічний ефект від заміни одного 

автомобіля, тис. грн. без ПДВ 
- 719,60 

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 5 500,00 - 

Термін окупності, років - 7,64 
 

 

 

 

 

 



 

 

Програма заміни автотранспорту АТ «Полтаваобленерго» на 2022 – 2026 роки 
 

 

Наявний стан техніки на початок 2022 року 
 

Тип техніки 

Загальна 

к-ть 

техніки 

З них старше 10 

років  
Середній 

вік 

техніки 

Потребують 

ремонту 

Підлягають 

списанню 

Шт %  Шт %  Шт %  

Автовежі телескопічні та 

підіймачі  (понад 18 м) 
8 7 88% 27 2 25% 5 63% 

 

З таблиці видно, що з наявних 8 підйомників з висотою підйому понад 18м, 7 од (88%) старше 10-ти років, середній вік автомобілів 

становить 27 років, за остання 5 років придбано лише 1 од. (оновлено 13%), потребують ремонту установки, кузова та двигунів 2 од. (25%), 

підлягають списанню через граничний знос основних вузлів та агрегатів та значну корозію кузова 5 од. (63%).  

Враховуючи наведений стан техніки АТ «Полтаваобленерго» планує найближчі 5 років оновити даний тип техніки на 63% та придбати 5 од. 

нових транспортних засобів з більш економічними експлуатаційними показниками.  
 

Тип техніки 

Стан техніки на 

01.01.21 
План закупівлі нової техніки 

Відсоток 

оновлення 

техніки за 

5 років 
Загаль

на к-ть  

Середній 

вік  

2022р 2023р 2024р 2025р 2026р Всього: 

шт 
тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 

Автовежі телескопічні та 

підіймачі  (понад 18 м) 
8 27 1 5 500,00 1 4 138,923 1 4 304,480 1 4 476,659 1 4 655,725 5 23 555,519 63% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.8 Кран автомобільний повнопривідний 25 т на шасі 6х6 (Palfinger Sany SРC 250 на шасі МАЗ-6302С5 6х6 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 2022 році планується вивести з експлуатації автомобільний кран: 

 

- СМК-14 на шасі МАЗ-53371 держ. № ВІ6609ВЕ 1991 року виготовлення (Лубенська філія)    

 

 
 

 

Вказаний автомобільний кран технічно несправний, відпрацював свій амортизаційний термін (нормативний термін експлуатації 10 років), згідно з актом 

оцінки технічного стану підлягає списанню та потребує заміни.  

Новий автомобільний повнопривідний кран Palfinger Sany SРC 250 на шасі МАЗ-6302С5 6х6 повинен повністю замінити вказаний вище за 

можливістю перевезення працівників підприємства, їх інструменти та обладнання в умовах бездоріжжя, в умовах сучасного комфорту, прийнятною для 

виконання завдань швидкістю, безпекою та значною економією палива. 

 

Аналіз технічних характеристик крана автомобільного в/п – 25 т 6х6: 

 

   

 ‘   

№ 

п/п 
Найменування технічного параметру 

Характеристики для тендерної 

документації 

Пропонований               

автомобіль 
Аналог Аналог 

Основні відомості про базове шасі 

1 Повна назва марки та моделі базового шасі кран автомобільний в/п - 25 т 6х6 МАЗ-6302С5 МАЗ-6302С5 
IVECO Trakker 

AD380T41W 

2 Рік виготовлення базового шасі 2021-2022 2021 2021 2021 

3 Країна-виробник базового шасі - Білорусь Білорусь Іспанія 

4 Привід 6х6 6х6 6х6 6х6 

5 Тип автошин Односкатні, підвищеної прохідності 385/65 R22,5 385/65 R22,5 
односкатні 365/85R20 

Michelin XZL 164/G 

6 Об'єм двигуна, см3 - 6650 6650 12882 

7 Потужність двигуна, к.с. Не менше 300 330 330 410 



8 Крутний момент, Нм Не менше 1000 1270 1270 2100 

9 Тип палива Дизель Дизель Дизель Дизель 

10 
Витрата палива (міській, заміський, змішаний 

цикли), л. на 100 км 
- 30 30 40 

11 Норма токсичності Не менше Euro V Euro V Euro V Euro V 

12 Кількість місць в кабіні Не менше 2 2 2 2 

13 Розміри автомобіля (довжина/ширина/висота), мм - 8805/2550/3100 8805/2550/3100 8627/2550/3234 

14 Колісна база, мм - 4 000 4 000 3 799 

15 Маса автомобіля в спорядженому стані, кг - 9 610 9 610 10 330 

16 Повна маса автомобіля, кг - 26 000 26 000 33 000 

17 Вантажопідйомність, кг 
Відповідно характеристикам 

кранової установки 
16 390 16 390 22 670 

18 Коробка передач Механічна Механічна Механічна ZF 16S 2220 

19 Тип кліматичної системи - 
Кондиціонер +2000,00 

USD 

Кондиціонер +2000,00 

USD 
Кондиціонер 

20 Гарантія на автомобіль (шасі) 
Не менше1 року або  

200 000 км 

1 рік або  

200 000 км 

1 рік або  

200 000 км 

1 рік + 1 рік на силову 

лінію або 200 000 км 

Основні відомості про автокран 

1 Повна назва марки та моделі установки кран автомобільний в/п - 25 т 6х6 
Palfinger Sany SРC 

250 

Zoomlion  
ZMC-25-1C 

КС-55732-33 

Челябинец 

2 Рік виготовлення установки 2021-2022 2021 2021 2021 

3 Країна-виробник установки - Австрія Китай Росія 

4 Робоча висота підйому стріли,  Не менш 30 33 33 33,7 

5 Горизонтальний виліт стріли, м Не менш 25 28 30 27 

6 Підіймання стріли гідроциліндр гідроциліндр гідроциліндр гідроциліндр 

7 Висування стріли гідроциліндр гідроциліндр гідроциліндр гідроциліндр 

8 Вантажопідіймальність, т Не менш 25 25 25 25 

9 
Вантажопідіймальність на максимальному вильоті, 

т 
Не менш 0,8 0,9 1,2 

0,35 т на 27,0 м  

- без противаг,  

0,8 т на 31,0 м  

- з противагами 

10 Кут повороту стріли, град. 360 360  360 

11 Конструкція стріли телескопічна 
4-х секційна U-

образна 
4-х секційна (+гусьок) U-образна 

12 Опорний контур, м - 5,45 х 6,2 5,55 х 6,1 5,75 х 6,1 

13 Кількість аутригерів, шт Не менш 4 4 4 4 

14 Привід установки Гідравлічний Гідравлічний Гідравлічний Гідравлічний 

15 

Навколишнє середовище, в якому повинен 

працювати кран-маніпулятор: 

-температура найбільша 

-температура найменша 

 

 

Не менш +35 ̊С 

Не більш -25 ̊С 

 

 

+40 ̊С 

-30 ̊С 

 

 

+40 С̊ 

-30 ̊С 

 

 

+40 ̊С 

-40 ̊С 

16 
Температура зберігання: 

-температура найбільша 

 

Не менш +35 ̊С 

 

+40 ̊С 

 

+40 С̊ 

 

+40 ̊С 



-температура найменша Не більш -40 ̊С -45 ̊С -45 ̊С -40 ̊С 

17 Лічильник мотогодин Так Так Так Так 

18 Спосіб керування 
Гідравлічний  

або електро-гідравлічний 
Гідравлічний  Гідравлічний Гідравлічний  

19 Гарантія на установку 
Не менше1 року або 

1500 м/год. 

1,5 роки або 

2250 м/год. 

1 рік або 

1500 м/год. 
1 рік  

 Ціна автопідйомника, грн. з ПДВ  6 270 000,00 7 834 536,00 8 213 530,50 

 

 

Враховуючи порівняння технічних характеристик та вартостей запропонованих автокранів, пропонується до закупівлі повнопривідний кран Palfinger 

Sany SРC 250 на шасі МАЗ-6302С5 6х6. Результатом виконання даного заходу буде закупівля нового, на заміну списаного, автотранспорту. 

Застосування саме повнопривідного автомобіля обумовлене необхідністю обслуговувати опори, які в умовах вологих погодних умов розташовані у полі 

та інших важкодоступних місцях. 
 

Розрахунок економічного ефекту  

Автокран 25т на повнопривідному шасі 6х6 (Palfinger Sany SРC 250 або аналог) 

Найменування 

Автокран Palfinger Sany 

SРC 250 на шасі МАЗ-

6302С5 

МАЗ-53371 СМК-14 

№ВІ6609ВЕ 

Середній річний пробіг, км 25 000 25 000 

Середнє напрацювання техніки, м/г 600 600 

Норма витрат палива, л/100км 30 31,1 

Норма витрат палива, л/1м/г 6 5,9 

Вид палива ДП А92 

Вартість палива, грн. без ПДВ 22,67 23,41 

Витрати палива, л (на пробіг) 7 500 7 775 

Витрати палива, л (на роботу спецмеханізму) 3 600 3 540 

Витрати палива всього, л  11 100 11 315 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 251,64 264,88 

Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. без ПДВ - 13,24 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 17,00 103,00 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 17,00 8,00 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ 0,00 95,00 

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

ПДВ 
- 620,000 

Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і ремонт, тис. грн. без ПДВ - 706,000 



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

ПДВ 
- 719,24 

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 5 225,00 - 

Термін окупності, років - 8,7 
 

 

Програма заміни автотранспорту АТ «Полтаваобленерго» на 2022 – 2026 роки 
 

Наявний стан техніки на початок 2022 року 
 

Тип техніки 

Загальна 

к-ть 

техніки 

З них старше 10 

років  
Середній 

вік 

техніки 

Підлягають 

списанню 

Шт %  Шт %  

Автокрани  15 14 93% 27 14 93% 

 

З таблиці видно, що з наявних 15 автокранів, 14 од (93%) старше 10-ти років, середній вік автомобілів становить 27 років, підлягають 

списанню через граничний знос основних вузлів та агрегатів та значну корозію кузова 14 од. (93%).  

Враховуючи наведений стан техніки АТ «Полтаваобленерго» планує найближчі 5 років оновити даний тип техніки на 33% та придбати 5од. 

нових автокранів з більш економічними експлуатаційними показниками.  
 

Тип техніки 

Стан техніки на 

01.01.21 
План закупівлі нової техніки 

Відсоток 

оновлення 

техніки за 

5 років 
Загаль

на к-ть  

Середній 

вік  

2022р 2023р 2024р 2025р 2026р Всього: 

шт 
тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 

Автокрани  15 27 1 5 225,00 1 4 247,443 1 4 417,341 1 4 594,035 1 4 777,796 5 23 120,695 33% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.9 Бурильно-кранова машина БКМ-2М з гідравлічним приводом обертання бура  

(БКМ-2М на базі трактора ХТЗ 150К-09 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 2022 році планується вивести з експлуатації бурильно-кранові машини: 

 

- БКМ на базі Т-150К держ. №16105ВІ 1988 року виготовлення (Глобинська філія)  

      
 

- БКГМ на базі Т-150 держ. № 15497ВІ 1987 року виготовлення (Козельщінська філія)  

    

 
 

- БКГУ на базі Т-150К держ. № 16465ВІ 1982 року виготовлення (Миргородська філія)  

     
 

- БКМ на базі Т-150К держ. № 16014ВІ 1988 року виготовлення (Хорольська філія)  



 
- БКМ-2.0 на базі Т-150К держ. № 15329ВІ 1990 року виготовлення (Чорнухинської філія)  

 
 

Вказані бурильно-кранові машини технічно несправні, відпрацювали свій амортизаційний термін (нормативний термін експлуатації 10 років), згідно з 

актами оцінки технічного стану підлягають списанню та потребують заміни.  

Нові бурильно-кранові машини БКМ-2М на базі ХТЗ 150К-09 повинні повністю замінити вказані вище за можливістю виконання робот за 

швидкістю, безпекою та значною економією палива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналіз технічних характеристик  

бурильно-кранової машини БКМ-2М з гідравлічним приводом обертання бура: 

  

 

  

  

Найменування 
Характеристики для тендерної 

документації 
Пропанована БКМ Аналог Аналог 

Повна назва марки та моделі 
 БКМ з гідравлічним приводом 

обертання бура 

на базі трактора 4х4 

БКМ-2М 

на базі ХТЗ 150К-09 

БКМ-2МК-Т 

на базі ХТА-220 

БКМ-420х2,5 на базі  

ХТЗ 150К-09.172.01 

Рік виготовлення 2021-2022  2021 2021  2021 

Конструкція кранової та бурової 

стріли  
Виконана з труб  Так   Так   Так  

Діаметр шнека (шурфа), мм Не менше 400 не менш 400  420  420 

Максимальна глибина шурфа, мм  Не менше 2500 не менш 2500  2500  2500 

Бурова головка 

Укомплектована спеціальними 

твердосплавними насадками для грунтів 

4-5 категорії 

Укомплектована 

спеціальними 

твердосплавними 

насадками для грунтів 4-5 

категорії 

Укомплектована 

спеціальними 

твердосплавними 

насадками для грунтів 

4-5 категорії 

Укомплектована 

спеціальними 

твердосплавними 

насадками для грунтів 

4-5 категорії 

Шнековий бур 

З рівномірними кутами нахилу та 

кроком навивки, збалансований, 

виготовлений з високоміцної сталі   

Суцільної навивки 

трапецеїдальної форми 

Суцільної навивки 

трапецеїдальної форми 

Суцільної навивки 

трапецеїдальної форми 

Реверс обертання бура 

Так  
(при зіткненні бура з перепоною він повинен 

зупинитись під дією запобіжного пристосування і 

при включенні реверсивного обертання 

підійматись на поверхню) 

Так Так Так 

Привід обертання бура Гідравлічний 

 Гідравлічний, 

гідромотором 

напряму, без редуктора 

 Гідравлічний  Гідравлічний 

Вантажопідйомність кранового 

обладнання, т  
Не менше 2 2 2  2 

Гідрозамок на циліндрі підйому 

стріли, шт  
Не менше 1 на 1 циліндр 1 1 1 

Максимальна висота підйому 

кранової стріли, м  
Не менше 7 7  7 7 

Гарантія  Не менше 1 року  1 рік  1 рік  1 рік 



Технічні характеристики трактора 

Повна назва марки та моделі ХТА-200 (або еквівалент) ХТЗ-150К-09 ХТА-220  ХТЗ-150К-09.172.01 

Номінальна потужність, кВт (к.с.) Не менше 132 (180)  132 (180)  132 (180)  132 (180) 

Рама базового трактора  Шарнірно-зчленована Шарнірно-зчленована Шарнірно-зчленована Шарнірно-зчленована 

Колісна формула 4х4 4х4 4х4 4х4 

Максимальна вантажопідйомність, 

кг 
Не менше 5000 5000 6000 5000 

Гарантія  Не менше 1 року 
 1 рік або  

1500 м/год. 

1 рік або  

1500 м/год. 

1 рік або  

1500 м/год. 

Ціна, грн з ПДВ    1 921 320,00  2 550 000,00 2 754 000,00 

 

Враховуючи порівняння технічних характеристик та вартостей запропонованих бурильно-кранових машин та тракторів, пропонується до закупівлі 

БКМ-2М на базі ХТЗ 150К-09. Результатом виконання даного заходу буде закупівля нового, на заміну списаного, автотранспорту. 

 

Розрахунок економічного ефекту    

Бурильно-кранова машина на базі трактора (ХТЗ 150К-09 або аналог)   

Найменування 
БКМ-2М 

на базі ХТЗ 150К-09 

Т-150К БКМ 

16105ВІ 

Т-150 БКГМ 

15497ВІ 

Т-150К БКГУ 

16465ВІ 

Т-150К БКМ      

16014ВІ 

Т-150К БКМ-2.0                      

15329ВІ 

Середнє напрацювання техніки, м/г 600 600 600 600 600 600 

Норма витрат палива, л/1м/г 9 14 14 14 14 14 

Вид палива ДП ДП ДП ДП ДП ДП 

Вартість палива, грн. без ПДВ 22,67 22,67 22,67 22,67 22,67 22,67 

Витрати палива, л  5 400 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 122,42 190,43 190,43 190,43 190,43 190,43 

Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. без 

ПДВ 
- 68,01 68,01 68,01 68,01 68,01 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 17,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 17,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ 0,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 

Розрахункові затрати на капітальний 

відновлювальний ремонт, тис. грн. без ПДВ 
- 203,75 634,50 570,00 

300,00 400,00 

Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і 

ремонт, тис. грн. без ПДВ 
- 289,75 720,50 656,00 

403,00 503,00 

Очікуваний економічний ефект від заміни одного 

автомобіля, тис. грн. без ПДВ 
- 357,76 788,51 724,01 

471,01 571,01 



Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 1 601,10 - - - - - 

Термін окупності, років - 4,48 2,03 2,21 
3,4 2,8 

 

 

Програма заміни автотранспорту АТ «Полтаваобленерго» на 2022 – 2026 роки 
 

 

Наявний стан техніки на початок 2022 року 
 

Тип техніки 
Загальна к-

ть техніки 

З них старше 10 

років  
Середній 

вік 

техніки 

Потребують 

ремонту 

Підлягають 

списанню 

Шт %  Шт %  Шт %  

Бурильно-кранові машини 45 33 73% 19 3 7% 33 73% 

 

З таблиці видно, що з наявних 45 бурильно-кранові машини, 33 од (73%) старше 10-ти років, середній вік становить 19 років, потребують 

ремонту установки, кузова та двигунів 3 од. (7%), підлягають списанню через граничний знос основних вузлів та агрегатів та значну корозію 

кузова 33 од. (73%).  

Враховуючи наведений стан техніки АТ «Полтаваобленерго» планує найближчі 5 років оновити даний тип техніки на 44% та придбати 20 

од. нових бурильно-кранові машини з більш економічними експлуатаційними показниками.  
 

Тип техніки 

Стан техніки на 

01.01.21 
План закупівлі нової техніки 

Відсоток 

оновлення 

техніки за 

5 років 
Загальна 

к-ть  

Середній 

вік  

2022р 2023р 2024р 2025р 2026р Всього: 

шт 
тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 

Бурильно-кранові 

машини 
45 19 5 8 005,50 3 4 803,30 4 6 404,40 3 4 803,30 5 8 005,50 20 32 022,00 44% 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.10 Екскаватор-навантажувач (BOBCAT  B730R 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 2022 році планується вивести з експлуатації екскаватор-навантажувач: 

 

- ЄО-2628 на базі МТЗ-80 держ. № 16029ВІ 1993 року виготовлення (База)  

     
 

 

Вказаний екскаватор технічно несправний, відпрацював свій амортизаційний термін (нормативний термін експлуатації 10 років), згідно з актом оцінки 

технічного стану підлягає списанню та потребує заміни.  

Новий екскаватор-навантажувач BOBCAT  B730R повинен повністю замінити вказаний вище за можливістю безпечного виконання робот з прийнятною для 

виконання завдань швидкістю та значною економією палива в умовах сучасного комфорту. 

 

Екскаватор-навантажувач (або аналог) 

 
 



Відповідно до вимог чинного законодавства у лютому 2015р. до збройних сил України був переданий екскаватор ЕО-2102 д.н.з.08756 НО 

2000 р.в. (акт про примусове відчуження або вилучення майна додається). Вся робота, яка була розподілена між наявними екскаваторами, була 

покладена на ті екскаватори що залишились. Як наслідок, зросло навантаження на техніку, яка має значний знос та все частіше перебуває в 

ремонті (ЭО-4321В д.н.з. 12512ВІ 1992р.в., ЭО-4321Б д.н.з. 04448НО 1998р.в., ЭО-411 д.н.з. 16551НО 2003р.в., Борекс-2101 д.н.з. 28714НО 

2007р.в., ЮМЗ-6 БОРЕКС-2102 д.н.з.16028ВІ 2003р.в.). В зв’язку з цим постійно відчувається дефіцит в сучасному надійному екскаваторі-

навантажувачі, що в свою чергу негативно впливає на терміни виконання планових робіт та усунення наслідків аварій на лінії. 

 Беручи до уваги наведені вище обставини, у зв’язку з гострою необхідністю проведення земляних робіт та ремонтів кабельних ліній, у 

2022 році планується придбати колісний багатофункціональний екскаватор BOBCAT  B730 R. 

Навантажувач B730 серії R - це універсальний інструмент для вирішення будь-яких завдань. Він відрізняється неперевершеним 

поєднанням потужності, міцності, працездатності і простоти в обслуговуванні. Модель має кілька конфігурацій для будівельних, дорожніх робіт, 

комунального господарства та підрядних послуг. 

Екскаватор-навантажувач B730 володіє кращими в своєму класі геометричними параметрами копання переднього і заднього навісного 

обладнання, тому потрібно рідше переставляти машину, в результаті чого підвищується продуктивність праці при виїмці грунту, риття траншей, 

демонтажних роботах тощо. Завдяки великій висоті вивантаження і довжині стріли завантаження матеріалу в причіп стає простим і інтуїтивно 

зрозумілим.  

Керувати робочим обладнанням зручно в обох положеннях сидіння. Всі найнеобхідніші прилади й перемикачі зібрані на правій 

панелі.B730 готовий працювати в самих жорстких умовах, адже для цього у нього є потужна решітка радіатора, лита поворотна колонка, 

паливний бак з твердої корозійностійкої пластмаси з посиленим захистом, герметичні шарніри, посилена кришка речового відділення і захист 

задніх робочих ліхтарів. Завдяки цільної кришці капота і розташованої в кабіні ручці її замку проводити щоденне і планове обслуговування стало 

простіше. Всі запобіжники і реле зібрані в одному блоці для зручності доступу. 

 

Аналіз технічних характеристик 

    

Найменування 
Характеристики 

для тендерної 

документації 

Пропонований               

екскаватор 
Аналог Аналог 

Марка, модель 
Екскаватор-

навантажувач 
BOBCAT  B730 R JCB 3CX Sitemaster 

HYUNDAI 

H940S 

Транспортні габаритні розміри - 6100 / 2280 / 3840 5620 / 2360 / 3610 5800 / 2305 / 3800 



(довжина/ширина/висота), мм 

Об'єм двигуна, см3 Не менш 4000 4400 4400 4400 

Тип палива Дизель Дизель Дизель Дизель 

Потужність, к.с. Не менш 92 100 92 100 

Передній міст - 
4WD з диференціалом 

підвищенного тертя 

обладнаний диференціалом 

пропорційного 

розподілення крутного 

моменту 

Конструкція переднього і 

заднього моста передбачає 

постійну роботу під 

навантаженням, а система 

повного приводу доповнена 

функцією автоматичного 

підключення 
Задній міст - 

CARRARO з 

блокуванням 

диференціалу 

обладнаний диференціалом 

підвищеного тертя та 

планетарними редукторами 

Робочий тиск в гідросистемі, бар Не менш 200 220 251 250 - 280 

Ємність ківша навантажувача з 

шапкою, м3 
Не менш 1,0 1,1 1,0 1,0 

Висота розвантаження 

навантажувача, м 
Не менш 2,7 2,81 2,72 2,71 

Ширина ківша, мм Не менш 2200 2280 2235 2305 

Тип рукояті екскаватора Телескопічна  телескопічна телескопічна телескопічна 

Ширина ківша екскаватора, мм Не менш 600 600 800 610 

Ємність ківша з шапкою, м3 Не менш 0,2 0,2 0,24 0,2 

Глибина копання екскаватора max, 

м 
Не менш 5,0 5,80 5,46 5,685 

Висота розвантаження 

екскаватора, м 
Не менш 3,8 4,70 3,84 4,575 

Виліт ківша екскаватора від осі 

обертальної колонки, м 
Не менш 5,3 6,80 5,37 7,01 

Кут повороту ківша екскаватора, 0 - 200,4 201  

Кондиціонер - Так Так Так 

Підігрів кабіни - Так Так Так 

Гарантія  Не менш 1 року 
2 роки або  

2000 м/год. 
1 рік без обмеження м/год. 

2 роки або  

3000 м/год. 

Ціна, грн. з ПДВ  2 694 384,00 2 900 000,00 2 959 650,00 

 

Враховуючи порівняння технічних характеристик та вартостей запропонованих екскаваторів, перевагу було надано колісному 

багатофункціональному екскаватору BOBCAT  B730 R. Результатом виконання даного заходу буде закупівля нового, на заміну списаного, автотранспорту. 

 



Переваги екскаватора-навантажувача BOBCAT  B730 R 

Широкі функціональні можливості екскаватора-навантажувача проявляються в тому, що він може замінювати дві, а то і три одиниці 

спецтехніки: фронтальний навантажувач, екскаватор і бульдозер. Екскаватор-навантажувач спереду оснащений вантажним ковшем і, подібно до 

бульдозера, може переміщати грунт (і інші вантажі досить великої маси) на значні відстані, а також спланувати ділянку з нескладним грунтом. 

Навантажувальний ковш можна використовувати і для навантаження різних сипучих матеріалів, не вдаючись до оренди фронтального 

навантажувача. Задній екскаваторний ківш застосовується для риття траншей і котлованів, навантаження відкритого грунту в самоскиди, 

замінюючи тим самим виконуваних функцій екскаватор. 

Ефективність моделі BOBCAT  B730 R забезпечується кількома особливостями, зокрема: 

- система компенсації кута нахилу ковша, що повністю виключає можливість прокидання робочого матеріалу; 

- посилена конструкція стріли, що дає екскаватору можливість довше працювати при високих навантаженнях; 

- горизонтальне положення вантажу; 

- посилена гідросистема, що збільшує максимальне зусилля відриву і вантажопідйомність ковшів (об'ємом 1-1,3 куб.м.) і навантажувальних вил; 

- перемикач передач і реверсу на рульовій колонці, що забезпечує плавність і швидкість при зміні напрямку руху; 

- механізм BOBCAT  B730 R (гідравлічне переміщення каретки з навішуванням); 

- система компенсації коливань; 

- механізм Extradig (телескопічне подовження рукояті), що дає більше безпеки і зручності при управлінні. 

Нормальну роботу з вертикальними траншеями гарантує кут повороту ковша - він становить 101 градус. 

Освітлення в темний час доби і погану погоду забезпечують дві огрядні галогенні фари, два задніх ліхтаря, а також чотири регульовані 

робочі фари (передні і задні). Серед контрольно-вимірювальних приладів - годинник, тахометр, лічильник мотогодин, датчики і покажчики рівня 

палива і температури охолоджуючої рідини. Про рівень і тиску масла в двигуні, стані коробки передач, генератора змінного струму, акумулятора, 

стоянкового гальма, очищувача повідомляє аудіовізуальна система (світлова і звукова сигналізація). Таким чином, екскаватор-навантажувач 

BOBCAT  B730 R надійно захищений від поломок і неправильної експлуатації не тільки конструктивно, але і всілякою електронікою. 

Система компенсації SRS (гідроакумулятор з гідравлічним маслом + балон сухого азоту на одній лінії з гідроциліндрами підйому стріли) 

забезпечує поглинання ударів, які виникають при роботі гідравліки або при русі по складному покриттю з повним ковшем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розрахунок економічного ефекту  

Екскаватор-навантажувач (BOBCAT B730 або аналог) 

Найменування BOBCAT  B730 R МТЗ-80 ЄО-2628 №16029ВІ 

Середнє напрацювання техніки, м/г 500 500 

Норма витрат палива, л/1м/г 6,5 8,2 

Вид палива ДП ДП 

Вартість палива, грн. без ПДВ 22,67 22,67 

Витрати палива, л  3 250 4 100 

Затрати на паливо, тис. грн. без ПДВ 73,68 92,95 

Економія витрат на паливо в рік, тис. грн. без ПДВ - 19,27 

Розрахунок витрат на ТО і ремонт: 17,00 103,00 

Середні витрати на ТО, тис. грн. без ПДВ 17,00 8,00 

Середні витрати на ремонт, тис. грн. без ПДВ 0,00 95,00 

Розрахункові затрати на капітальний відновлювальний ремонт, тис. грн. без ПДВ - 760,17 

Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і ремонт, тис. грн. без ПДВ - 846,17 

Очікуваний економічний ефект від заміни одного автомобіля, тис. грн. без ПДВ - 865,44 

Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ 2 245,32 - 

Термін окупності, років - 2,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма заміни автотранспорту АТ «Полтаваобленерго» на 2022 – 2026 роки 
 

 

Наявний стан техніки на початок 2022 року 
 

Тип техніки 
Загальна к-

ть техніки 

З них старше 10 

років  
Середній 

вік 

техніки 

Потребують 

ремонту 

Підлягають 

списанню 

Шт %  Шт %  Шт %  

Екскаватори 10 10 100% 24 2 20% 6 60% 

 

З таблиці видно, що з наявних 10 екскаваторів, 10 од (100%) старше 10-ти років, середній вік становить 24 роки, потребують ремонту 

установки, кузова та двигунів 2 од. (20%), підлягають списанню через граничний знос основних вузлів та агрегатів та значну корозію кузова 6 од. 

(60%).  

Враховуючи наведений стан техніки АТ «Полтаваобленерго» планує найближчі 5 років оновити даний тип техніки на 60% та придбати 6од. 

нових екскаваторів з більш економічними експлуатаційними показниками.  
 

Тип техніки 

Стан техніки на 

01.01.21р 
План закупівлі нової техніки 

Відсоток 

оновлення 

техніки за 

5 років 
Загальна 

к-ть  

Середній 

вік  

2022р 2023р 2024р 2025р 2026р Всього: 

шт 
тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн 

без ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 
шт 

тис.грн без 

ПДВ 

Екскаватори 10 24 1 2 245,92 2 5 009,611 1 2 585,312 1 2 688,725 1 2 796,274 6 15 321,210 60% 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1 Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 Euro (або аналог) 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

Метою придбання є вимірювання якості електричної енергії на території здійснення 

ліцензованої діяльності АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у відповідності до вимог пункту 13.2 

Кодексу систем розподілу під час розгляду скарг споживачів на якість електричної енергії, а 

також вимірювання якості електричної енергії після усунення причин відхилення показників 

якості електричної енергії виявлених при виконанні Програми моніторингу якості електричної 

енергії. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

На виконання вимог розділу 6.3 глави IV КСР АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» щорічно 

розробляється та виконується «Програма моніторингу якості електричної енергії» (далі - 

Програма) для проведення вимірювань параметрів електроенергії в системі розподілу 

Товариства. Так, зокрема, за результатами вимірювань 2020 року виявлено 15 електроустановок 

в розподільчих мережах товариства, в яких якість електричної енергії не відповідає вимогам 

ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах 

загальної призначеності». 

На даний час робота з пошуку причин відхилення параметрів якості в електроустановках 

не ведеться через відсутність обладнання для виконання зазначеного завдання. 

Для вимірювання якості електричної енергії в мережах з метою пошуку причин 

виникнення відхилень показників якості електричної енергії, які були виявлені під час 

реалізації програми моніторингу якості електричної енергії та проведення вимірювань після 

усунення причин відхилення показників якості електричної енергії чотирьом філіям 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (Кременчуцька, Лубенська, Миргородська філії та Полтавська 

філія міських електромереж) необхідні трифазні аналізатори якості електричної енергії в 

загальній кількості 4 одиниці. Також, вимірювання показників якості електричної енергії 

здійснюється під час розгляду скарг юридичних споживачів (користувачів) та під час розгляду 

скарг на якість електричної енергії в мережах 0,4 кВ до яких приєднані сонячні електричні 

станції (СЕС). 

Службою надійності та протиаварійної роботи планується закупівля трифазних 

аналізаторів якості електричної енергії у кількості 4 шт для Кременчуцької, Лубенської, 

Миргородської філій та Полтавської філії міських електромереж АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

Протягом 2020 року до АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надійшло 27 скарг від побутових 

споживачів щодо відхилень параметрів якості напруги в мережі, пов’язаних із генерацією 

електроенергії СЕС приватних домогосподарств у електромережі Товариства та 5 скарг щодо 

якості електроенергії від юридичних споживачів. У процесі розгляду скарг також необхідно 

було здійснити відповідні вимірювання. 

Для здійснення вимірювання параметрів якості електричної енергії згідно з порядком, 

визначеним Кодексом (у тому числі за зверненням/скаргою споживача), ОСР повинен 

використовувати засоби вимірювальної техніки, що пройшли оцінку відповідності «Технічному 

регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки», затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 94. 

У відповідності до вимог чинного законодавства вимірювання якості електроенергії при 

розгляді вищевказаних скарг, а також, в даному випадку, при повторних вимірюваннях після 

усунення причин незадовільної якості електроенергії, виявлених у процесі виконання програми 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-%D0%BF#n10


моніторингу, необхідно виконувати за допомогою приладів із використанням характеристики 

процесу вимірювання класу A (допускається використання характеристики процесу 

вимірювання класу S в мережах до 1000 В) відповідно до ДСТУ IEC 61000-4-30:2010. 

В таких випадках залучається обладнання (аналізатори якості електричної енергії) та 

персонал метрологічної служби Товариства. Оскільки наявна кількість аналізаторів 

розрахована на виконання Програми моніторингу якості електричної енергії, то їх 

використання ставить під загрозу вчасне виконання відповідного плану-графіку оскільки 

вилучає обладнання, задіяне у зазначеній програмі, мінімум на 9 діб на одне вимірювання, що в 

свою чергу створює передумови щодо необхідності залучення до вимірювань сторонніх 

організацій. 

2.5 Закупівля аналізаторів якості електричної енергії дозволить вирішити наступні 

питання: 

- реалізацію функції щодо відшукання причин виникнення відхилень якості електричної 

енергії від стандартів та розробки заходів щодо їх усунення. 

- зменшення додаткових витрат на пересування транспортом бригади служби метрології 

по території здійснення ліцензійної діяльності Товариства та додаткових витрат на відрядження 

персоналу метрологічної служби. 

- можливість вчасного запобігання надходження скарг від споживачів щодо якості 

електроенергії. 

- можливість запобігання  виплат компенсацій споживачам за недотримання 

гарантованих стандартів якості електропостачання. 

Загальну потребу планується закупити в рамках ІП 2022. 

 

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

Необхідність проведення вимірювань регламентується пунктами 6.3.1 та 13.2.4. у 

відповідності до вимог пунктів 6.2.1-6.2.5 Кодексу систем розподілу. 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

Відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, прилади повинні: 

- здійснювати вимірювання параметрів якості електроенергії з використанням характеристики 

процесу вимірювання класу A, відповідно до ДСТУ IEC 61000-4-30:2010; 

- пройти оцінку відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

13.01.2016 № 94; 

-вимірювані параметри якості електричної енергії та формування звіту повинні відповідати 

ДСТУ EN 50160:2014. 

Повинна бути можливість безпосереднього вимірювання відповідного параметру, 

дискретність у часі вимірів, достовірність даних та їх збереження. 

Аналізатор повинен мати такі відповідні технічні характеристики: 

• характеристика процесу вимірювання класу A відповідно до ДСТУ IEC 61000-4-30:2010; 

• наявність кольорового дисплею 4,3”; 

• вимір напруги (TRMS, пікові значення, пік-фактор) на 4 входах напруги; 

• вимір сили струму (TRMS, пікові значення, пік-фактор) на 4 струмових входах; 

• вимір активної, реактивної, повної потужності, потужності гармонік, коефіцієнта 

потужності; 

• карта пам’яті в комплекті не менше 8 Гб; 

• вимір активної, реактивної енергії, що генерується, споживаної енергії; 

• вимір коефіцієнтів несиметрії струму і напруги за нульовою та зворотною 

послідовностями; 

• вимір дози флікера (характеристика світлового мерехтіння); 



• вимір коефіцієнтів гармонійних складових (до 50) і сумарних коефіцієнтів гармонік 

кривих; 

• вимір інтергармонік; 

• реєстрація подій напруги; 

• реєстрація пускового струму; 

• реєстрація форми сигналу; 

• реєстрація перехідних процесів; 

• реєстрація за уставками користувача; 

• комплект струмовимірювальних кліщів А1227 1-3000 А; 

• діапазон робочих температур -20˚C…+55˚C. 

Пропонується здійснити закупівлю аналізатора якості електроенергії Metrel MI 2892 

EU. 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Аналізатор якості 

електроенергії 

Metrel MI 2892 EU 

Служба 

надійності та 

протиаварійної 

роботи 

шт 4 118,08 472,31 

 

 

Важливою особливістю приладу є наявність рідкокристалічного 4,3-дюймового TFT 

дисплею з підсвічуванням 480х272 точок, що дозволяє переглядати записані дані без 

припинення процесу реєстрації. Безперебійну роботу в умовах зникнення напруги живлення 

забезпечують шість батарей. Наладка перед використанням можлива як з використанням ПК, 

так і за допомогою кнопок на панелі приладу. 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняння цієї моделі приладу з 

аналізаторами якості Sonel PQM-702 та EVM PQ3+. Порівняльні характеристики приладів 

наведені в таблиці. 

Показник Sonel PQM-702 EVM PQ3+ Metrel MI 2892 EU 

Наявність дисплею 4,3’’ так ні так 

Потреба у наявності ПК при 

наладці перед вимірюванням 
так ні ні 

Можливість перегляду на дисплеї 

всіх параметрів електроенергії, які 

вимірюються, без припинення 

процесу вимірювання 

частково ні так 

Формування протоколу на 

відповідність EN 50160 з 

урахуванням вимог КСР 

так 

Зауваження на 

опрацюванні фірмою 

виробником 

так 

 

У аналізатора якості електроенергії Metrel MI 2892 EU характеристики схожі з аналізатором 

Sonel PQM-702, проте вартість останнього значно вища (194 425 грн, без ПДВ), ніж вартість 

Metrel MI 2892 EU (118 078,00 грн, без ПДВ). Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 

EU має наступні переваги: нижча вартість, можливість наладки перед виконанням вимірювання 

без використання ПК, а також, можливість перегляду на дисплеї всіх параметрів електроенергії 

без припинення процесу вимірювання, які вказують на доцільність вибору саме цього приладу 

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 із вимірювання показників якості електроенергії, яких 

компанія вимушена буде зазнавати у зв’язку з відсутністю приладів в даної служби. В 

розрахунку всі вартісні показники наведені без ПДВ. 

Опис розрахунку: 

1. 15 випадків відхилень показників якості електричної енергії, виявлених при виконанні 

Програми 2020 року х 1 (мінімум) вимірювання для пошуку причини протягом 1 

(мінімум)  доби. 

2. 15 вимірювань після усунення причин відхилень показників якості електричної 

енергії протягом 7 діб. 

 

Проведення вимірювань при розгляді скарг за результатами 2020 року: 

1. 27 скарг (обґрунтованих) побутових споживачів щодо якості електроенергії, 

пов’язаних із генерацією електроенергії СЕС в мережу товариства (3 шт. без 

проведення вимірювань) х 2 вимірювання протягом 7 діб. 

2. 5 скарг юридичних споживачів (не обґрунтованих) щодо якості електроенергії х 1 

вимірювання протягом 7 діб. 

 

Показник 
Одиниця 

виміру 
Розрахунок Значення 

Тривалість періоду вимірювань протягом 

2020 року  
тижнів  70,1 

Вартість надання послуги з вимірювань на 

тиждень 
тис. грн.   13,33 

Витрати на оплату вартості послуг 

сторонньої організації 
тис. грн. 70,1*13,33 934,43 

Термін окупності інвестиції років 472,31/934,43 0,51 

 

 

 

 

 

 

7.2 Генератор бензиновий Konner&Sohnen KS7000E (або аналог) 

7.3 Інвертор зварювальний Патон ВДІ-160РRO (або аналог) 

 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 В службі ЛЕП на 2021 рік на обладнанні за допомогою електрозварювання заплановано 

виконати ремонт контурів заземлення, заміну заземлювальних спусків і місць приєднання їх до 

заземлювального контуру 153 шт., в порівнянні у 2020 році 125 шт. Також, протягом року 

виникають потреби у виконанні робіт електрозварюванням при ремонтах на опорах ПЛ 35-154 

кВ, що виникають після демонтажу невідомими особами металевих кутиків з опор та елементів 

кріплення тросових відтяжок, у 2020 році відремонтовано 6 опор. 

 Тому для виконання запланованих, а також аварійно-відновлювальних робіт необхідна 

закупівля 4-х комплектів (генератор бензиновий, інвертор зварювальний, подовжувач ОТК без 

заземлення) для бригад СЛЕП. 

 

 



2.Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Закупівля нового обладнання передбачена для лінійних бригад служби ЛЕП 35 кВ та 

вище АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”, а саме для Кременчуцької філії (Глобинська бригада), 

Миргородська філія, СЛЕП (Кобеляцька, Опішнянська бригада). 

Для забезпечення виконання планових обсягів робіт, а також аварійно відновлювальних 

робіт лінійні бригади необхідно забезпечити комплектом обладнання на кожну бригаду 

(генератор бензиновий, інвертор зварювальний) загальною кількістю 4 кмп. 

Забезпечення надійної, безперебійної передачі електроенергії по мережам 35 – 154 кВ 

між споживачами протягом року залежить від стану конструкцій ПЛ, технічного стану її 

елементів і умов експлуатації (природні умови, агресивність атмосфери тощо). Функцією 

служби ЛЕП є виконання заходів спрямованих на підтримання або відновлення початкових 

експлуатаційних характеристик ПЛ, що досягається ремонтом зношених деталей і елементів 

або їх заміною. 

На даний час бригади служби ЛЕП для виконання даної функції забезпечені не в повній 

мірі (генератор бензиновий, інвертор зварювальний, подовжувач ОТК без заземлення ) 

використовується в Лубенській філії – 1кмп., СЛЕП Полтавська дільниця – 1 кмп., 

Кременчуцька філія – 1 кмп. та змушені обмінюватись даним обладнанням між собою, що не 

завжди можливо або використовувати зварювальний САК. 

Забезпечення персоналу лінійних бригад СЛЕП додатковими (генератор бензиновий, 

інвертор зварювальний, подовжувач) дає можливість покращення виконання робіт 

електромонтерами, зменшення затрат на доставку обладнання із однієї бригади до іншої, також 

у випадку виконання аварійно-відновлювальних робіт, зменшує час на відновлення 

конструктивних частин опор, та попередженню їх падінь, що несе загрозу оточуючим. Та 

замінює використання зварювального САК, що зменшить економічні затрати на виконання 

робіт. 

Загальну потребу планується закупити в ІП 2022. 

 

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

 Нормативний документ інструкція з експлуатації Повітряні лінії електропередавання 

напругою 35 кВ і вище СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007 пункт 8.1.4, також Норми часу на ремонт і 

технічне обслуговування електричних мереж СОУ 40.1-00130044-834:2010 том 2 шифр роботи 

0307; 0308; 0502; 0937. 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

4.1 Генератор бензиновий повинен відповідати техніко-експлуатаційним вимогам, а 

саме:  

- двигун генератора повинен бути зносостійким та економічним,  мати власний номер, що 

вказує на контроль якості виробництва та полегшує сервісне обслуговування; 

- рівень шкідливих викидів та рівень шуму не повинен перевищувати світові та європейські 

стандарти якості;  

- альтернатор повинен бути синхронного типу, а обмотка повинна бути виконана повністю 

із міді;  

- генератор повинен бути обладнаний полегшеною системою старту для зменшення 

навантаження на руки людини та швидкий запуск; 

- генератор повинен забезпечуватись LED дисплеєм на якому під час роботи генератора 

повинно показувати мотогодини, частота, вольтаж;  



- повинен бути датчик низького рівня оливи в двигуні для виявлення низького рівня масла, 

щоб уникнути заклинювання двигуна;  

- бензиновий бак повинен бути сталевим, що виключає можливість випадкового 

пошкодження при транспортуванні та бути збільшеного розміру, щоб збільшити термін роботи 

генератора без дозаправки та перерв у роботі;  

- потрібні встановлені дві розетки розраховані на 16А та 32А для можливості підключення 

більш потужнішого обладнання;  

- повинна бути подвійна антивібраційна система, що знижує рівень шуму та подовжує 

роботу генератора. 

Бензиновий генератор Konner&Sohnen KS7000E має економічний зносостійкий двигун із 

своїм номером, рівень шуму який виникає під час роботи генератора не перевищує допустимі 

норми та стандарти, обмотки альтернатора виконані із 100% міді, встановлено систему 

полегшеного старту, забезпечено сучасним LED дисплеєм на якому відображаються необхідні 

показники для правильної роботи генератора, встановлено датчик рівня масла, бензиновий бак 

виготовлений із сталі та має збільшені розміри, для можливості підключення потужного 

обладнання встановлено дві розетки розрахованих на різний струм, для подовження роботи 

генератора та зменшення вібрації встановлено подвійну антивібраційну систему. Бензиновий 

генератор Konner&Sohnen KS7000E має наступні технічні характеристики: 

- Напруга 230 В; 

- Потужність макс, кВт 5,5; 

- Частота, Гц 50; 

- Сила струму макс., А 23,91; 

- Розетки 1х16А/1х32А; 

- Ємність паливного баку, л 25; 

- LED-дисплей, лічильник мотогодин, частота, вольтаж; 

- Рівень шуму, Lpa (7m)/Lwa, dB 70/95; 

- Потужність двигуна, к.с./кВт 13.0/9.56; 

- Регулятор напруги – інтелектуальна система AVR; 

- Тип запуска ручний/електро; 

- Вага, кг 76,2; 

- Клас захисту IP23M. 

 

Якщо порівнювати, бензиновий генератор Konner&Sohnen KS7000E із наявними 

професійними аналогами на ринку України – це бензиновий генератор Honda EC 5000 який є 

альтернативним варіантом, маємо наступні відмінності: 

Характеристики 
Konner&Sohnen 

KS7000E 
Honda EC 5000 

вартість бензинового генератора 12 420,00 грн. 42 358 грн 

об’єм паливного баку 25 л 6,2 л 

рівень шуму 70/95 dB 87/97 dB 

час безперервної роботи генератора 17 год 2 год. 50 хв.; 

Отже, можна зробити висновок, що враховуючи різницю у вартості та технічних 

характеристиках, а також досвід експлуатації бензинових генераторів у службі ЛЕП 

бензиновий генератор Konner&Sohnen KS7000E у порівнянні із аналогами є більш економічно 

та експлуатаційно вигіднішим для служби ЛЕП. 

 



4.2 Інвертор зварювальний повинен відповідати промисловому використанню та техніко-

експлуатаційним вимогам, а саме: 

 інвертор повинен мати можливість регулювання величини зварювального струму від 7 до 

160 А, що дасть можливість зварювати метал електродами різного перерізу від 1,6 до 4 

мм; 

 інвертор повинен мати функцію антиприлипання електроду під час короткого замикання, 

що дає можливість зварювальнику без зусиль відірвати електрод від виробу та без ризику 

обпекти очі; 

 повинен бути встановлений захист від стрибків напруги, що зменшує ризик пошкодження 

інвертора; 

 також повинна бути система стабілізації при великих довготривалих перепадах напруги в 

мережі живлення; 

 система автоматичного керування повинна бути захищена запилення та зволоження; 

 на всіх елементах які гріються повинен бути встановлений тепловий захист; 

 повинна бути функція гарячого старту, що забезпечує кращий початок зварювання 

регулюванням зварювальної напруги. 

 

 Інвертор зварювальний Патон ВДІ-160РRO призначений для промислового 

використання, він забезпечує не перервну тривалість навантаження на номінальному струмі, 

чого достатньо для роботи електродами любого діаметру наприклад від 1,6 мм до 6 мм. Також в 

інверторі передбачено систему гарячого старту, що забезпечує найбільш якісний початок 

зварювання. Інвертор має захист від стрибків напруги, систему стабілізації від довготривалих 

перепадів напруги, електронна частина розміщена у спеціальний захищений відсік. Для 

зручності та безпеки зварювальника передбачено функцію антиприлипання. 

Інвертор зварювальний Патон ВДІ-160РRO має наступні технічні характеристики: 

- Номінальна напруга в мережі, 220 В; 

- Номінальний зварювальний струм 160А; 

- Максимальний діючий струм 215А; 

- Межі регулювання зварювального струму 8-160А; 

- Діаметр штучного електроду 1,6 – 4,0 мм; 

- Функція гарячий старт – регулюємо; 

- Функція антиприлипання – автоматична; 

- Номінальна споживана потужність 4,0-4,6 кВА; 

- Напруга підпалювання дуги 110В; 

- ККД – 92%; 

- Маса, без аксесуарів 5,4 кг; 

- Ступінь захисту ІР33. 

 Якщо порівнювати інвертор зварювальний Патон ВДІ-160 РRO із наявними 

професійними аналогами на ринку України – це інвертор GYSMI E200 FV який є 

альтернативним варіантом, маємо наступні відмінності: 

 

Характеристики Патон ВДІ-160 РRO GYSMI E200 FV 

вартість інвертора зварювального 5 750,00 грн. 10 825 грн. 

виробник Україна Франція 

вага інвертора 5,4 кг 7,5 кг 

ступінь захисту інвертора ІР33 ІР21 

 



 Отже, можна зробити висновок, що враховуючи різницю у вартості та технічних 

характеристиках, інвертор Патон ВДІ-160РRO у порівнянні із аналогами є більш економічно та 

експлуатаційно вигіднішим для служби ЛЕП. 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Генератор 

бензиновий 

Konner&Sohnen 

KS7000E 
Служба ліній 

електропередачі 

35 кВ і вище 

шт 4 12,42 49,68 

Івертор 

зварювальний 

Патон ВДІ-160РRO 

шт 4 5,75 23,00 

 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

 

Генератор бензиновий Konner&Sohnen KS7000E – 4 шт., вартість – 12 420,00 грн. без 

ПДВ, сума 49 680,00,00 грн. 

Інвертор зварювальний Патон ВДІ-160Р – 4 шт., вартість – 5 750,00 грн. без ПДВ, сума 

23 000,00 грн. 

Отже вартість чотирьох комплектів обладнання 125 392,00 грн. без ПДВ. 

На 2021 рік на обладнанні служби ЛЕП за допомогою електрозварювання заплановано 

відремонтувати 150 контурів заземлення (75 бригадо-дні), якщо брати об’єм робіт для дільниць 

які потребують закупівлі обладнання то це 112 контурів заземлення або (56 бригадо-дні). Також 

враховуючи, що в 2020 році було відновлено 6 опор після демонтажу сторонніми особами 

металевих кутників та тросових відтяжок, до розрахунку додаються ще роботи з ремонту 6 

опор ( 6 бригадо-дні). 

В середньому електрогенеруюче обладнання за робочий день працює протягом 4 год, 

електрозварювання та робота електроінструменту (кутова шліфувальна машина). 

Протягом робочого дня бригада з ремонту високовольтних ЛЕП може виконати ремонт 

1-ї металевої опори або 2-х контурів заземлення. 

Вартість ПММ (ВПСАК) при виконанні робіт за допомогою САКа АДД 4001 складає 5 

літрів дизельного палива ( ДП ) на одну машино-годину 

РСАК = ( 56 + 6 ) х 4 = 248 машино – годин 

Кількість ПММ ( ПСАК ) 

ПСАК = 248 х 5 = 1240 л ДП 

Вартість ПММ, при ціні 1 літра ДП 24,41 грн. без ПДВ 

ВСАК = 1240 х 24,41 = 30 268,4 грн. без ПДВ 

 

При виконанні робіт за допомогою бензинового генератора витрати палива якого 

складає 2,5 літр бензину ( А-95 ) на одну годину, становлять: 

Кількість ПММ ( Пзг ) 

Пзг = 248 х 2,5 = 620 л 

Вартість ПММ, при ціні літра А-95 – 25,00 грн 

Взг = 620 х 25,00 = 15 500 грн. без ПДВ 

 

Зниження витрат на ПММ для роботи 



Δп = 30 268,4 – 15 500 = 14 768,4 грн. без ПДВ 

 

Розрахунок окупності заходу (ОЕЕ): 

вартість заходу (Σ) – 125 392,00 грн., 

сумарний економічний ефект – 14 768,4 грн./рік 

 

ОЕЕ Σ / ЕЕ = 72 680,00 / 14 768,4  = 4,92 років 

 

 

 

 

7.4 Установка для термовакуумної обробки трансформаторної оливи ЕТМА 

УВМ-10-1,2 У1 (або аналог) 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

Установка ЕТМА УВМ-10-1,2 У1 використовується для термовакуумної обробки 

трансформаторної оливи з метою видалення газів, води і механічних домішок при монтажі, 

ремонті, експлуатації оливонаповненного високовольтного обладнання напругою до 150 кВ 

(силові трансформатори, високовольтні вимикачі та ін.) 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Закупівля установки для обробки трансформаторної оливи планується служби 

підстанцій 35кВ і вище АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в кількості 1 одиниця. 

Основним завданням служби є обслуговування трансформаторних підстанцій 35-150 кВ  

Товариства, в тому числі заміна, доливання трансформаторного масла в існуюче обладнання. 

Протягом експлуатації силових трансформаторів та іншого маслонаповненого обладнання 

(вимикачі) існує необхідність заміни або очистки оливи від вологи та інших домішок які 

потрапляють до нього. Заміна оливи потребує тимчасового відключення силових 

трансформаторів, що в свою чергу призводить до тимчасового знеструмлення споживачів, а 

також залучення додаткових коштів на закупку трансформаторної оливи для заміни.   

Закупівля установки ЕТМА УВМ-10-1,2 У1 для служби підстанцій 35кВ і вище 

дозволить зменшити витрати на закупівлю нової оливи для заміни, а також завдяки мобільності 

дає можливість очистки/фільтрації оливи без відключення трансформатора шляхом її прямого 

підключення, та очистки під час циркуляції. 

Закупівля зазначеного обладнання планується на заміну існуючого. 

 

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

РД 34.43.105-89 Методичні вказівки з експлуатації трансформаторних мастил, Правила 

технічної експлуатації електроустановок споживачів, ГОСТ 10121-76 «Масло трансформаторне 

селективного очищення. Технічні умови.», СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 норми випробування 

електрообладнання. 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

  

 Найменування параметру Значення 

1 Продуктивність, м3 / год, номінальна: 

- в режимі знегажування і сушки (не менше) 

- в режимі нагріву і фільтрації (не менше) 

 

1,2 

1,5 



2 Діапазон регулювання продуктивності, м3 / год 0 - 2 

3 Параметри обробленого масла: 

- об'ємне газомісткість,%, не більше 

- масова вологомісткість, г / т, не більше 

- вміст механічних домішок, г / т, не більше 

- вміст азоту після азотування,% 

- клас чистоти за ГОСТ 17216, не гірше 

- тонкість фільтрації, мкм (не менше) 

- пробивна напруга, кВ, не менше 

 

0,1 

10,0 

8 

8,5±0,5 

9 

5 

70 

4 Температура масла в режимі нагріву, ° С (не більше) 85 

5 Коефіцієнт фільтрації (β-коефіцієнт) ≥50 

6 Тиск на виході в режимі обробки, кг / см2, не менше 4,0 

7 Потужність масло-нагнітач, кВт от 15 до 30 

8 Питома поверхнева потужність масло-нагнітач, Вт / см2, не більше 1,15 

9 Максимальна споживана потужність, кВт 36 

10 Напруга живлення трифазної мережі змінного струму частотою 50 Гц, В 380 ± 10% 

11 Габаритні розміри, м, не більше 1500х1250х1700 

12 Маса, кг, не більше 950 

 

 Порівняльний аналіз з альтернативними варіантами 

 
Найменування параметру 

ЕТМА 

УВМ-10-1,2 У1 
УРМ-5000 

1 Продуктивність, м3 / год, номінальна: 

- в режимі знегажування і сушки  

- в режимі нагріву і фільтрації 

 

1,2 

1,5 

 

3 

5 

2 Діапазон регулювання продуктивності, м3 / год 0 - 2 0-6 

3 Параметри обробленого масла: 

- об'ємне газомісткість,%, не більше 

- масова вологомісткість, г / т, не більше 

- вміст механічних домішок, г / т, не більше 

- вміст азоту після азотування,% 

- клас чистоти за ГОСТ 17216, не гірше 

- тонкість фільтрації, мкм 

 

0,1 

10,0 

8 

8,5±0,5 

9 

5 

 

0,1…0,2 

10 

відсутні дані 

відсутні дані 

відсутні дані 

3/8…9 

4 Температура масла в режимі нагріву, ° С 85 45 

5 Коефіцієнт фільтрації (β-коефіцієнт) ≥50 відсутні дані 

6 Тиск на виході в режимі обробки, кг / см2, не 

менше 
4,0 4,0 

7 Потужність масло-нагнітач, кВт от 15 до 30 45 

8 Питома поверхнева потужність масло-нагнітач, Вт 

/ см2, не більше 

1,15 відсутні дані 

9 Максимальна споживана потужність, кВт 36 52 

10 Напруга живлення трифазної мережі змінного 

струму частотою 50 Гц, В 

380 ± 10% 380 ± 10% 

11 Габаритні розміри, м, не більше 1500х1250х1700 1600х1600х2000 

12 Маса, кг, не більше 950 700 (без масла) 

13 Вартість без ПДВ тис. грн 326,90 458,33 

 

За результатом порівняльного аналізу можна визначити, що Установка для обробки  

трансформаторної оливи ЕТМА УВМ-10-1,2 У1 відповідає необхідним технічним параметрам а 

також має переваги по споживаній потужності установки, відповідності параметрів 

обробленого масла, а також має меншу вартість тому її обрано для закупівлі. 

 



Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Установка для 

термовакуумної 

обробки 

трансформаторної 

оливи ЕТМА УВМ-

10-1,2 У1 

Служба 

підстанцій 35 кВ і 

вище 

шт 1 326,90 326,90 

 

 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

 Мінімальний економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок: 

 1) економії коштів на повторному використанні трансформаторної оливи (видалення 

газів, води і механічних домішок) в оливонаповненому обладнанні 35-150кВ. 

 Трансформаторний парк АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» напругою 35-150кВ вміщує в 

собі 3634,41 т. трансформаторної оливи.  

 Вимогами СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 регламентується очистка трансформаторного масла до 

досягнення показників, наведених у таблиці № 5.  

 Розглянемо приклад очистки трансформаторної оливи установкою термовакуумної 

обробки трансформаторної оливи з метою видалення газів, води і механічних домішок в  

силових трансформаторах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: 

 За 2020р. було проведено 10,08 т. очистку трансформаторної оливи для доливання та 

заміни трансформаторної оливи в силових трансформаторах 35-150кВ АТ 

«ПОТАВАОБЛЕНЕРГО». 

За один цикл установка сушить 1 т трансформаторної оливи протягом 1 години, при 

цьому потужність даної установки становить 36 кВт/год, тобто витрата електроенергії 

становить: 

1 х 1 х 36 = 36 кВт/год. 

Вартість витраченої енергії на очистки трансформаторної оливи установкою 

термовакуумної обробки трансформаторного масла з метою видалення газів, води і механічних 

домішок в силових трансформатора 2 рази на рік, при вартості 1 кВт/год для власних потреб 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 2,11 грн,  становить: 

10,08 х 36 х 2,11 = 766,31 грн. 

При виконанні робіт по відновленню трансформаторної оливи установкою ЕТМА УВМ-

10-1,2 У1 в силових трансформатора, економічний ефект, при вартості однієї тони 

трансформаторної оливи Т-1500 (при поставці об’ємом більше 10т.) становить 31 000 грн/т, 

становить: 

10,08 х 31000 – 766,311 = 311 713 грн/рік 

 Загальний ефект та термін окупності інвестиції. 

 

Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Економія коштів на повторне 

використання трансформаторної 

оливи в оливонаповненому 

обладнанні 

тис. грн. п.1 311,713 

Термін окупності обладнання років 326,90/311,713 1,05 

 



7.5 Кабельна електролабораторія КАЕЛ-3 (або аналог). 

 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозованому періоді. 

Заміна  забракованого застарілого обладнання. 

 

2. Обгрунтування необхідності та доцільності проведення заходу. 

 

КАЕЛ-3 заплановано придбати для ГВВ Лубенської філії у кількості 1 шт. Наразі в цій 

ГВВ використовується ЕТЛ-35 на базі ГАЗ-66 держ. № ВІ81-03АС 1992 р.в. та ЕТЛ-10   на базі 

ГАЗ -32213 держ.№ВІ15-96АС  2005 р.в. 

КАЕЛ-3 планується на заміну ЕТЛ-10  2005 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 Лубенської філії міських електромереж проводить випробування та вимірювання 

обладнання згідно річних графіків (на 2021 рік заплановано випробування 176 шт. ТП 10/0,4 

кВ, 362 шт. струмів к.з ПЛ 0,4 кВ,  2080 шт. вимірювання ЗП ПЛ 0,4 кВ, 225 шт. вимірювання 

ЗП ПЛ 10 кВ, 130 шт. КЛ 6-10 кВ, відшукання пошкодження КЛ 0,4-10 кВ за 2020 –  39 шт.  та 

трасування КЛ 0,4-10 кВ за 2020 р. – 32 шт.). Випробувальне обладнання ЕТЛ-10 2005 року 

випуску. За час експлуатації часто виходила з ладу, неодноразово ремонтувалось та має значну 

корозію корпусу. Акт не придатності 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 Комплект поставки повинен складатися з: 

1. Стійка основна  

2. Блок керування мікропроцесорний  

3. Регулятор напруги однофазний з ручним приводом  

4. Блок високовольтних випробувань  

5. Блок пропалу  

6. Генератор акустичних ударних хвиль ГАУВ-20/14 

7. Комплект високовольтних перемикачів 

8. Комплект короткозамикачів 

9. Рефлектометр високовольтний «ИСКРА-4»   

10. Генератор звукової частоти ГЗЧ-2500 



11. Приймач П-806  

12. Блок з кабелем живлення та проводом захисного заземлення. 

13. Блок з трьох барабанів з високовольтними кабелями. 

14. Високовольтний провід для випробувань змінною напругою. 

15. Сирена, світильник сигнальні. 

16. Комплект огороджень (стійка ізоляційна з підставкою, шнур ізоляційний). 

17. 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 вихідної напруги постійного та змінного струму), навчання 

замовника роботі на лабораторії (на території Виробника). 

 

Кабельна електролабораторія КАЕЛ-3 повинна мати наступні технічні 

характеристики: 

1. Напруга живильної мережі однофазного змінного струму, 220В 20В. 

2. Частота мережі живлення, 50 Гц. 

3. Струм, що споживається , не більше 63 А. 

4. Довжина мережевого приєднувального кабелю на барабані - не менше 30 м з перерізом 

не менше 4 мм². 

5. Довжина проводу захисного заземлення на барабані не менше 30 м, з перерізом не 

менше 10 мм². 

6. Довжина високовольтних коаксіальних кабелів на 3-х барабанах не менше, ніж по 30м. 

7. Довжина високовольтного дроту для випробування змінною напругою не менше 30м. 

8. Займана площа в плані, не більше 1,8х3,0м. 

9. Маса устаткування, кг,  не більш 500. 

10. Термін служби лабораторії не менше 10 років. 

11. БЛОК ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИПРОБУВАНЬ:  

11.1. Найбільша випрямлена напруга в тривалому режимі,  кВ: не менше 60. 

11.2. Найбільша змінна напруга, діюче значення, кВ: не менше 50. 

11.3. потужність на змінній напрузі – не менше 2,5 кВА. 

11.4. високовольтний випрямляч вбудований в в/в трансформатор. 

11.5. дистанційний перемикач «змінна-випрямлена» вбудований в в/в трансформатор. 

11.6. вимірювальні дільники вихідної напруги вбудовані в в/в трансформатор. 

11.7. короткозамикач з електромагнітним приводом. 

12. БЛОК ПРОПАЛЮВАННЯ: 

12.1. Максимальна вихідна напруга в режимі холостого ходу не менше 20 кВ. 

12.2. Мінімальна вихідна напруга пропалу в режимі холостого ходуне більше 1,2. 

12.3. Кількість ступенів пропалу (включаючи ступені допалу) не менше 5. 

12.4. Максимальний струм блока пропалу в режимі короткого замкнення не менше 10 

А. 

12.5. Максимальна напруга допалу в режимі холостого ходу (ступінь 0,5 кВ) не більше 

600 В. 

12.6. Максимальний струм допалу в режимі короткого замкнення не менше 16 А. 



12.7. Споживана потужність блока пропалу, кВА, не більше, 13,2. 

13. ГЕНЕРАТОР АКУСТИКИ: 

13.1. Ємність накопичувача не менше 14 мкФ. 

13.2. Максимальна вихідна напруга  не менше 20 кВ. 

13.3. Максимальна енергія імпульсу розряду не менше 2800 Дж. 

13.4. Режими роботи: ручний та  автоматичний. 

14. РЕФЛЕКТОМЕТР ВИСОКОВОЛЬТНИЙ ОСЦИЛОГРАФІЧНИЙ: 

14.1. Максимальна вимірювана відстань до місць пошкодження КЛ, м: не менше 10000. 

14.2. Живлення рефлектометра – акумулятор. 

14.3. Вигляд індикації - цифрова і осцилографічна з ЖК-дисплеєм. 

14.4. В комплекті повинні бути датчики імпульсного струму та напруги, комплект 

кабелів та роз’ємів, керівництво з експлуатації. 

15. ГЕНЕРАТОР ЗВУКОВОЇ ЧАСТОТИ: 

15.1. Вихідна потужність в погодженому режимі, Вт: не менше 2500. 

15.2. Максимальний вихідний струм, А: не менше 50. 

15.3. Частота генерації, Гц: 1024/2048  

15.4. Кількість рівнів узгодження з навантаженням не менше 12 

15.5. Живлення - однофазна мережа змінного струму напругою 220 В, частотою 50 Гц 

16. ПРИЙМАЧ: 

16.1. Методи пошуку пошкодження – електроакустичний імпульсний і індукційний. 

16.2. Індикація – цифрова і звукова (по звуку в головних телефонах). 

16.3. Найбільша глибина залягання кабелю при визначенні його траси не менше 10 м. 

16.4. 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.   

16.5. Частоти налаштування 10242 та 20484 Гц. 

16.6. Джерело живлення – акумулятор, тривалість роботи без підзарядки не менше 8 

годин, загальна вага приймача в комплекті з датчиками – не більше 2 кг 

16.7. 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 1. Документація, яка надається на момент поставки обладнання, про що в складі 

тендерної документації надається гарантійний лист: 

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 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Технічні характеристики обраного обладнання  

Таблиця 2 - Технічні дані КАЕЛ-3:    

 

№ 

п/п 

 

Номенклатур

ний 

перелік 

обладнання 

 

Технічні характеристики 

Одини

ця 

виміру 

К-

сть 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристи

ки КАЕЛ-3 

-Напруга живильної мережі однофазного змінного 

струму, 220В 20В. 

-Частота мережі живлення, 50 Гц. 

-Струм, що споживається , не більше 63 А. 

-Довжина мережевого приєднувального кабелю на 

барабані - не менше 30 м з перерізом не менше 4 

мм². 

-Довжина проводу захисного заземлення на 

барабані не менше 30 м, з перерізом не менше 10 

мм². 

-Довжина високовольтних коаксіальних кабелів на 

3-х барабанах не менше, ніж по 30м. 

-Довжина високовольтного дроту для випробування 

змінною напругою не менше 30м. 

-Займана площа в плані, не більше 1,8х3,0м. 

-маса устаткування, кг,  не більш 500. 

-Термін служби лабораторії не менше 10 років. 

 

 

 

 

 

 

шт 

 

 

шт 

 

шт 

 

шт 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

Блок  

живлячої 

мережі 

Для комутації живлення блоку управління 

лабораторією, автомат/рубильник видимого 

розриву, три розетки 220 В, автоматичні вимикачі 

освітлення і розеток.  

 

шт. 

 

1 

3 

 

 

Блок 

високовольтн

их 

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. 

 

 

 

шт. 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

Блок 

пропалюванн

я 

-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. 

-аксимальний 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. 

 

 

 

шт. 

 

 

 

1 

5 
Генератор 

акустики 

-Ємність накопичувача не менше 14 мкФ. 

-Максимальна вихідна напруга  не менше 20 кВ. 

 

шт. 

 

1 



-Максимальна енергія імпульсу розряду не менше 

2800 Дж. 

-Режими роботи: ручний та  автоматичний 

6 

Рефлектометр 

високовольтн

ий 

осцилографіч

ний 

-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 

 

 

шт. 

 

 

1 

7 

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 

 

 

шт. 

 

 

1 

8 

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. 

 

 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

 

 

1 

9 

Документація, 

що надається 

на момент 

поставки 

-Керівництво по експлуатації КАЕЛ-3 

-Паспорт на КАЕЛ-3 

-Сертифікат калібрування лабораторії (в частині 

вимірювання вихідної напруги постійного та 

змінного струму) 

-Дозвіл Департаменту НДІ "Автотранс" на 

переобладнання автомобіля в ЕТЛ (у разі надання 

автомобіля замовником) 

  

1 

1 

 

1 

 

1 

 

10 

Монтаж та 

наладка 

обладнання  

Обладнання повинно бути вбудованим в наданий 

замовником автомобіль Fiat Ducato (або аналог).  

  

11 

Переобладнан

ня автомобіля 

-перегородка між відсіком оператора та 

високовольтним; 

-підлога у вантажному відсіку та салоні оператора;  

-додаткові вікна - загальна кількість 4 (три глухих на 

  



задніх та бокових дверях, та одне розсувне у відсіку 

оператора:  

-стеля та стіни вантажного відсіку та салону 

оператора-облицювання  

-в салоні оператора автомобільні м’які крісла для  

операторів  та їх перевезення під час руху 

автомобіля – 2 штуки. 

12 

Комплект 

електротехніч

ного 

обладнання 

Світильники 220 В, червоний  світильник, сирена, 

шина заземлення, комплект огородження робочого 

місця, комплект стойок для вивішування 

високовольтних проводів і т.д. 

  

13 

Реєстрація 

переобладнан

ого 

автомобіля 

отримання відповідних дозволів в уповноважених на 

те органах з максимальною кількістю людей, які 

знаходяться в автомобілі під час його руху 

(враховуючи водія) – п’ять осіб.  

 

  

 

4.4. З новим обладнанням час, який затрачається на відшукання пошкоджень 

кабельних ліній у м. Лубни скоротиться за рахунок використання більш сучасного 

обладнання, що вивільнить частину робочого часу персоналу. 

 

4.5. Порівняльний аналіз 

Згідно з комерційними пропозиціями, що надані виробниками електролабораторій ТОВ 

«НВП «Еталон-прилад»  (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 ТОВ «НВП «Еталон-прилад» КАЕЛ-3 – 508 000,00 грн без ПДВ. 

Вартість КАЕЛ-3 від ТОВ «Мега - М» - 632 000,00 грн без 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 

Лубенській та Лохвицькій філіях (обслуговує Лубенська філія) у випадку виходу із ладу 

існуючої ЕТЛ-10. За зразок взята кількість відшукання пошкодження КЛ 0,4-10 кВ за 2020 –  

39 шт.  та трасування КЛ 0,4-10 кВ за 2020 р. – 32 шт. у Лубенській та Лохвицькій філіях. В 

розрахунку всі вартісні показники наведені без ПДВ. 

 

Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Кількість пошкоджень КЛ 6-10 кВ шт  39 

Вартість послуги сторонньої організації грн.  14015,94 

Кількість трасування КЛ 6-10 кВ шт  32 

Вартість послуги сторонньої організації грн.  811,55 

Середньорічні витрати на оплату вартості 

послуг сторонньої організації 

грн. 39*14015,94+32*811,55 572591,30 

Термін окупності інвестиції років 508 000,00/572,592 0,89 

 

 

 

 

 

 



7.6 Пристрій для перевірки характеристик вимірювальних трансформаторів 

струму СT Analyzer (або аналог) 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

Використання приладу дозволяє проводити перевірки характеристик і параметрів 

налаштування електромеханічних, напівпровідникових і мікропроцесорних пристроїв 

релейного захисту, істотно зменшує трудомісткість перевірки,  а також забезпечує 

автоматизацію процесу перевірки та оформлення протоколів випробувань в електронному 

вигляді. 

Використання приладу CT Analyzer значно підвищує точність вимірювання та підбору 

(для диференційних захистів) електричних характеристик ТС. Скорочує час на вимірювання 

всіх електричних характеристик ТС (близько 1 хвилини на 2-во керновий ТС та оформлення 

протоколу). Скорочує час на аналіз вимірювальних даних. Забезпечує реальне вимірювання 

точки перегину ВАХ (вольт-амперної характеристики) трансформаторів струму в повній схемі 

(з урахуванням реального навантаження вторинних кіл). Має можливість експортування 

отриманих даних для подальшого математичного аналізу  поведінки ТС в режимі експлуатації 

(аварійні режими, цикли АПВ, тощо). 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Закупівля обладнання планується для служби релейного захисту і автоматики (СРЗіА). 

Для виконання зазначеного заходу планується закупівля обладнання в кількості –  

1 комплект. 

СРЗіА виконує в АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" технічне управління експлуатацією, 

введенням в дію нових та реконструкцією діючих пристроїв РЗА. Виконує технічне 

обслуговування, експлуатацію та модернізацію, в тому числі вторинних кіл трансформаторів 

струму.  

На даний час перевірка ТС виконується за допомогою збирання схеми з окремих приладів 

та пристроїв, зняття кожної характеристики чи параметру, потребує зміни схеми та 

перепідключення, на що витрачається досить багато часу. Крім того, є перевірки, які за 

допомогою наявного обладнання виконати неможливо, це такі як вимірювання граничної 

кратності струму та коефіцієнта безпеки. Ці параметри є досить важливими, оскільки 

впливають на правильність роботи пристроїв РЗА, захищеність приладів обліку та вимірювань. 

 Впровадження даного заходу вирішить проблеми: 

 - точний підбір груп трансформаторів струму в схемах диференційних захистів 

силових трансформаторів класом напруги 6-154 кВ, диференційних захистів секцій шин класом 

напруги 35-154 кВ, диференційних фазних захистів ліній класом напруги 110-154 кВ та 

диференційних продовжних захистів ліній класом напруги 6-154 кВ; 

- визначення реального коефіцієнта кратності ТС 6-154 кВ для аналізу вибору уставок 

спрацювання пристроїв РЗА, та визначення правильності їх роботи в режимах протікання 

струмів к. з.; 

- визначення реального коефіцієнта безпеки для приладів обліку та вимірювань, для 

запобігання виходу їх з ладу; 

- зменшення часу на перевірку характеристик трансформаторів струму та оформлення 

протоколів;  

- вхідний контроль трансформаторів струму, що закупляються та відбракування тих, 

які не відповідають технічним вимогам. 

Загрози для Товариства у разі нездійснення закупівлі: 



- хибне спрацювання диференційних захистів 6-154 кВ; 

- відмова або надлишкове спрацювання інших захистів. 

Загальну потребу планується закупити в рамках ІП 2022. 

 

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

 ГОСТ 7746-2015. Раздел 8 Правила приемки; 

 2. СОУ-Н МПЕ 40.1.35.301:2004. Розділ 6 Перевірка трансформаторів струму. 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

Пристрій для перевірки характеристик вимірювальних трансформаторів струму   

Найменування характеристики/параметр Величина/діапазон 

Напруга живлення  
Не більше 198В,  

не менше 264В 

Вхідна потужність  Не більше 1кВт 

Напруга на виході  
Не більше 0В, 

не менше 120В 

Сила струму на виході 
Не більше 0,1А, 

не менше 3,5А 

Вихідна потужність  Не менше 400ВА  

Похибка при вимірюванні коефіцієнта трансформації:  

Ктр 1… 2000 

Не більше  

0,02% (типова),  

0,05% (гарантована) 

Ктр 2000… 5000 

Не більше  

0,03% (типова),  

0,1% (гарантована) 

Ктр 5000… 10000 

Не більше  

0,05% (типова),  

0,2% (гарантована) 

Похибка при вимірюванні опору обмоток та навантаження 

Не більше  

0,05% (типова),  

0,1% (гарантована) 

Вимірювання полярності і фази вторинної обмотки ТС Наявне 

Вимірювання повної похибки при номінальному струмі Наявне 

Вимірювання похибки коефіцієнта трансформації і фазового зсуву при 

номінальному навантаженні і без навантаження 
Наявне 

Вимірювання характеристик намагнічування:  

- Напруга точки перегину 
Не більше 1В, 

 не менше 2кВ 

- Автоматичний розрахунок точок перегину Наявний 

Вимірювання опору обмотки ТС (первинної і вторинної) Наявне 

Вимірювання точності ТС (похибка коефіцієнта трансформації і 

фазового зсуву при різних навантаженнях і струмах)  
Наявне 

Визначення граничної кратності по точності і коефіцієнта безпеки Наявне 

Вимірювання вторинного навантаження Наявне 

«Вгадування паспортних даних» для ТС з невідомими даними Наявне 

Автоматичне розмагнічування ТС після випробування Наявне 

Гнучкі налаштування вручну джерела струму і напруги Наявні 

Управління випробуванням за допомогою персонального комп’ютера Наявне 

Перевірка параметрів ТС в автоматичному режимі  Наявна 

Формування протоколу випробування Наявне 

Робоча температура  Не вище -10°С,  



не нижче +50°С 

Транспортний кейс Наявний 

Комплект кабелів  Наявний 

Гарантійний термін  Не менше 12 місяців 

Найменування характеристики/параметр Величина/діапазон 

Документація заводу-виробника, що підтверджує технічні 

характеристики та параметри (паспорт/технічний опис/інструкція з 

експлуатації) та інше. 

Наявна 

Сертифікат незалежної випробувальної лабораторії, що підтверджує 

відповідність установки стандарту безпеки EN 61010 1:2010 
Наявний 

Документальне підтвердження включення Пристрою до єдиного 

реєстру засобів вимірювальної техніки України 
Наявне 

 

Пристрій для перевірки характеристик вимірювальних трансформаторів струму СT 

Analyzer повністю відповідає зазначеним вище техніко-експлуатаційним вимогам.  

Порівняння технічних характеристик СT Analyzer (OMICRON) та альтернативного варіанту  

iCT1 (ISA ALTANOVA GROUP) 

Пристрій для перевірки характеристик вимірювальних трансформаторів струму   

Найменування 

характеристики/параметр 

Величина/діапазо

н 

СT Analyzer 

(OMICRON) 

iCT1  

(ISA ALTANOVA 

GROUP) 

Напруга живлення  
Не більше 198В,  

не менше 264В 
85…264В 195…264В 

Вхідна потужність  Не більше 1кВт 500ВА Менше 1кВт 

Напруга на виході  
Не більше 0В, 

не менше 120В 
0…120В 0…180В 

Сила струму на виході 
Не більше 0,1А, 

не менше 3,5А 
0…5А 0…3,5А 

Вихідна потужність  Не менше 400ВА  400ВА 400ВА 

Похибка при вимірюванні 

коефіцієнта трансформації: 
   

Ктр 1… 2000 

Не більше  

0,02% (типова),  

0,05% 

(гарантована) 

0,02% (типова),  

0,05% 

(гарантована) 

0,02% (типова),  

0,05% 

(гарантована) 

Ктр 2000… 5000 

Не більше  

0,03% (типова),  

0,1% (гарантована) 

0,03% (типова),  

0,1% (гарантована) 

0,03% (типова),  

0,1% (гарантована) 

Ктр 5000… 10000 

Не більше  

0,05% (типова),  

0,2% (гарантована) 

0,05% (типова),  

0,2% (гарантована) 

0,05% (типова),  

0,2% (гарантована) 

Похибка при вимірюванні опору 

обмоток та навантаження 

Не більше  

0,05% (типова),  

0,1% (гарантована) 

0,05% (типова),  

0,1% (гарантована) 

0,05% (типова),  

0,1% (гарантована) 

Вимірювання полярності і фази 

вторинної обмотки ТС 
Наявне Наявне Наявне 

Вимірювання повної похибки при 

номінальному струмі 
Наявне Наявне Наявне 

Вимірювання похибки коефіцієнта 

трансформації і фазового зсуву 

при номінальному навантаженні і 

без навантаження 

Наявне Наявне Наявне 

Вимірювання характеристик    



намагнічування: 

- Напруга точки перегину 
Не більше 1В, 

 не менше 2кВ 
1В…4кВ 1В…2кВ 

- Автоматичний розрахунок точок 

перегину 
Наявний Наявний Наявний 

Вимірювання опору обмотки ТС 

(первинної і вторинної) 
Наявне Наявне Наявне 

Вимірювання точності ТС 

(похибка коефіцієнта 

трансформації і фазового зсуву 

при різних навантаженнях і 

струмах)  

Наявне Наявне Наявне 

Найменування 

характеристики/параметр 

Величина/діапазо

н 

СT Analyzer 

(OMICRON) 

iCT1  

(ISA ALTANOVA 

GROUP) 

Визначення граничної кратності по 

точності і коефіцієнта безпеки 
Наявне Наявне Наявне 

Вимірювання вторинного 

навантаження 
Наявне Наявне Наявне 

«Вгадування паспортних даних» 

для ТС з невідомими даними 
Наявне Наявне Наявне 

Автоматичне розмагнічування ТС 

після випробування 
Наявне Наявне Наявне 

Гнучкі налаштування вручну 

джерела струму і напруги 
Наявні Наявні Наявні 

Управління випробуванням за 

допомогою персонального 

комп’ютера 

Наявне Наявне Наявне 

Перевірка параметрів ТС в 

автоматичному режимі  
Наявна Наявна Наявна 

Формування протоколу 

випробування 
Наявне Наявне Наявне 

Робоча температура  
Не вище -10°С,  

не нижче +50°С 

Не вище -10°С,  

не нижче +50°С 

Не вище -10°С,  

не нижче +50°С 

Транспортний кейс Наявний Наявний Наявний 

Комплект кабелів  Наявний Наявний Наявний 

Гарантійний термін  
Не менше 12 

місяців 
24 12 

Документація заводу-виробника, 

що підтверджує технічні 

характеристики та параметри 

(паспорт/технічний 

опис/інструкція з експлуатації) та 

інше. 

Наявна 

Надається 

виробником 

обладнання 

Надається 

виробником 

обладнання 

Сертифікат незалежної 

випробувальної лабораторії, що 

підтверджує відповідність 

установки стандарту безпеки 

EN 61010 1:2010 

Наявний 

Надається 

виробником 

обладнання 

Надається 

виробником 

обладнання 

Документальне підтвердження 

включення Пристрою до єдиного 

реєстру засобів вимірювальної 

техніки України 

Наявне 

Надається 

виробником 

обладнання 

Надається 

виробником 

обладнання 

Вартість обладнання  901 714,00 грн. 1 087 254,00 грн. 



Висновок.  Для закупівлі обираємо пристрій для перевірки характеристик вимірювальних 

трансформаторів струму СT Analyzer (OMICRON) в зв’язку з тим що вартість нижча. 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн.  

без ПДВ 

Пристрій для перевірки 

характеристик 

вимірювальних  

трансформаторів струму  

СT Analyzer 

Служба релейного 

захисту і 

автоматики 

шт 1 901,71 901,71 

 

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.  

 

Показник 
Одиниця 

виміру 
Розрахунок Значення 

Кількість пристроїв шт  1 830 

Періодичність перевірки років  6 

Середньорічний обсяг перевірки пристроїв 

сторонньою організацією 

шт 1 830/6 305 

Норма часу на проведення профілактичного 

відновлення  

(СОУ-Н ЕЕ 05.838:2006 том 9) 

люд-год  7,4 

Вартість послуги сторонньої організації грн./год  93,85 

Середньорічні витрати на оплату вартості 

послуг сторонньої організації 

грн. 305*7,4*93,85 211 819,45 

Термін окупності інвестиції років 901 714,00/211 819,45 4,26 

 

 

 

 

7.7 Аналізатор якості електроенергії METREL 2892 ST+ з додатковим 

комплектом кліщів А1588 (4шт) (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 планується для Служби метрології. 

         Кількість - три одиниці. 

         На службу метрології АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» покладена функція з періодичного 

планового вимірювання параметрів якості електричної енергії. 

         На даний час служба метрології проводить виміри сімома аналізаторами, закупленими за 

інвестиційними програмами 2019-2020 року. У 2021 році інвестиційною програмою 

передбачено закупівлю двох аналізаторів. 



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. 

         Відповідно до Постанови НКРЕКП № 1209 від 24.06.2020  Главу 6.2 розділу VI  КСР 

доповнено новим пунктом 6.2.5:  « Для здійснення вимірювання параметрів якості електричної 

енергії згідно з порядком, визначеним цим Кодексом (у тому числі за зверненням/скаргою 

споживача), ОСР повинен використовувати засоби вимірювальної техніки, що пройшли оцінку 

відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної 

техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 94». 

Тобто, аналізатори віднесені до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, а 

значить підпадають під дію Законів України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 

та « Про метрологію та метрологічну діяльність» та інших підзаконних актів. Тому, необхідно 

щорічно надавати на повірку кожен аналізатор до уповноваженого органу з повірки. Згідно 

Постанови КМУ№193 тривалість проведення повірки становить 15 робочих днів після сплати 

за повірку (за винятком ЗВТ, тривалість повірки яких згідно з методикою повірки перевищує 

цей строк). Таким чином задіяні аналізатори будуть вилучатись з процесу вимірювань на 

термін до одного місяця. 

       Виходячи з вище наведеного розрахунку та необхідності проведення щорічної повірки 

аналізаторів мінімально необхідна кількість аналізаторів складає 12 шт. 

Закупівля трьох аналізаторів у 2022 році забезпечить проведення планових періодичних 

вимірів в повному обсязі  та виконання погодженої  НКРЕКП «Програми моніторингу якості 

електроенергії в АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2022 рік та «Плану розвитку на 2022-2026 

роки» в частині «розміщення пристроїв фіксації та аналізу показників якості електроенергії. 

         

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

- п. 6.3.4 , п. 6.3.7 Кодексу систем розподілу;  

- Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, 

затверджений постановою КМУ від 13 січня 2016 року № 94; 

- Стаття 17 Закону України « Про метрологію та метрологічну діяльність» ; 

- Постанова КМУ від 4 червня 2015 р. № 374  «Про затвердження переліку категорій 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці; 

- Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 193 від 08.02.2016  «Про 

затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної 

техніки, що перебувають в експлуатації». 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1209874-20#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-%D0%BF#n10


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. 

 

Пропонується здійснити закупівлю аналізатора якості електроенергії Metrel MI 2892ST+ з 

кліщами А1588  (4 шт.) який повинен відповідати вищезазначеним вимогам. 

 

Технічні характеристики METREL 2892 ST+(з кліщами А1588 (4шт)): 

№ 

з/п 
Перелік  технічних характеристик Відповідність вимогам 4.1 

1 Тип приладу METREL MI 2892 ST+ 

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 

ДСТУ IEC 61000-4-15 

так 

Загальні  технічні характеристики 

4 Напруга( однофазна) (АС), В АС 100 ... 240 

Діапазон вимірювання 

5 
Діапазон вхідних робочих напруг АС  

(TRMS) 

                    10% … 150%Unom 

                       для Unom ≥ 50В 

6 Максимальна вхідна  міжфазна напруга  АС 1730 В 

7 
Діапазон вимірювання змінного струму  

жорсткими струмовими кліщами  

                                 0,01..10 A 

 

Обов’язкові  вимоги: 

8 

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 (Модуль B+F) 

9 

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 

10 
Інтерфейс приладу українською (або російською) 

мовою 
так 

11 
Перегляд  на дисплеї всіх поточних параметрів 

електричної мережі (напруги, струми, потужності, 

параметри якості електроенергії) без зупинки 
так 



реєстрації 

12 

Можливість вільно програмувати 

аналізатор без застосування ПК та 

додаткового обладнання. 

так 

13 Кольоровий TFT дисплей   так 

14 Умови експлуатації не гірше  -20 ° C ... + 55 ° C 

Закуплені аналізатори можливо також  використовувати для вимірювань показників 

якості електроенергії за скаргами споживачів.  

Наявність в базовій комплектації жорстких струмових кліщів на струм до 10А дає 

можливість проводити вимірювання струму у вторинних ланцюгах з номінальним струмом  5А, 

що дозволяє вимірювати та фіксувати спотворення струму викликані обладнанням споживачів, 

що приєднані по СН та виконувати пошук технологічних порушень в мережах Товариства. 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняння цієї моделі приладу з 

аналізаторами якості EVM PQ3+ та Sonel PQM-702UA. Порівняльні характеристики приладів 

наведені в таблиці. 

Показник порівняння 
Metrel MI 2892 

ST+ 

Sonel PQM-

702UA 
EVM PQ3+ 

Сертифікат відповідності типу та 

Декларацію про відповідність 

Технічному регламенту  №94   на кожен 

аналізатор;  

так так так 

Комплектація жорсткими струмовими 

кліщами до 10А 
так так ні 

Кольоровий TFT дисплей   так так ні 

Можливість перегляду  на дісплеї всіх 

поточних параметрів електричної 

мережі 

так ні ні 

Відображення на дісплеї вибраної схеми 

вимірювання 
так ні ні 

Повне налаштування аналізатора без 

застосування ПК 
так ні ні 

Зручність користування так ні ні 

Ціна за одиницю, тис. грн. без ПДВ 145,00 211,69 102,00 

Вартість закупівлі,  тис. грн. без ПДВ 435,00 635,07 306 

Аналізатор якості електроенергії  METREL MI 2892 ST+ має переваги по базовій 

комплектації, ціні та зручності використання, тому його обрано для закупівлі. 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Аналізатор якості 

електроенергії 

METREL 2892 ST+ з 

додатковим 

комплектом кліщів 

А1588 (4шт) 

СДІЗП шт 3 145,00 435,00 



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 орендованим аналізатором на період 

повірки наявних 

тижнів 9 аналіз.*4 тижні 36 

Вартість оренди  одного аналізатора на 

тиждень 

тис. грн. 

 
 13,33 

Середньорічні витрати на оплату вартості 

послуг сторонньої організації 

тис. грн. 

 
36*13,33 479,88 

Термін окупності інвестиції тис. грн. 435,00/479,88 0,91 

 

 

 

 

 

7.8 Кліщі електровимірювальні цифрові APPA A17R (або аналог) 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозованому періоді 

              Метою є придбання компактних електровимірювальних  кліщів  для вимірювання  

змінних струмів до 5 А та роздільною здатністю не гірше 1мА без розриву ланцюгів. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Закупівля планується для служби метрології; 

Кількість одиниць предмету – 4 шт.; 

        Зазначена кількість струмових кліщів розрахована виходячи з кількісті бригад, що 

працюють в ланцюгах вимірювання та обліку (три бригади служби метрології та Лубенська 

метрологічна група). 

     Служба метрології виконує перевірку, налагодження схем вимірювання у вторинних 

колах трансформаторів струму 5А в діючих електроустановках, виміри струму в точках 

приєднання споживачів по СН, пошук джерел технологічних порушень в мережах 

Товариства. 

      На даний час  виміри виконуються за допомогою наявних в службі метрології «кліщів 

Роговського» - габарит яких та діапазон вимірювань до 3 000А унеможливлює проведення 

вимірювань  у вторинних колах  та  не дозволяє фіксувати  «малі» струми. 

      Закупівля електровимірювальних  кліщів забезпечить перевірку завантаження у 

вторинних електричних колах трансформаторів струму та налагодження схем обліку на 

приєднаннях з «малими»  (mA,мкА) значеннями  змінного струму вторинних ланцюгів без 

розриву струмових кіл  та втручання  в схеми обліку, що дозволить оперативно виявляти 

наявність навантаження на фідерах, які знаходяться поза зоною чутливості приладів обліку. 

 

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

        ПУЕ 1.5.19 ; ККО Р.Х. п.2.8, п.2.11 

 



4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

Кліщі електровимірювальні цифрові повинні бути компактними та зручними для роботи  

у вторинних електричних колах трансформаторів струму,  відображати значення на ЖК 

дисплеї, мати діапазони вимірювань «малих» (1 – 500 mA) та роздільну здатність не гірше 1мА  

змінних струмів з базовою похибкою не більше 1% . 

Кліщами, що відповідають  технічним вимогам служби метрології є кліщі 

електровимірювальні цифрові АРРА А17R 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Кліщі 

електровимірювальні 

цифрові APPA A17R 

Служба 

метрології 
шт 4 6,85 27,40 

 

 

                            Технічні характеристики APPA A17R 

Тип приладу APPA A17R 

Призначення Вимірювання змінного струму 

Діапазони вимірювань 6 мА / 60 мА / 600 мА / 6 А / 60 А / 100 А  

Максимальна роздільна 

здатність  

1мкА /10мкА /0,1 мА/ 1 мА / 10 мА / 100 мА 

Похибка (50…60 Гц) 0 – 10 А ± (1% + 8 од. рахунку) 

Вимірювання ср.кв. значення  True RMS  

Загальні дані 

Дисплей ЖК  

Розрядність  дисплея 4 розряду 

Підсвічування дисплея Так. Необхідне при поганому освітленні. 

Утримання показань    Так. Реєстрація пікових значень 

Швидкість вимірювання 5 вим./с 

Максимальний діаметр 

проводу, не більше 

 40 мм 

Живлення  2 батарейки тип АА 

Габаритні розміри не більше 176х70х25 мм 

Вага 0,2 кг 

Закупівля кліщів дозволить також контролювати сили струму в точках з ймовірними 

проблемами якості електроенергії та малим навантаженням, що необхідно при визначенні 

джерел та причин погіршення якості електричної енергії.  

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняння даного типу кліщів з 

іншими виробниками Fluke 325, UNI-T UT251C. Порівняльні характеристики приладів наведені 

в таблиці. 

Показник порівняння APPA A17R Fluke 325 UNI-T UT251C 

Вимірювання змінного 

струму у діапазонах 6 мА / 

60 мА / 600 мА / 6 А 

  Так, 6 мА / 60 мА / 600 

мА / 6 А 

Ні ,40,00 А / 

400,0 А 

Ні, 60,00 А /300 А / 

600,0А 

Можливість вимірювання 

струмів менше 10 мА 
так ні ні 

Похибка 
0 – 10 А ± (1% + 8 

одиниць.  
2 % ± 5 одиниць ± 1,5% + 5 одиниць 



Розрядність  дисплея 4 розряду 4 розряду 4 розряду 

Підсвічування дисплея так  так так 

Максимальний діаметр 

проводу 
40 мм 300 мм 35 мм 

Ціна без ПДВ, грн 6 850,00  7 540,00 7 260,00 

 

Можна зробити  висновок, що  цифрові кліщі  APPA A17R мають необхідні 

 характеристики вимірювань  на приєднаннях з «малими» (mA) змінними струмами, цим вони 

забезпечать перевірку навантаження у вторинних електричних колах трансформаторів струму 

та налагодження схем обліку, також вони мають меншу вартість. Тому для закупівлі 

пропонується цифрові кліщі APPA A17R.  

 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок уникнення витрат на оплату 

послуг сторонніх підрядних організацій з оренди кліщів електровимірювальних, які Товариство 

вимушено нести в зв’язку з відсутністю необхідного обладнання.  

Вимірювання малих струмів в ланцюгах обліку дозволить розробити заходи по 

зменшенню втрат електроенергії в мережах Товариства. 

 

Показник Одиниця виміру Розрахунок Значення 

Тривалість періоду вимірювань 

протягом року  

тижнів _ 20 

Вартість оренди  кліщів 

електровимірювальних на тиждень  
тис. грн. 

_ 0,75 

Середньорічні витрати на оплату 

вартості послуг сторонньої 

організації 

тис. грн. 

(4шт*20)*0,750 60,0 

Термін окупності інвестиції років 27,40/60,0 0,46 

 

 

 

 

 

 

7.09 Мультиметр цифровий АРРА-502 (або аналог) 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

Метою є придбання багатофункціонального цифрового мультиметру для технічного 

обслуговування, ремонту та калібрування засобів вимірювальної техніки. 
 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

Закупівля планується для Служби метрології. 

Кількість одиниць - 4. 

Служба метрології виконує  технічне обслуговування, ремонт та калібрування засобів 

вимірювальної техніки що знаходяться в експлуатації структурних підрозділах та 

електроустановках    АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

Наразі роботи виконуються за допомогою наявних в Службі метрології приладів 

застарілого зразка. 



Зазначена кількість мультиметрів розрахована виходячи з кількісті бригад, що працюють в 

ланцюгах вимірювання та обліку (три бригади служби метрології та Лубенська метрологічна 

група). 

Закупівля дозволить забезпечити  оперативну  та якісну  діагностику, ремонт та  наладку  

засобів вимірювальної техніки пошук та усунення дефектів приладів телевимірювання, в тому 

числі сучасних мікропроцесорних.  

У разі не здійснення закупівлі збільшується вірогідність хибної роботи засобів 

вимірювальної техніки та приладів телевимірювання, неможливість проведення якісного їх 

ремонту. Відсутність змоги ремонту  та налагодження засобів вимірювальної техніки призведе 

до збою роботи ГВВ філій, структурних підрозділів та вимірювань параметрів на ПС 

товариства. 
 

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

       ПТЕ п.5.10.5, п5.10.6, п 5.10.24. 
 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

Цифровий мультиметр повинен вимірювати та реєструвати постійну і змінну напруги, 

вимірювання постійного і змінного струму, мати об’єм пам’яті  до тисячі показань, вимірювати 

середньоквадратичні значення довільної форми True RMS  та  здійснювати вимірювання опору 

та випробування p-n переходів (тест діодів)  для пошуку, усунення та точної діагностики 

несправностей в електричних і електронних схемах. 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Мультиметр 

цифровий  

АРРА-502 

Служба 

метрології 
шт 4 7,00 28,00 

 

Цифровий мультиметр АРРА-502 відповідає всім технічним вимогам служби метрології. 

 

Технічні характеристики АРРА-502: 

Параметр Значення параметра 

Вимірювання постійної і змінної напруги 

(DCV/ ACV) 

40мВ/ 400мВ/ 4В/ 40В/ 400В/ 1000 В 

Вимірювання постійного і змінного струму 

(DCA/ ACA) 

40 мА/ 400 мА/ 4 А/ 10 А 

Вимірювання СКЗ довільної форми (TRMS) так 

Вимірювання змінного сигналу зі 

зміщенням (AC+DC) 

До 1000 В 

Вимірювання опору 400 Ом… 4.000 МОм 

Випробування p-n переходів (тест діодів) так 

Звукове продзвонювання ланцюгів так 

Вимірювання ємності 40 нФ…40 мФ 

Обєм памяті 1000 показань 

Цифровий реєстратор  40000 показань 

Формат індикації цифрової шкали 3¾; 4¾  

Максимальне на дисплеї число 4.000/  40.000 (основна шкала) 

Вимірювання середньоквадратичного 

значення довільної форми 

True RMS 



Швидкість вимірювання 10 изм./сек (формат індукції 3¾) 

Напруга живлення~ мережа (50/60 Гц) ~90 .. 120 В/ ~220.. 240 В    

Напруга живлення батареї 1,5 В х 6 шт (тип АА) 

Максимальна вхідна напруга 1000 Вскз   між будь-якими гніздами і 

землею 

Максимальний вхідний струм (пост./змін.) 400 мА на вході   «mA»; 10 А на вході «А» 

Макс. U вх.   при вимірюванні струму 1000 В 

Похибка вимірювань постійної напруги ± (0,05 % + 10 е.м.р.) 

Похибка вимірювань змінної напруги ± (0,6 % + 20 е.м.р.) 

Похибка вимірювань постійного струму ± (0,2 % + 20 ед. счета) 

Похибка вимірювань зміного струму ± (0,8 % + 30 е.м.р.) 

Похибка вимірювання опору ± (0,2 % + 10 е.м.р.) 

Реєстрація пік. значень так 

Реєстрація   Сред./Мін./Макс. значень так 

Цифрова шкала  так 

Лінійна шкала Дві межі 

Авто і ручне перемикання діапазонів 

вимірювань 

так 

Індикація перевищення меж вимірювання так 

Індикація розряду джерела живлення так 

Автопідсвічування дисплея так 

Волого-і пилезахищене виконання так 
 

Мультиметр АРРА 502  також буде використовуватись для перевірки провідності 

електричних кіл, для перевірки провідників на предмет обриву при перевірці та налагодженні  

схем підключення засобів вимірювальної техніки.  

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняння мультиметра АРРА-502 з 

мультиметрами UNI-T UT171C та Fluke 177. Порівняльні характеристики приладів наведені в 

таблиці. 
 

Показник порівняння АРРА 502 UNI-T UT171C Fluke 177 

Об’єм пам’яті 1000 показань ні так 

Цифровий реєстратор  40000 показань ні так 

Лінійна шкала Дві межі ні ні 

Швидкість вимірювання 10 вим./сек  5 вим/сек 4 вим/сек 

Кількість сегментів лінійної 

шкали 

42 31 33 

Індикація перевищення меж 

вимірювання 

так так так 

Індикація розряду джерела 

живлення 

так так так 

Ціна, без ПДВ, грн 7 000,00 7 990,00 9 700,00 
 

Можна зробити висновок, що Мультиметр АРРА 502 має кращі характеристики 

вимірювання електричних параметрів, що найбільш актуально для ремонту приладів та має 

більш низьку ціну. Тому для закупівлі пропонується мультиметр АРРА 502. 
 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок уникнення витрат на оплату 

послуг сторонніх підрядних організацій з ремонту мікропроцесорних засобів вимірювальної 

техніки, 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 ремонту 

мікропроцесорних ЗВТ згідно договору  

№ 1443 від 17.04.2020р. 

шт. - 8 

Вартість послуги СП ЗАТ «ЕЛВІН» 2020р. 

на ремонт ЗВТ 
тис. грн. - 6,00 

Середньорічні витрати на оплату вартості 

послуг сторонньої організації 
тис. грн. 8*6,00 48,00 

Термін окупності інвестиції р. 28,00/48,00 0,59 

 

 

 

 

 

7.10 Далекомір лазерний типу BOSCH GLM 250 VF (або аналог) 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

 Метою придбання лазерного далекоміру є забезпечення персоналу розподільчих мереж 

філій для точного визначення довжин повітряних ліній 0,4-10 кВ (прольотів ПЛ) при 

проведенні інвентаризації, проектуванні, будівництві, списанні повітряних ліній 0,4-10 кВ. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу 

 На даний час деякі філії Товариства не забезпечені або мають в своєму розпорядженні 

недостатню кількість далекомірів, у зв’язку із великим об’ємом робіт пов’язаним із 

використанням даного виду обладнання необхідно 99 одиниць приладу, у філіях Товариства 

знаходиться 21 прилад  (В.Кохнівська, Гадяцька, Глобинська, Гребінківська, Зіньківська, 

Карлівська, Комсомольська, Козельщинська, Котелевська, Кременчуцька, Лохвицька, 

Лубенська, Машівська, Миргородська, Н.Санжарська, Оржицька, Полтавська філія міських 

електромереж, Семенівська, Хорольська, Чорнухинська, Шишацька філії), при необхідності у 

99 шт. В рамках інвестиційної програми 2022 року планується додатково закупити 12 одиниць 

для філій Товариства, а саме: Диканської, Кобеляцької, Красногорівської, Кременчуцької, 

Лубенської, Миргородської, Пирятинської, Полтавської філії міських електромереж, 

Полтавської філії районних електромереж, Решетилівської та Чутівської філій. Необхідну 

кількість далекомірів планується закупити в наступні роки.  

 

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 

Лазерний далекомір повинен відповідати наступним вимогам: 

-  Діапазон вимірювання - не менше 120 м;  

-  Захист від пилу та вологи - не менше ІР54;  

          

 

 

 

 



 Лазерні далекоміри BOSCH GLM 250 VF та Leica Geosystems Disto X310 мають наступні 

технічні характеристики: 

                           Таблиця 1 - Порівняння технічних характеристик 

Технічні характеристики BOSCH GLM 250 VF Leica Geosystems Disto 

X310 

Діапазон вимірювання, м від 0,05 – до 250 від 0,05 - до 100 

Точність вимірювання, мм ± 1,0 ± 1,0 

Захист від пилу та вологи  IP 54 IP 65; 

Автоматичне відключення, хв 5 1,5 

Розмір приладу, мм 120 х 66 х 37 122 х 55 х 31 

Вага далекоміра, кг 0,24 0,155 

Ціна, грн без ПДВ 11 000,00 6 652,70 

 

Порівняння характеристик показує, що лазерний далекомір Leica Geosystems Disto X310 

не виконує одне з основних функцій - діапазон вимірювання. 

Тому для закупівлі пропонується лазерний далекомір BOSCH GLM 250 VF. 

                                    

За своїми технічними характеристиками лазерний далекомір BOSCH GLM 250 VF 

відповідає технічним вимогам для виконання робіт з визначення довжин повітряних ліній 0,4-

10 кВ. 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Далекомір лазерний 

типу BOSCH GLM 

250 VF 

Служба 

розподільчих 

мереж 

шт 12 11,00 132,00 

 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу  

 

В розподільчих мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» вимірювання довжин ПЛ-0,4-10 

кВ для достовірності звітної інформації та складання фактичних нормованих завдань 

проводяться в таких випадках: при проведенні розчистки трас від зелених насаджень; при 

підготовці пакету документів на консервацію; при підготовці пакету документів на списання; 

при виконанні робіт із заміни та перетягування проводу. 

За 2020 рік проведено розчистку трас ПЛ-0,4-10  кВ від зелених насаджень у кількості 

3312,27 км. 

В середньому приймаємо, що швидкість руху електромонтера при проведенні вимірювання 

довжини лінії кроківкою складає 2 км/год, а лазерною лінійкою BOSCH GLM 250 VF 4 км/год.      

Для проведення вимірювання довжин ПЛ-0,4 -10 кВ під час розчистки трас від зелених 

насаджень необхідно витратити часу: для вимірювання довжини кроківкою: 3 312,27 км / 2 

км/год = 1 656,13 год, а лазерною лінійкою 3 312,27 км / 4 км/год = 828,06 год. 

Середня заробітна плата електромонтера складає 65,14 грн/год. Затрати на вимірювання 

довжин ПЛ-0,4-10 кВ кроківкою складуть 1 656,13*65,14=107 913,43 грн. без ПДВ, а лазерною 

лінійкою 828,06*65,14= 53 956,39 грн. без ПДВ. 

Економічний ефект закупки далекомірів при вимірюванні довжин ПЛ-0,4-10 кВ під час 

проведення розчистки трас від зелених насаджень складе 107 913,43 -53 956,39 =53 957,04 грн. 

без ПДВ. 
За 2020 рік проведено консервацію ПЛ-0,4-10 кВ в кількості 19,28 км. 

Для проведення вимірювання довжин ПЛ-0,4 -10 кВ при підготовці пакету документів на 

консервацію необхідно витратити часу: для вимірювання довжини кроківкою: 19,28  км / 2 

км/год = 9,64 год, а лазерною лінійкою 19,28 км / 4 км/год = 4,82 год. 



Середня заробітна плата електромонтера складає 65,16 грн/год. Затрати на вимірювання 

довжин ПЛ-0,4-10 кВ кроківкою складуть 9,64*65,16 =628,14 грн. без ПДВ, а лазерною 

лінійкою 4,82*65,16= 314,07 грн. без ПДВ. 

Економічний ефект закупки далекомірів при вимірюванні довжин ПЛ-0,4-10 кВ під час 

підготовки пакету документів на консервацію складе 628,14 -314,07 =314,07 грн. без ПДВ. 

За 2020 рік проведено списання ПЛ-0,4-10  кВ 53,48 км. 

Для проведення вимірювання довжин ПЛ-0,4 -10 кВ при підготовці пакету документів на 

списання необхідно витратити часу: для вимірювання довжини кроківкою: 53,48 км / 2 км/год = 

26,74 год, а лазерною лінійкою 53,48 км / 4 км/год = 13,37 год.  

Середня заробітна плата електромонтера складає 65,16 грн/год. Затрати на вимірювання 

довжин ПЛ-0,4-10 кВ кроківкою складуть 26,74*65,16 =1742,38 грн. без ПДВ, а лазерною 

лінійкою 13,37*65,16 = 871,19 грн. без ПДВ. 

Економічний ефект закупки далекомірів при вимірюванні довжин ПЛ-0,4-10 кВ під час 

підготовки пакету документів на списання складе 1742,38 -871,19 =871,12 грн. без ПДВ. 

За 2020 рік проведено заміну проводу на ПЛ-0,4-10  кВ в кількості 990,26 км. 

Для проведення вимірювання довжин ПЛ-0,4 -10 кВ при заміні проводу необхідно 

витратити часу: для вимірювання довжини кроківкою: 990,26 км / 2 км/год = 495,13 год, а 

лазерною лінійкою 990,26 км / 4 км/год = 247,56 год. 

Середня заробітна плата електромонтера складає 65,16 грн/год. Затрати на вимірювання 

довжин ПЛ-0,4-10 кВ кроківкою складуть 495,13*65,16 =32 262,67 грн. без ПДВ, а лазерною 

лінійкою 247,56*65,16 = 16 131,01 грн. без ПДВ. 

Економічний ефект закупки далекомірів для вимірювання довжин ПЛ-0,4-10 кВ при 

виконанні робіт по заміні проводу складе 32 262,67 -16 131,01 =16 131,66 грн. без ПДВ. 

Сумарний економічний ефект закупки далекомірів складає: 53 957,04 грн + 314,07 грн + 

871,12 грн + 16 131,66 грн = 71 273,96 грн. без ПДВ. 

В зв’язку з тим що закупівля планується в рамках інвестиційної програми 2022 року, 

планується закупити 12 шт. далекомірів, орієнтовною ціною за одиницю 12 452,92 грн. без 

ПДВ. Вартість заходу 12 х 12 452,92 = 149 435,04 грн. без ПДВ 

 Розрахунок окупності заходу:  

132 000,00 грн. / 71 273,96 грн. = 1,85 років. 

 

 

 

 

 

7.11 Болгарка (кутова шліфмашина) Sparky M 18Li HD (або аналог) 
 

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 ремонту та технічного 

обслуговування в електроустановках при відсутності напруги в мережі. На сьогодні лише 6 

філій Товариства забезпечені болгарками з акумуляторними батареями (Гадяцька, Зіньківська, 

Кременчуцька, Лубенська, Пирятинська та Полтавська районна філія), при необхідності у 127 

шт. Всі роботи виконуються болгарками з живленням від мережі, що в свою чергу потребує 

додаткового живлення від генератора. Планується закупити 22 одиниці для філій Товариства, а 



саме: В.Кохнівської, Глобинської, Гребінківської, Диканської, Карлівської, Кобеляцької, 

Комсомольської, Лубенської, Котелевської, Красногорівської, Лохвицької, Машівської, 

Миргородської, Н.Санжарської, Оржицької, Полтавської філії міських електромереж, 

Решетилівської, Семенівської, Хорольської, Чорнухинської, Чутівської, Шишацької філій. 

Необхідну кількість болгарок акумуляторних планується закупити в наступні роки, а саме: 

згідно ІП 2023 р. – 25 шт.,  ІП 2024р. – 25 шт., ІП 2025р. – 25 шт.,  ІП 2026р. – 24 шт. 

 

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 8000 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) 10 000 об./хв 

Ємність акумулятора 4,0 А·год 

Кількість батарей 2 шт 

Тип акумулятора Li-ion 

Вага 2 кг 

Ціна, грн без ПДВ 6 467,00 

 

 
 

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. 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Болгарка (кутова 

шліфмашина) 

Sparky M 18Li HD 

Служба 

розподільчих 

мереж 

шт 22 6,20 136,40 

 



Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняльний аналіз з болгаркою 

(кутовою шліфмашиною) Metabo W 18 LTX 125, яка 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 

Ціна, грн без ПДВ 8 332,50 

 

Порівняння характеристик показує, що болгарка (кутова шліфмашина) Metabo W 18 LTX 

125 має меншу 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 2021 рік у В.Кохнівській, Глобинській, Гребінківській, Диканській, 

Карлівській, Кобеляцькій, Комсомольській, Котелевській, Красногорівській, Лохвицькій, 

Лубенської, Машівській, Миргородській, Н.Санжарській, Оржицькій, Полтавській філії міських 

електромереж, Решетилівській, Семенівській, Хорольській, Чорнухинській, Чутівській, 

Шишацькій філії на об’єктах електричних мереж ПЛ 0,4-10 кВ запланована заміна шаф КТП в 

кількості 94 шт., роз’єднувачів РЛНД-10-400 в кількості 236 шт., ізоляторів ИО-10-3,75 в 

кількості 1668 шт., ізоляторів ИПУ-10/630-7,5 в кількості 875 шт., ізоляторів ИОС-10/500 в 

кількості 620 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 94 шафах витрачається часу: (1*4*94)/60=6,26 години, ручною 

пилкою: (5*4*94)/60=31,33 години. Економія часу: 31,33-6,26=25,07 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 236 роз’єднувачах витрачається часу: (1*2*236)/60=7,86 години, ручною пилкою: 

(5*2*236)/60=39,33 години. Економія часу: 39,33-7,86=31,47 години. 

 При заміні ізолятора 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 1 668 ізоляторах ИО витрачається часу: (1*2*1 668)/60=55,60 години, 

ручною пилкою: (4*2*1 668)/60=222,40 години. Економія часу: 222,4-55,60=166,8 години. 

 При заміні ізолятора 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 875 ізоляторах ИПУ витрачається часу: (1*2*875)/60=29,16 

години, ручною пилкою: (4*2*875)/60=116,66 години. Економія часу: 116,66-29,16=87,5 

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 620 ізоляторах ИОС витрачається часу: (1*4*620)/60=41,33 години, 

ручною пилкою: (4*4*620)/60=165,33 години. Економія часу: 165,33-41,33=124 години. 

 Загальна економія часу на виконання вище вказаних робіт становить: 

25,07+31,47+166,8+87,5+124=434,84 години. 

Середня заробітна плата електромонтера 65,16 грн/год: 

65,16*434,84=28 334,17 грн. без ПДВ 

 Планується закупити 22 шт. болгарок, орієнтовною ціною за одиницю 6 840,17 грн. без 

ПДВ. Вартість заходу 22 х 6 840,17 = 150 483,74 грн. без ПДВ 

 Розрахунок окупності заходу:  

136 400,00 грн. / 28 334,17  грн. = 4,81 років.  



7.12 Тепловізор FLIR E5xt (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 

0,4-10 кВ має проходити технічне діагностування засобами інфрачервоної техніки, також при 

проведенні планових перевірок АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» інспекцією Держенергонагляду 

у Полтавській області одним із зауважень було забезпечення у плановому порядку 

тепловізійного контролю контактних з’єднань повітряних ліній до початку і після завершення 

капітальних ремонтів. 

З цією метою для діагностування обладнання розподільчих мереж 0,4-10 кВ планується 

закупівля тепловізорів, які забезпечують безконтактне вимірювання температури об’єктів. 

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 17 філій Товариства (В.Кохнівська, Гадяцька, Глобинська, 

Зіньківська, Карлівська, Кобеляцька, Кременчуцька, Лохвицька, Лубенська, Миргородська, 

Н.Санжарська, Пирятинська, Полтавська філія міських електромереж, Оржицька, 

Решетилівська, Хорольська та Полтавська філія районних електромереж) забезпечені засобами 

тепловізійного контролю. Для повноцінної роботи підприємства необхідно 32 пристрої. Інші 

філії залучають сторонні організації. Інвестиційною програмою 2022 року буде здійснено 

закупівлю 15 пристроїв для філій товариства, а саме: 11 шт. для філій на яких відсутні 

тепловізори (Гребінківська, Диканська, Комсомольська, Козельщинська, Котелевська, 

Красногорівська, Машівська, Семенівська, Чутівська, Чорнухинська та  Шишацька філія) та 4 

пристрої для комплексних філій для яких необхідно по два пристрої (Кременчуцька, Лубенська, 

Миргородська та Полтавська філія міських електромереж). 

Отже в рамках ІП 2022 буде повністю укомплектовано відповідні підрозділи розподільчих 

мереж Товариства тепловізорами. 

 

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

СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 «Технічне діагностування електрообладнання та контактних 

з`єднань електроустановок і повітряних ліній електропередачі засобами інфрачервоної 

техніки». 

 

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: -20ᵒC до 350ᵒС 

- Похибка вимірювання - ± 2ᵒC 

- Термочутливість - не більше 0,1ᵒC 

- Багатофункціональний аналіз 

- Розмір матриці  не менше 160х120 пікселів 

- Час роботи тепловізора не менше 4 годин безперервної роботи  

Комплект поставки: тепловізор, акумуляторна батарея, зарядний пристрій, кейс, USB 

кабель, інструкція з експлуатації на українській (російській) мові 

Тепловізор FLIR E5xt WiFi має наступні технічні характеристики: 

- Діапазон виміру температури: -20… +400°С;  

- Похибка не більше, %: ± 2 від показання;  



- Термочутливість не гірше:  0,1°C;  

-  Розмір матриці: 160х120 пікселів; 

-  Кут огляду: 45°х34°;  

- Вбудована відеокамера 640х480 пікселів;   

- Кольоровий  ЖК-дисплей:  3,0” 320х240 пікселів;  

- Види видображення: термографічне зображення, функція MSX, картинка в картинці, 

видео;  

- Вбудована пам'ять на більше ніж 1000 знімків;  

- Фокус фіксований від 0,5м;  

- Батарея на більше ніж на 4.5 години безперервної роботи;   

- Защита: IP 54 (IEC 60529). 

 

За своїми технічними характеристиками тепловізор FLIR E5xt відповідає технічним 

вимогам для виконання тепловізійного контролю контактних з’єднань повітряних ліній 0,4-10 

кВ. 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Тепловізор FLIR 

E5xt 

Служба 

розподільчих 

мереж 

шт 15 47,00 705,00 

 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняльний аналіз з 

тепловізором ТНТ60 НТ, який має наступні технічні характеристики: 

- Розмір матриці: 160 х 120; 

- Діапазон вимірювання: - 20° до + 400°C; 

- Похибка вимірювань: ± 2% ; 

- Термочутливість: < 0,08 °С ; 

- Дисплей кольоровий, діагональ: 3,5”;   

- Камера вмонтована 640×480 pxl; 

- Тип пам’яті: Micro SD карта 4 ГБ (> 1000 JPG) ; 

- Живлення: змінний аккумулятор Li-ion, 7,4 В/2700 мА*ч, 4,5 годин безперервного 

використання; 

- Діапазон робочих температур: -20°С до +50°С; 

- Ціна, грн без ПДВ: 165 946,67; 

 

Порівняння характеристик показує, що тепловізор FLIR E5xt відповідає технічним 

вимогам та має меншу вартість у порівнянні з тепловізором ТНТ60 НТ. 

 Тому для закупівлі пропонується тепловізор FLIR E5xt. 

5. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу 

 Розрахунок витрат на проведення обстеження запланованого об’єму робіт на 2021 рік 

сторонньою організацією: 

 Плани на 2021 рік у вищезазначених філіях - передбачено проведення тепловізійного 

контролю на  ПЛ-0,4-10 кВ :  

- на ПЛ-0,4 кВ – 1063,16 км;  

- на ПЛ-6-10 кВ – 582,76 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 

«Тепловізор-Плюс» - від 780 грн, в залежності від умов проведення вимірювань, що 

становитиме:   

(1063,16+582,76)/5*780 = 256 763,52 грн. без ПДВ. 



 Вартість заходу з закупівлі 15 тепловізорів, становить 15* 47 000,00 = 705 000,00  грн. 

без ПДВ. 

 Розрахунок окупності заходу: 705 000,00 / 256 763,52 = 2,75 років. 

 

 

 

 

 

7.13 Комплект інструменту для монтажу СІП 

 
1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозному періоді 

Метою придбання є зменшення трудовитрат електромонтерів бригад розподільчих мереж на 

виконання робіт із заміни ізольованого проводу під час капітального ремонту, покращення 

якості електропостачання 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 комплект інструменту для монтажу СІП. На 

сьогодні бригади РМ філій Товариства не укомплектовані в достатній кількості інструментом 

та мають у своєму розпорядженні 28 одиниці при необхідності у 112 одиниць (по кількості 

бригад РМ які обслуговують ПЛ та бригад ОВБ) . Тому в 2022 році планується здійснити 

закупівлю 50 комплектів інструменту для філій Товариства.  

Інші 34 комплекти інструменту планується закупити в рамках ІП 2023. 

 

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. 

СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 «Технічна політика у сфері побудови та експлуатації 

розподільних електричних мереж» 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів 

Комплект інструменту для монтажу СІП повинен містити: 

    - Монтажний затискач (жабка) – 1 шт.; 

    - Лебідка для натягування СІП – 1 шт.; 

    - Роз’єднувальні клини – 1 кмп.; 

    - Натягувач для стрічки з храповим механізмом – 1 шт. 

 

Назва предмету 

закупівлі 
Замовник 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна 

одиниці, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Вартість 

закупівлі, 

тис. грн. 

без ПДВ 

Комплект 

інструменту для 

монтажу СІП 

Служба 

розподільчих 

мереж 

шт 50 10,34 516,95 

 

Монтажний затискач (жабка) застосовується для натягування проводів ПЛІ 0,4 кВ, повинен 

відповідати наступним вимогам: 



- Переріз СІП – 25 – 95 мм²; 

Лебідка застосовується для натягування СІП, повинна відповідати наступним вимогам: 

- Довжина тросу – не менше 1500 мм; 

- Вантажопід’ємність – не менше 500 кг.; 

Роз’єднувальні клини повинні відповідати наступним вимогам: 

 - Застосовуються для відділення однієї жили від пучка СІП; 

 - Комплект -2 шт. 

Натягувач для стрічки застосовується для натягу, загинання та обрізки сталевої стрічки, має 

відповідати таким вимогам: 

- Простота використання інструменту; 

- Матеріал – сталь, гумові ручки; 

 

Порівняльний аналіз варіантів закупівлі: 

Затискач натяжний монтажний (жабка) ЗНМ 120 ЛІЗО має наступні технічні характеристики: 

- Переріз СІП – 25 – 120мм²; 

- Ціна, грн без ПДВ – 6 407,50; 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняльний аналіз з монтажним 

натяжним затискачем Sicame ABC-M-GRIP, який має наступні технічні характеристики: 

- Переріз СІП – 25 – 95 мм²; 

- Ціна, грн без ПДВ – 8 372,00; 

Порівняння характеристик показує, що затискач натяжний монтажний (жабка) ЗНМ 120 

ЛІЗО відповідає технічним характеристикам та має меншу ціну. 

  Тому для закупівлі пропонується затискач натяжний монтажний (жабка) ЗНМ 120 ЛІЗО. 

 

Лебідка ручка ЛР-15 (КВТ) має наступні технічні характеристики: 

- Довжина тросу – 1600 мм; 

- Вантажопід’ємність – 1500 кг.; 

- Ціна, грн без ПДВ: 2 566,67; 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняльний аналіз з лебідкою з 

функцією реверса Sicame P-1500, яка має наступні технічні характеристики: 

- Довжина тросу – 1500 мм; 

- Вантажопід’ємність – 15кН; 

- Ціна, грн без ПДВ – 8 561,00; 

Порівняння характеристик показує, що лебідка ручка ЛР-15 (КВТ) відповідає технічним 

характеристикам та має меншу ціну. 

  Тому для закупівлі пропонується лебідка ручка ЛР-15 (КВТ). 

 

Комплект роз’єднувальних клинів e.tool.wedge має наступні технічні характеристики: 

        - Комплект –  2шт.; 

- Ціна, грн без ПДВ: 196,10; 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняльний аналіз з комплектом 

роз’єднувальних клинів CIE 100, який має наступні технічні характеристики: 

 - Комплект –  2шт.; 

 - Ціна, грн без ПДВ: 425,00; 

Порівняння характеристик показує, що комплект роз’єднувальних клинів e.tool.wedge 

відповідає технічним характеристикам та має меншу ціну. 

  Тому для закупівлі пропонується комплект роз’єднувальних клинів e.tool.wedge. 

 

Натягувач для стрічки з храповим механізмом Sicame PCL служить для натягу, загинання та 

обрізки сталевої стрічки типу SiCAME IF, вага 1,4 кг., ціна, грн без ПДВ –    4 294,58. 

Під час вибору предмету закупівлі було проведено порівняння з натягувачем для стрічки 

Crosver BTT-01, вага 1,6 кг., ціна, грн без ПДВ – 5 217,50. 



 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 

       Відповідно до нормативного документу Міненерговугілля України СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-

00100227-01:2016 «Технічна політика у сфері побудови та експлуатації розподільних 

електричних мереж» під час виконання нового будівництва, модернізації і реконструкції 

електричних мереж 0,4 кВ необхідно застосовувати СІП. Тому кожного року в мережах АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» збільшується кількість ПЛІ-0,4 кВ виконаних ізольованим 

проводом. Для можливості швидкого і якісного виконання робіт з монтажу СІП філії необхідно 

забезпечити кожну бригаду відповідним інструментом. 

Проаналізувавши акти виконаних робіт підрядних організацій, було визначено, що 

будівництво 1 км ПЛІ-0,4 кВ ізольованим проводом підрядним способом коштує  від 297 000,00 

до  486 000,00 грн., в середньому 391 500,00 грн, без ПДВ. 

Проаналізувавши кошториси витрат на проведення робіт з будівництва 1 км ПЛІ-0,4 кВ 

господарським способом, витрати складають від 162 000,00 до 270 000,00 грн., в середньому 

216 000,00 грн, без ПДВ. 

Різниця вартості між виконанням робіт підрядним і господарським способом, в середньому, 

складе: 391 500,00 – 216 000,00 = 175 500,00 грн, без ПДВ. 

Планується закупити 50 комплектів, за одиницю 13 464,85 грн. без ПДВ. 

 Вартість заходу 50 х 10 339,00 = 516 950,00 грн. без ПДВ. 

 Розрахунок окупності заходу:  

516 950,00/175 500,00 = 2,95 років. 

 

 

 

 

 

7.14 Мікроміліомметр ММО-40 (або аналог) 
 

1. Мета виконання запланованого заходу у прогнозованому періоді. 

Метою придбання приладу мікроміліомметра є забезпечення персоналу групи 

випробування та вимірювання філій для можливості проведення приймально-здавальних і 

профілактичних вимірювань силових трансформаторів і призначений він для вимірювання 

опору обмоток трансформатора постійному струму. Ці вимірювання вимагаються діючими 

нормативними документами та є обов’язковими.  Цей параметр впливає на якість 

електроенергії, що надходить до споживача. 

 

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходу. 

На даний час деякі філії Товариства не забезпечені або мають в своєму розпорядженні 

недостатню кількість приладів мікроміліомметрів, у зв`язку з великим об’ємом робіт 

пов’язаним з використанням даного виду обладнання необхідно мати 38 одиниць приладу, у 

філіях Товариства знаходиться 22 прилади (В.Кохнівська, Глобинська, Зіньківська, Карлівська, 

Кобеляцька, Кременчуцька, Лубенська, Миргородська, Н.Санжарська, Оржицька, Пирятинська, 

Полтавської філії районних електромереж, Семенівська, Хорольська, Чорнухинська філії). В 

рамках інвестиційної програми 2022 року планується додатково закупити 3 одиниці для філій 

Товариства, а саме: Гадяцької, Гребінківської та Полтавської філії міських мереж. Решту 

приладів планується закупити в наступні роки, а саме: 

2023 – 4 одиниць, 2024 – 5 одиниць, 2025 – 4 одиниць. 



На 2021 р. у ГВВ Гадяцької філії заплановано вимірювання 114 шт. КТП із одним 

силовим трансформатором. У ГВВ Гребінківській філії. заплановано вимірювання 48шт. КТП, 

У Полтавській філії міських електромереж 125 шт. КТП.  На даний час вимірювання 

проводяться за допомогою замовлення послуг у сторонніх організацій, що призводить до 

додаткових витрат. 

 

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

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 (редакція 2020). Норми випробування електрообладнання. п. 9.7, 11.2.3. 

 

4. Технічні вимоги до обладнання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів. 

4.1. Техніко-експлуатаційні вимоги. 

Прилад повинен бути призначений для вимірювання опору обмоток трансформатора 

постійному струму з наступними технічними вимогами: 

 Діапазон вимірювання в межах від 10мкОм до 200 Ом. Дисплей РК; 

 Вимірювання проводяться за чотири провідною схемою; 

 Діапазон робочих температур не менше:  -5 до +40С; 

 Похибка не більше 0,5%. Живлення від вбудованого акумулятора; 

 Габарити не більше, Д*Ш*В мм: 350*300*150. Комплектність: Паспорт на прилад, 

прилад, зарядний пристрій, з’єднувальні кабелі, керівництво з експлуатації; 

 Вага самого приладу не більше 3кг. Вага в кейсі не більше 5кг; 

 Свідоцтво про перевірку метрологічних та технічних характеристик, видане профільним 

органом. 

 

4.2 Технічні характеристики обраного обладнання 

ММО-40 забезпечує вимірювання електричного опору, вираховуючи його за 

значеннями струму та напруги на об’єкті випробувань. Вимірювання проводяться за чотири 

провідною схемою. 

Таблиця 1. Технічні параметри ММО-40:  

Режими роботи 

ММО-40 

Діапазон 

вимірювання, Ом 

Межі основної 

відносної похибки, 

% 

Межі основної 

абсолютної похибки, 

Ом 

Автодіапазон (0-5 А) 10×103÷5×103  2 ±(2·10-2·Rвим) 

5×103 ÷1×10-3 0,3 ±(3·10-3·Rвим) 

1×10-3÷0 ---------- ±(3·10-3·Rвим+ 1·10-6 

) 

Розширений діапазон 10×103÷5×103 2 ±(2·10-2·Rвим) 

5×103 ÷50×10-3 0,3 ±(3·10-3·Rвим) 

50×10-3÷ 0 ---------- ±(3·10-3·Rвим + 2·10-

4) 

Діапазон 5 Ом; 0,5 А 

(омметр) 

5÷5×10-3 0,3 ±(3·10-3·Rвим) 

5×10-3÷0 ---------- ±(3·10-3·Rвим + 2·10-

5) 

Діапазон 0,5 Ом; 5 А 

(міліомметр) 

0,5÷1×10-3 0,3 ±(3·10-3·Rвим) 

1×10-3÷ 0 ---------- ±(3·10-3·Rвим + 2·10-

6) 



Діапазон 50мОм; 50 А 

(мікроомметр) 

50×10-3÷100×10-6 0,3 ±(3·10-3·Rвим) 

100×10-6÷ 0 ---------- ±(3·10-3·Rвим + 2·10-

7) 

 

ММО-40 забезпечує вивід результатів вимірювань на рідкокристалічний дисплей. 

Зображення цифр та знаків на дисплеї можливо відрізнити на не менше 0,8 м при зовнішній 

освітленості от 10 до 1000 лк.  

Прилад має наступні режими роботи: 

 Автодіапазон 

 Розширений діапазон (можливість вимірювання обмоток трансформаторів з 

індуктивністю) 

 Режим омметра 

 Режим міліомметра 

 Режим мікроомметра 

 Режим 50А  10с. 

ММО-40 в нормальних та робочих умовах використання придатний до роботи 

протягом не більше двох хвилин після ввімкнення.  

Джерело живлення – електрохімічні акумулятори типу ТР-3.2(6В. 3,2Ач) з 

номінальною напругою 6 В ємністю 3200 мА.ч (або аналогічні) – по 2 шт.  

Габаритні розміри:  

Вимірювач ММО-40 – 280 мм х 240 мм х 125 мм,  

Транспортний ящик для приладдя ММО-40-Я - 280 мм х 240 мм х 125 мм  

Вага: 

Вимірювач ММО-40 – 3 кг.  

Транспортний ящик для приладдя ММО-40-Я – 2 кг.  

Середнє опрацювання на відмову для робочих умов використання не менше 4 000 год.  

Середній термін роботи вимірювача – не менше 8 років.  

Кількість вимірювань при повністю заряджених акумуляторах залежить від режиму 

вимірювань. Мінімальна кількість вимірювань при струмах до 50А та тривалості вимірювань 

по 5 секунд складає 25 вимірювань з інтервалом по 20 секунд між вимірюваннями  

4.2.2 СКЛАД 

Склад і комплектність приладу приведені в табл.2 

 Таблиця 2 

№ 

 

                     Найменування 

 

Кол. 

 

    Примітка 

 

1 Експлуатаційна документація на прилад 1  

2 Мікроміліомметр ММО-40 1  

3 Вимірювальні проводи 1  



 
5.4. Порівняльний аналіз приладів 

Для порівняння обраний другий прилад Мі 3250 який виробляється в Словенії фірмою 

METREL. 

 Технічні параметри Мі 3250 

 
Функція  Діапазон Роздільна 

здатність 

Похибка Вимірювальний 

струм 

Опір 1,9999 мОм 0,1 мкОм ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) 10 А 

19,999 мОм 1 мкОм ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) 10 A/1 A 

199,99 мОм 10 мкОм ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) 10 A/1 A/100 мA 

1,9999 Ом 100 мкОм ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) 1 A/100 мA/10 

мA 

19,999 Ом 1 мОм ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) 100 мA/10 мA 

19,999 Ом 10 мОм ±(1% пок. приб. + 0,1% полн. шк.) 1 мA 

199,99 Ом 10 мОм ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) 10 мA 

199,99 Ом 100 мОм ±(1% пок. приб. + 0,25% полн. шк.) 1 мA 

1,9999 кОм 1 Ом ±(1% пок. приб. + 0,25% полн. шк.) 1 мA 

Джерело живлення AC 90 ... 260В змін. струму / 60 ВА 

Джерело живленн DC батареї 6 x 1,2 В NiMH 3500 мА-ч, тип C 

Режим работи більше 1000 одиничних вимірювань 

Клас захисту Подвійна ізоляція 

Дисплей РК-дисплей розміром 320 х 240 с підсвіткою 

Передача даних RS232 и USB 

Память 1000 комірок 

Розміри 310 x  250 x 130 мм 

Вага 2,8 кг 

 

Порівняльні характеристики приладів 

Назва 

приладу 

 

Межі 

вимірювань 

від 10мкОм 

до 200 Ом 

Клас 

точності 

не нижче 

0,5 

Живлення 

від 

акумулятора 

Призначений 

для 

вимірювання 

обмоток     

тр-ра 

Виробник 

Вартість 

тис.грн 

без ПДВ  

ММО-40  відповідає відповідає Так Так Україна 34,00 

Мі 3250 відповідає відповідає Так Так Словенія 58,33 

 

В Україні мікроміліомметр ММО-40 виробляє ТОВ «Мега - М» та офіційний представник 

виробника ТОВ «НВП ЕТАЛОН-ПРИЛАД». Прилад Мі 3250 виробляється в Словенії фірмою 

METREL. Технічні параметри обох приладів  мікроміліомметр ММО-40 та мікроміліомметр 

Мі 3250 відповідають необхідним вимогам і дозволяють проводити необхідні вимірювання 

опору обмоток трансформатора постійному струму. Вартість ММО-40 – 34,00 тис. грн без 

ПДВ. Вартість Мі 3250 – 58,33 тис. грн без ПДВ. Оскільки прилади призначені для однакової 

4 Зарядний пристрій 1  

5 Ящик для приладдя та транспортування приладу    1  

6 Свідоцтво про перевірку метрологічних та технічних характеристик, 

видане профільним органом 

   1  



роботи і відповідають необхідним вимогам, то перевагу віддаємо менш вартісному комплекту 

ММО-40. 

 

6. Опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходу. 

Економічний ефект від інвестиції досягається за рахунок уникнення витрат на оплату 

послуг сторонніх підрядних організацій щодо вимірювання опору обмоток постійному струму у 

силових трансформаторах за відсутності у філіях приладів. На 2021 р. у ГВВ Гадяцької філії 

заплановано вимірювання 114 шт. КТП із одним силовим трансформатором. У ГВВ 

Гребінківській філії. заплановано вимірювання 48 шт. КТП, у Полтавській філії міських 

електромереж 125 шт. КТП. Для розрахунку окупності приладу візьмемо найменшу кількість 

КТП у Гребінківській філії.  

В розрахунку всі вартісні показники наведені без ПДВ.  

 

Показник Одиниця 

виміру 

Розрахунок Значення 

Кількість трансформаторів, 

запланованих для вимірювання на 2021 
шт  48 

Вартість послуги сторонньої організації 

за вимірювання 1 трансформатор 
тис.грн.  4,146 

Середньорічні витрати на оплату 

вартості послуг сторонньої організації 
тис.грн. 48*4,146 199,01 

Термін окупності інвестиції (тис.грн.) років (3*34,00)/199,01 0,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Висновок 

 
У результаті впровадження заходів, передбачених інвестиційною програмою 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2022 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 Реконструкції 1,80 км КЛ 6-10 кВ та 2 шт. встановлення реклоузерів; 

1.2 Реконструкції 57,87 км ПЛ 0,4-10 кВ з використанням самоутримуючих 

ізольованих проводів; 

1.3 Заміни 0,39 км КЛ-0,38 кВ; 

1.4 Будівництва 10 шт. ЩТП потужністю до 100 кВА та 7 шт. КТП потужністю 

до 250 кВА (для реалізації стандартних приєднань);  

1.5 Технічного переоснащення трансформаторної підстанції «Конденсатна» 

110/35/10 кВ; 

1.6 Технічного переоснащення трансформаторної підстанції «Кременчук-місто» 

110/35/10 кВ; 

1.7 Технічного переоснащення трансформаторної підстанції 110/10кВ "Лубни-

Компресорна" (ВРП 110кВ); 

1.8 Реконструкції трансформаторної підстанції 110/6 кВ "Турбозавод"; 

1.9 Заміни 22 шт масляних вимикачів та ВД/КЗ на 6 шт. ПС 35/10 кВ; 

1.10 Реконструкції 9 шт. РП-6-10 кВ; 

1.11 Реконструкції трансформаторних підстанцій (заміна 26 шт. силових 

трансформаторів). 

 

2. Покращення стану приладів обліку у населення (заміна 36 070 шт. 1-фазних та   

2 843 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




