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ВСТУП. 
 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності ПрАТ “Кіровоградобленерго” 

є забезпечення надійного, якісного та безперебійного постачання електроенергії 

споживачам. Одним з дієвих механізмів для виконання вказаної мети – є 

розробка та реалізація інвестиційної програми на 2020 рік. 

У 2020 році на розвиток ПрАТ “Кіровоградобленерго” планується 

залучити 143 795,40 тис. грн. (без ПДВ). Кошти інвестиційної програми 

розподіляються наступним чином: 

1. Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво 

електричних мереж та обладнання ............................................................. 74,94 % 

2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії ............ 15,00 % 

3. Впровадження та розвиток АСТДК ....................................................... 0,42 % 

4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій……………….3,2 % 

5. Впровадження та розвиток системи зв’язку та телекомунікацій…….0,05 % 

6. Модернізація та закупівля транспортних засобів і спец. механізмів…4,63 % 

7. Інше (розвиток виробничих баз)   ………………………………...1,76 %. 

Особлива увага в компанії приділяється реалізації заходів щодо технічного 

розвитку електричних мереж та покращенню обліку електроенергії, тобто 

перших два розділи. Всі заходи першого і другого розділу безпосередньо 

направлені на забезпечення якості електропостачання та самої електроенергії, 

покращення комерційної якості надання послуг, зменшення виникнення 

технологічних порушень в мережах підприємства та уповільнення зносу 

основних фондів ПрАТ “Кіровоградобленерго”. При включені заходів по 

реконструкції та технічному переоснащенні електричних мереж в інвестиційну 

програму обов’язково приймався до уваги наявний технічний стан об’єкта, 

показники SAIDI для розподільних мереж, отримані скарги від споживачів та 

вимоги державних органів, що здійснюють функції енергетичного нагляду в 

галузі. 

 

Щодо показників SAIDI 
 

Встановлені показники надійності (безперервності) електропостачання 

споживачів SAIDI для ПрАТ “Кіровоградобленерго” на 2019 рік склали: по 

міській території – 432 хв., по сільській території – 1 074 хв. 

За результатами діяльності за 9 місяців 2019 року показники SAIDI ПрАТ 

“Кіровоградобленерго” склали: міська територія – 311 хв., сільська територія – 

915 хв. 

Перелік ЛЕП, які мають вплив на показники SAIDI по компанії: 

№ 

з/п 

Диспетчерське 

найменування ЛЕП 
Заходи із зниження SAIDI SAIDI, % * 

1 ПЛ-10 кВ Л-112 від ПС-

35/10 кВ 

"Краснохутірська ГЕС"  

Реконструкція ПЛ-10кВ Л-

112 в смт. Вільшанка 

Вільшанського району 

Кіровоградської області за 

1,25 
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кошти інвестиційної 

програми  

2 ПЛ-0,4 кВ від ТП-154г, 

селище Знам'янка 

Кіровоградської області  

Реконструкція ПЛ-0,4кВ 

(СІП) від ТП-154г в селищі 

Знам’янка Кіровоградської 

області за кошти 

інвестиційної програми  

2,6 

3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-155г, 

селище Знам'янка 

Кіровоградської області  

Реконструкція ПЛ-0,4кВ 

(СІП) від ЗТП-155г в 

селищі Знам’янка 

Кіровоградської області за 

кошти інвестиційної 

програми  

0,6 

4 ПЛ-0,4 кВ від ТП-171 в 

селищі Знам'янка 

Кіровоградської області 

Реконструкція ПЛ-0,4 кВ 

(СІП) від ТП-171 в селище 

Знам'янка Кіровоградської 

області за кошти 

інвестиційної програми  

7,2 

5 ПЛ-0,4 кВ від ТП-89 в 

селищі Знам'янка 

Кіровоградської області  

Реконструкція ПЛ-0,4кВ 

(СІП) від КТП-89 в с. 

Суботці Знам’янського 

району Кіровоградської 

області за кошти 

інвестиційної програми  

2,4 

6 ПЛ-0,4 кВ від ТП-177 в с. 

Суботці Кіровоградської 

області  

Реконструкція ПЛ-0,4кВ 

(СІП) від ТП-177 в с. 

Суботці Знам’янського 

району Кіровоградської 

області за кошти 

інвестиційної програми  

1,3 

7 ПЛ-0,4 кВ від ТП-13 в 

смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області  

Реконструкція ПЛ-0,4кВ 

від ТП-13 в смт. 

Новоархангельськ 

Кіровоградської області за 

кошти інвестиційної 

програми  

4,0 

8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-385 в 

смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області  

Реконструкція ПЛ-0,4кВ 

(СІП) від ТП-385 в смт. 

Новоархангельськ 

Кіровоградської області за 

кошти інвестиційної 

програми  

1,3 

9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-140 

м. Новоукраїнка 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ 

від КТП-140 м. 
5,3 
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Кіровоградської області  Новоукраїнка, 

Кіровоградської області за 

кошти інвестиційної 

програми  

10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-482 

м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ 

від КТП-482 м. 

Новоукраїнка, 

Кіровоградської області за 

кошти інвестиційної 

програми  

1,6 

11 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-2 у м. 

Світловодськ 

Кіровоградської області  

Реконструкція ПЛ-0,4кВ 

від ЗТП-2 у м. 

Світловодськ 

Кіровоградської області за 

кошти інвестиційної 

програми  

1,1 

12 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-4 у м. 

Світловодськ 

Кіровоградської області 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ 

від ЗТП-4 у м. 

Світловодськ 

Кіровоградської області за 

кошти інвестиційної 

програми  

3,6 

13 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-117 у 

м. Світловодськ 

Кіровоградської області 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ 

від ЗТП-117 у м. 

Світловодськ 

Кіровоградської області за 

кошти інвестиційної 

програми  

4,4 

"*" – відношення SAIDI по конкретному об’єкту до SAIDI всього району певного класу напруги. 

 

Щодо забезпечення контролю показників якості електроенергії. 
 

В ПрАТ “Кіровоградобленерго” експлуатується прилад типу “MEMOBOX 

Fluke 1744” для забезпечення вимірювання та фіксації параметрів якості 

електроенергії згідно вимог Кодексу Системи Розподілу. За 2019 рік вказаним 

приладом виконано планові перевірки на ПС 35-150 кВ 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” на вводах по стороні 10 кВ, загалом 14 об’єктів. 

Також, в 2019 році виконано позапланові перевірки: ПС 35/6 кВ 

“Капустянський кар’єр” с. Кам’яний Міст Новоукраїнського району 

Кіровоградської області (скарга споживача – ПАТ “Капустянський Граніт”) – 

параметри якості електроенергії відповідають вимогам діючих норм. На 

виконання вимог Кодексу системи розподілу для вибіркового контролю 

параметрів якості електроенергії в інвестиційній програмі ПрАТ 

“Кіровоградобленерго” на 2020 рік заплановано придбати однофазні 

аналізатори параметрів якості електроенергії EVM PQ1+ та SATEC PM-175. 
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Щодо результатів розроблених в попередні періоди ТЕО з підвищення 

енергоефективності роботи розподільних мереж і компенсації реактивної 

потужності. 
 

В компанії наявні розроблені ТЕО і ПКД по заходу “Технічне 

переоснащення ПС 150/35/6кВ “Сільмаш” у зв’язку із підвищенням 

енергоефективності роботи розподільчих мереж 6 кВ шляхом їх реконфігурації 

з автоматизацією та переходом на ступінь напруги 20 кВ, с. Нове, м. 

Кропивницький, Кіровоградська обл.”; розроблено ПКД “Технічне 

переоснащення ПС 35/10кВ “Ульянівка” в частині встановлення регульованих 

пристроїв компенсації реактивної потужності”, який реалізований в 2018 році 

за кошти інвестиційної програми. 

 

Щодо планів в частині улаштування “інтелектуального” обліку 

електричної енергії. 
 

Враховуючи План та Схему перспективного розвитку електричних мереж 

на розрахунковий період до 2021 року, в інвестиційну програму на 2020 рік 

включено такі основні заходи по ІІ розділу “Заходи зі зниження та/або 

недопущення понаднормативних витрат електроенергії”, а саме: 

- впровадження автоматизованого збору даних у побутових споживачів в 

Добровеличківському, Маловисківському, Компаніївському, Знам’янському, 

Кіровоградському МРЕМ, що забезпечить економію експлуатаційних витрат та 

зниження втрат  електроенергії у розподільчих мережах, а також зменшення 

понаднормативних втрат. 

- встановлення однофазних та трифазних шаф обліку на фасад будинків 

без відгалужень господарським способом по одиночних адресах власними 

силами, що приведе до зменшення понаднормативних втрат. 
№ 

п/п 
Назва РЕМ 1ф 3ф 

№ 

п/п 
Назва РЕМ 1ф 3ф 

1 Благовіщенський 107 
 

9 Новоукраїнський 119 
 

2 Бобринецький 100 
 

10 Олександрійський 122 
 

3 Вільшанський 189 
 

11 Петрівський 100 10 

4 Голованівський 180 2 12 Устинівський 138 
 

5 Добровеличківський 139 
 

13 Кіровоград місто  143 3 

6 Долинський 210 
 

14 Новгородківський 80 
 

7 Знам'янський 169 
 

15 Новоархангельський 48 
 

8 Кіровоградський 296 1 
 

Всього  2 140 16 

- встановлення однофазних та трифазних шаф обліку на фасад будинків 

по втратним лініям, тобто винос лічильника є приведенням електроустановок 

до нормативних рекомендацій, роботи будуть виконуватись підрядним 

способом  
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№ п/п Найменування 
Заплановано 

шт. 

Встановлення 1-ф шаф обліку 

1 Кіровоградський РЕМ 1692 

2 Новомиргородський РЕМ 1031 

3 Олександрійський РЕМ 163 

4 Світловодський РЕМ 200 

Встановлення 3-ф шаф обліку 

1 Кіровоградський РЕМ 55 

 Всього 3 141 

 

- винесення приладів обліку в спеціальний ящик ЩРЖУ в Знам’янському, 

Кіровоградському, Новомиргородському, Світловодському, Олександрійському 

РЕМ та Кіровоградському МРЕМ, що приведе до зменшення 

понаднормативних втрат, роботи будуть виконуватись підрядним способом 

згідно раніше виготовлених проектів; 

- придбання серверу для АСКОЕ підвищить показники якості 

обслуговування споживачів, контролю споживання та, безперечно, зниження 

втрат електричної енергії, а також на виконання вимог Закону України “Про 

ринок електричної енергії” та вимоги нової моделі ринку електроенергії, щодо 

автоматизації обліку електроенергії, запровадження багатофункціональних 

приладів обліку; 

- придбання лічильників модулем интерфейса RS-485 для врахування 

зустрічних перетікань електричної енергії викликаних ввімкненням в мережу 

ФЕС, та можливості зведення балансу електричної енергії. 

 

Щодо фактичних та прогнозних втрат електроенергії Товариства та 

заходів направлених на їх зниження. 

 

Очікувані фактичні втрати електроенергії за 2019 рік склали (13,25 %). 

Прогнозні витрати на 2020 становлять (13,2 %). Зменшення прогнозованого 

рівня фактичних втрат планується здійснити за рахунок модернізації 

розподільної мережі в частині будівництва розвантажувальних ТП, зменшення 

довжин повітряних ліній електропередач, впровадження заходів із зменшення 

нетехнічних втрат електроенергії, до яких відноситься: винесення приладів 

обліку в спеціальні бокси для унеможливлення впливу на достовірність обліку; 

облаштування технічного обліку на ПС 35-150 кВ, РП і ТП для балансування 

обсягів надходження у мережу з розподілом на окремі дільниці, аналіз 

отриманих даних та виявлення найбільш втратних балансних вузлів; 

продовження програми автоматизації обліку у побутових та юридичних 

споживачів.  

Інші розділи інвестиційної програми опосередковано направлені на 

забезпечення виконання заходів по основним напрямкам, тому їх відсоток від 
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загальної суми значно менший, про що свідчить наведені вище дані. 

Основними напрямками цих розділів є: 

Розділ 3 - Впровадження та розвиток АСТДК шляхом телемеханізації ПС-

35 кВ згідно Плану розвитку ПрАТ “Кіровоградобленерго”; 

Розділ 4 - Впровадження та розвиток інформаційних технологій з 

виконанням модернізації існуючих та придбання нових засобів 

комп’ютеризації, придбання нових робочих станцій, нового мережного 

обладнання, модернізації прикладного програмного забезпечення; 

Розділ 5 - Впровадження та розвиток систем зв’язку Компанії шляхом 

розробки нових робочих проектів для реалізації в майбутніх роках можливості 

повноцінного функціонування та виконання експлуатаційних робіт систем 

зв’язку; 

Розділ 6 - Заходи по оновленню автотранспортних засобів виконані на 

підставі аналізу технічного стану транспорту, його зношення та необхідності 

подальшої модернізації; 

Розділ 7 - Заходи з розробки нових робочих проектів реконструкції 

виробничих приміщень для реалізації в майбутніх роках, приладів для 

вимірювання показників якості, фіксації та аналізу якості електроенергії згідно 

із вимогами Кодексу системи розподілу. 

При реалізації передбачених заходів в інвестиційній програмі буде 

досягнуто покращення технічного стану електричних мереж, зниження витрат 

електричної енергії на її розподіл, зменшення кількості відключень та 

недовідпуску електричної енергії.  

Виконання передбачених заходів інвестиційної програми не пов’язано з 

підключенням нових споживачів або виконанням технічних умов, окрім заходів 

№1.1.1, №1.2.1, №1.3.1, №1.1.2, №1.2.2, №1.2.3, №1.3.2, №1.3.3 які 

виконуються в рамках здійснення електрифікації території комплексної 

забудови. Всі заходи пройшли процедуру відкритих обговорень, відповідно до 

яких складено протокол від 28 травня 2019 року “Щодо відкритого обговорення 

проекту інвестиційної програми ПрАТ “Кіровоградобленерго” на 2020 рік”. 
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РОЗДІЛ 1. 
Перелік об’єктів незавершеного 

будівництва 
 

 



ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ПрАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” на 2020 рік 

30 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

РОЗДІЛ 2. 
Розрахунок джерел фінансування 

інвестиційної програми 
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РОЗДІЛ 3. 
План інвестицій за джерелами 

фінансування інвестиційної 

програми на 5 років 
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РОЗДІЛ 4. 
Узагальнений технічний стан 

об’єктів електричних мереж 
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РОЗДІЛ 5. 
Напрямки інвестиційної програми 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” 

на 2020 рік 
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РОЗДІЛ 6. 
Етапи виконання заходів 

інвестиційної програми на 

2020 рік 
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РОЗДІЛ 7. 
Техніко-економічні обґрунтування 

до інвестиційної програми 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” 

на 2020 рік 
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5.1. 

Будівництво, модернізація та 

реконструкція електричних мереж та 

обладнання 
(Дані заходи пройшли відкриті обговорення на місцях (протокол від 

28.05.2019р.) та не пов’язані з виконанням заходів по приєднанню споживачів, 

окрім заходів 1.1 – 1.3, які виконуються в рамках здійснення електрифікації 

території комплексної забудови) 
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Додаток 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

будівництва ПЛ 10 кВ, ЛЕП-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ (захід виконується в 

рамках здійснення електрифікації території комплексної забудови в 

районі вулиці Айвазовського та провулка Санаторного). 
 

У зв’язку із будівництвом житлових будинків на не електрифікованій 

території в м. Кропивницькому Кіровоградської області і відповідним 

зверненням замовників щодо приєднання електроустановок будинків до 

електричних мереж ПрАТ “Кіровоградобленерго”, Міською радою міста 

Кропивницького було прийняте рішення №1747 від 12.07.2018р., про 

комплексну забудову території і розпочата процедура електрифікації територій 

у відповідності до пунктів 4.1.13-4.1.17. “Кодексу системи розподілу”, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №310 (далі – Кодекс). 

Права замовника комплексної електрифікації територій в районі вул. 

Айвазовського та пров. Санаторного в м. Кропивницькому, згідно рішення 

Міської ради міста Кропивницького №1747 від 12.07.2018р., було делеговано 

ПрАТ “Кіровоградобленерго”. 

Проектною групою ПрАТ “Кіровоградобленерго” виготовлено проектно-

кошторисну документацію: 

– Нове будівництво ділянки ПЛЗ-10кВ оп.166 Ф-50К ПС “Кіровоградська” 

- 150/35/10кВ для зовнішнього електропостачання комплексної забудови в 

районі вул. Айвазовського та пров. Санаторного в м. Кропивницький 

Кіровоградської області (матеріали); 

– Будівництво ЛЕП-0,4кВ від КТП-748 в м. Кропивницький (матеріали); 

– Нове будівництво комплектної трансформаторної підстанції КТП-748 

для зовнішнього електропостачання комплексної забудови в районі вул. 

Айвазовського та пров. Санаторного в м. Кропивницький Кіровоградської 

області (матеріали). 

У відповідності до пункту 4.1.15. Кодексу, електрифікація території, що 

підлягає комплексній забудові, може бути здійснена за рахунок складової 

тарифу на розподіл електричної енергії шляхом включення до інвестиційної 

програми ОСР в установленому порядку. 

Джерелом фінансування вказаних заходів будуть використані кошти, що 

накопичено внаслідок отримання від замовників нестандартного приєднання. 

 

Будівництво ПЛЗ-10кВ для електрифікації територій в районі вулиці 

Айвазовського та провулка Санаторного в м. Кропивницькому 

Кіровоградської області 
 

Технічний опис 
 

1.Згідно проектного рішення визначено розрахункову потужність 

житлового масиву формулою: 

Рр=Ржт·N·Код = 10·69·0,2396 = 167,3 кВт 

додатки/Буд.%20ПЛЗ-10кВ%20Санаторний
додатки/Буд.%20ПЛ-0,4кВ%20КТП-748%20Санаторний
додатки/Буд.%20КТП-748%20Санаторний
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де, Рр - розрахункова потужність житлового масиву, кВт; 

N - кількість житлових будинків; 

Код = 0,2396 - коефіцієнт одночасності для сумарної кількості житлових 

будинків (таб. 3.1 ДБН В.2.5.-23:2010); 

Ржт= 10 кВт – розрахункова потужність одного житлового будинку, кВт. 

 

Для розрахунку потужності житлового массиву прийнято Рр=10 кВт, 

оскільки середня договірна потужність приєднання житлових будинків на 

сусідніх вулицях в даному мікрорайоні де побудовано 1-2 поверхові будинки 

площею не менше 120 кв.м., складає в середньому 10 кВт (без 

електроопалення). 

Кількість перспективних замовників пораховано по кількості земельних 

ділянок детального плану, що становить 69 шт. 

 

2.Демонтаж існуючої ділянки ПЛ-10 кВ Ф-50К від ПС “Кіровоградська”-

150/35/10 кВ в прогоні існуючих опор №166-173/1. Існуюча ділянка ПЛ-10 кВ 

Ф-50К від ПС “Кіровоградська”-150/35/10 кВ частково проходить по земельних 

ділянках, що входять до території комплексної забудови. Оскільки живлення 

проектованої КТП-10/0,4 кВ планується здійснити від вищевказаної ПЛ-10 кВ, 

тому заплановано її демонтаж з відповідним будівництвом за межами 

земельних ділянок, що підлягають комплексній забудові. 

3.Від оп.№166 ПЛ-10 кВ Ф-50К від ПС “Кіровоградська”-35/10 кВ до 

існуючої оп.№173 будується ПЛЗ-10кВ. Будівництво ділянки виконується з 

використанням: 

– проводу СІП3-1х70, довжиною 352 м по трасі; 

– стійок СК-105-12; 

– стійок СК-105-8; 

– стійок СВ-105-5. 

 

Витрати коштів. 
 

Вартість будівництва ПЛЗ-10кВ та КЛ-10кВ довжиною 374 м по трасі 

згідно зведеного кошторисного розрахунку до робочого проекту “Нове 

будівництво ділянки ПЛЗ-10кВ оп.166 Ф-50К ПС “Кіровоградська” - 

150/35/10кВ для зовнішнього електропостачання комплексної забудови в районі 

вул. Айвазовського та пров. Санаторного в м. Кропивницький Кіровоградської 

області” складає 851,08 тис. грн (без ПДВ). Після оптимізації витрат вартість 

реалізації підрядним способом складе – 608,27 тис. грн (без ПДВ). 

Окупність вказаного заходу буде досягнуто за рахунок плати за 

приєднання електроустановок житлових будинків по ставках стандартного 

приєднання І ступеня. Вартість 1 кВт трифазного навантаження по ставках 

стандартного приєднання І ступеня на 2019 рік, затверджених постановою 

НКРЕКП України від 28.12.2018р. №2068, складає для міської місцевості 0,748 

тис. грн./1кВт (без ПДВ). 
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У разі оплати всіма замовниками (власниками житлових будинків) плати за 

приєднання 10 х 69 х 0,748 = 523,6 тис. грн. (без ПДВ) 

Окупність заходу загалом складає 608,27 / 523,6 = 1,2 року. 

 

Висновок. 
 

Будівництво ПЛЗ-10кВ для зовнішнього електропостачання житлового 

масиву в районі вул. Айвазовського та провулка Санаторного в 

м. Кропивницький є технічно необхідним для створення передумов приєднання 

нових споживачів в звязку з вимоги ст.33 Закону України “Про містобудівну 

діяльність”. 

 

Будівництво ЛЕП-0,4кВ від проектної КТП-10/0,4кВ для 

електрифікації територій в районі вулиці Айвазовського та провулка 

Санаторного в м. Кропивницькому Кіровоградської області 
 

Технічний опис 
 

1. Згідно проектного рішення визначено розрахункову потужність 

житлового масиву формулою: 

Рр=Ржт·N·Код = 10·69·0,2396 = 167,3 кВт 

де, Рр - розрахункова потужність житлового масиву, кВт; 

N - кількість житлових будинків; 

Код = 0,2396 - коефіцієнт одночасності для сумарної кількості житлових 

будинків (таб. 3.1 ДБН В.2.5.-23:2010); 

Ржт= 10 кВт – розрахункова потужність одного житлового будинку, кВт. 

2. Від проектованих автоматичних вимикачів в РП-0,4 кВ до проектованої 

оп.№172/1, передбачається будівництво 3хКЛ-0,4 кВ, загальною довжиною 26м 

по трасі. До прокладки передбачається кабель марки АВВГ-4х95 (муфти 

4ПКВТп-1(70-120), 4ПКНТп-1(70-120)). 

3. Для забезпечення надійного електропостачання планується будівництво 

магістральних ПЛІ-0,4кВ від проектної КТП-10/0,4кВ. До встановлення 

приймаються з/б опори СВ 95-2. Проектом передбачається підвіска проводу 

AsXSn-4x50 Л-1 довжиною 248 м по трасі, AsXSn-4х50 Л-2 довжиною 220 м по 

трасі та AsXSn-4х70 Л-3 довжиною 130 м по трасі.  

 

Витрати коштів. 
 

Вартість будівництва ЛЕП-0,4кВ, загальною довжиною 657 м згідно 

зведеного кошторисного розрахунку до робочого проекту “Будівництво ЛЕП-

0,4кВ від КТП-748 в м. Кропивницький” складає 495,51 тис. грн (без ПДВ). 

Після оптимізації витрат вартість реалізації підрядним способом складе – 

360,71 тис. грн. (без ПДВ). 

Окупність вказаного заходу буде досягнуто за рахунок плати за 

приєднання електроустановок житлових будинків по ставках стандартного 

приєднання І ступеня. Вартість 1 кВт трифазного навантаження по ставках 
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стандартного приєднання І ступеня на 2019 рік, затверджених постановою 

НКРЕКП України від 28.12.2018р. №2068, складає для міської місцевості 0,748 

тис. грн./1 кВт (без ПДВ). 

У разі оплати всіма замовниками (власниками житлових будинків) плати за 

приєднання: 10 х 69 х 0,748 = 523,6 тис. грн. (без ПДВ) 

Окупність заходу загалом складає 360,71 / 523,6 = 0,7 року. 

 

Висновок. 
 

Будівництво ЛЕП-0,4кВ для зовнішнього електропостачання житлового 

масиву в районі вул. Айвазовського та провулка Санаторного в 

м. Кропивницький є технічно необхідним для створення передумов приєднання 

нових споживачів в звязку з вимоги ст.33 Закону України “Про містобудівну 

діяльність”. 

 

Будівництво КТП-10/0,4кВ для електрифікації територій в районі 

вулиці Айвазовського та провулка Санаторного в м. Кропивницькому 

Кіровоградської області 
 

Технічний опис 
 

1. Згідно проектного рішення визначено розрахункову потужність 

житлового масиву формулою: 

Рр=Ржт·N·Код = 10·69·0,2396 = 167,3 кВт  

де, Рр - розрахункова потужність житлового масиву, кВт; 

N - кількість житлових будинків; 

Код = 0,2396 - коефіцієнт одночасності для сумарної кількості житлових 

будинків (таб. 3.1 ДБН В.2.5.-23:2010); 

Ржт= 10 кВт – розрахункова потужність одного житлового будинку, кВт. 

 

2. Для забезпечення надійного електропостачання передбачено 

встановлення комплектної однотрансформаторної кіоскової підстанції з 

кабельним вводом і кабельними виводами прохідного типу з одним силовим 

трансформатором типу ТМ-250/10/0,4 У1 зі схемою з’єднання обмоток 

“трикутник-зірка-0”. Потужність трансформатору вибрано з врахуванням 

побутових навантажень житлових будинків. 

Згідно розрахунку потужність на шинах 0,4 кВ трансформатора складає: 

Рр=167,3 кВт, cosφ=0,96; 

Розрахунок повної потужності КТП-10/0,4 виконується за формулою: 

3,174
96,0

3,167

cos
S 



р

р

Р
, кВА; 

Вибираємо трансформатор найближчої потужності SТ=250 кВА. При 

цьому вибраний трансформатор буде працювати з коефіцієнтом завантаження: 
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7,0
250

3,174

S

S
К

Т

p
з ; 

Коефіцієнт завантаження однотрансформаторної підстанції, при 

навантаженнях IІI категорії, повинен становити К3 < 0,95. 

Отже, для забезпечення постачання розрахункової активної потужності 

необхідно встановити на об’єкті КТП-10/0,4 У1 з силовим трансформатором 

потужністю 250 кВА. 

Заживлюється підстанція запроектованою ПЛЗ-10кВ від оп.№166 Ф-50К 

ПС “Кіровоградська”-150/35/10кВ (див. п. 1.1.1 ІП).  

 

Витрати коштів. 
 

Вартість будівництва КТП-10/0,4 кВ в кількості 1 шт. згідно зведеного 

кошторисного розрахунку до робочого проекту “Нове будівництво комплектної 

трансформаторної підстанції КТП-748 для зовнішнього електропостачання 

комплексної забудови в районі вул. Айвазовського та пров. Санаторного в м. 

Кропивницький Кіровоградської області” складає 497,45 тис. грн. (без ПДВ). 

Після оптимізації витрат вартість реалізації підрядним способом складе – 

239,40 тис. грн. (без ПДВ). 

Окупність вказаного заходу буде досягнуто за рахунок плати за 

приєднання електроустановок житлових будинків по ставках стандартного 

приєднання І ступеня. Вартість 1 кВт трифазного навантаження по ставках 

стандартного приєднання І ступеня на 2019рік, затверджених постановою 

НКРЕКП України від 28.12.2018р. №2068, складає для міської місцевості 0,748 

тис. грн./1кВт (без ПДВ). У разі оплати всіма замовниками (власниками 

житлових будинків) плати за приєднання 10 х 69 х 0,748 = 523,6 тис. грн. (без 

ПДВ) 

Окупність заходу загалом складає 239,4 / 523,6 = 0,5 року. 

 

Висновок. 
 

Будівництво КТП-10/0,4 кВ в кількості 1 шт. для зовнішнього 

електропостачання житлового масиву в районі вул. Айвазовського та провулка 

Санаторного в м. Кропивницький є технічно необхідним для створення 

передумов приєднання нових споживачів в звязку з вимоги ст.33 Закону 

України “Про містобудівну діяльність”. 
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Додаток 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.2, 1.3.3 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

будівництва ПЛ-6кВ, ЛЕП-0,4кВ, ТП-6/0,4кВ (захід виконується в 

рамках здійснення електрифікації території комплексної забудови по 

вул. Козацька). 
 

У зв’язку із будівництвом житлових будинків на неелектрифікованій 

території в м. Кропивницькому Кіровоградської області і відповідним 

зверненням замовників щодо приєднання електроустановок будинків до 

електричних мереж ПрАТ “Кіровоградобленерго”, Міською радою міста 

Кропивницького було прийняте рішення №2441 від 19.03.2019р., про 

комплексну забудову території і розпочата процедура електрифікації територій 

у відповідності до пунктів 4.1.13-4.1.17. “Кодексу системи розподілу”, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №310 (далі – Кодекс). 

Права замовника комплексної електрифікації територій по вул. Козацькій в 

м. Кропивницькому, згідно рішення Міської ради міста Кропивницького №2441 

від 19.03.2019р. та з урахуванням рішення Міської ради міста Кропивницького 

№2573 від 11.06.2019р., було делеговано ПрАТ “Кіровоградобленерго”. 

Проектною групою ПрАТ “Кіровоградобленерго” виготовлено проектно-

кошторисну документацію: 

– Нове будівництво ЛЕП-6кВ Ф-18П ПС “Підгайці” - 35/6кВ на території 

житлового масиву “Княжичі” по вул. Козацькій в м. Кропивницькому 

Кіровоградської області (матеріали); 

– Нове будівництво ЛЕП-0,4кВ від КТП-1 на території житлового масиву 

“Княжичі” по вул. Козацькій в м. Кропивницькому Кіровоградської області 

(матеріали); 

– Нове будівництво ЛЕП-0,4кВ від КТП-2 на території житлового масиву 

“Княжичі” по вул. Козацькій в м. Кропивницькому Кіровоградської області 

(матеріали);  

– Нове будівництво КТП-1 на території житлового масиву “Княжичі” по 

вул. Козацькій в м. Кропивницькому Кіровоградської області (матеріали);  

– Нове будівництво КТП-2 на території житлового масиву “Княжичі” по 

вул. Козацькій в м. Кропивницькому Кіровоградської області (матеріали).  

У відповідності до пункту 4.1.15. Кодексу, електрифікація території, що 

підлягає комплексній забудові, може бути здійснена за рахунок складової 

тарифу на розподіл електричної енергії шляхом включення до інвестиційної 

програми ОСР в установленому порядку. 

Джерелом фінансування вказаних заходів будуть використані кошти, що 

накопичено внаслідок отримання від замовників нестандартного приєднання. 

 

Будівництво ЛЕП-6кВ для комплексної електрифікації території по 

вул. Козацька в м. Кропивницькому Кіровоградської області 
 

Технічний опис 
 

додатки/Буд.%20ПЛ-6кВ%20Княжич_
додатки/Буд.%20ПЛ-0,4кВ%20КТП-1%20Княжич_
додатки/Буд.%20ПЛ-0,4кВ%20КТП-2%20Княжич_
додатки/Буд.%20КТП-1%20Княжич_
додатки/Буд.%20КТП-2%20Княжич_
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1. Згідно проектного рішення визначено розрахункову потужність 

житлового масиву формулою: 

Рр=Ржт·N·Код= 12·141·0,2396 = 405,4 кВт 

де, Рр - розрахункова потужність житлового масиву, кВт; 

N - кількість житлових будинків; 

Код = 0,2396 - коефіцієнт одночасності для сумарної кількості житлових 

будинків (таб. 3.1 ДБН В.2.5.-23:2010); 

Ржт= 12 кВт – розрахункова потужність одного житлового будинку, кВт. 

 

Для розрахунку потужності житлового массиву прийнято Рр=12 кВт, 

оскільки середня договірна потужність приєднання житлових будинків на 

сусідніх вулицях в даному мікрорайоні де побудовано 1-3 поверхові будинки 

площею не менше 150 кв.м., складає в середньому 12 кВт (без 

електроопалення). 

Кількість перспективних замовників пораховано по кількості земельних 

ділянок детального плану, що становить 141 шт. 

 

2. Від точок підключення – опори №11/1 та №93/1А ПЛ-6кВ Ф-18П 

ПС “Підгайці”-35/6кВ до проектованих підстанцій виконується будівництво 

двох ПЛЗ-6кВ. До підвісу приймається захищений провід СІП3-1x70 (стійки 

СВ-105-5, РЛНД.1-6/400У1). Довжина проектованих ПЛЗ-6кВ по трасі складає 

344 м.  

3. Від оп.77/6 до нової КНТП-400/6/0,4кВ (перша) та від оп.93/13А до 

нової проектованої КНТП-160/6/0,4кВ (друга) будуються кабельні лінії 6кВ. До 

прокладання передбачається кабель марки АСБ-6-3х95 (кабель АСБ-6-3x95, 

муфти 3КНТп-6 (70…120)М, 3КВТп-6 (70…120)М). Загальна довжина 

проектованих КЛ-6кВ по трасі складає 33 м. 

 

Витрати коштів. 
 

Вартість будівництва ЛЕП-6кВ довжиною 494 м по трасі згідно зведеного 

кошторисного розрахунку до робочого проекту “Нове будівництво ЛЕП-6кВ Ф-

18П ПС “Підгайці” - 35/6кВ на території житлового масиву “Княжичі” по вул. 

Козацькій в м. Кропивницькому Кіровоградської області” складає 1 014,66 тис. 

грн. (без ПДВ). Після оптимізації витрат вартість реалізації підрядним 

способом складе – 751,79 тис. грн. (без ПДВ). 

Окупність вказаного заходу буде досягнуто за рахунок плати за 

приєднання електроустановок житлових будинків по ставках стандартного 

приєднання І ступеня. Вартість 1 кВт трифазного навантаження по ставках 

стандартного приєднання І ступеня на 2019 рік, затверджених постановою 

НКРЕКП України від 28.12.2018р. №2068, складає для міської місцевості 0,748 

тис. грн./1кВт (без ПДВ). 

У разі оплати всіма замовниками (власниками житлових будинків) плати за 

приєднання: 12 х 141 х 0,748 = 1 265,6 тис. грн. (без ПДВ) 

Окупність заходу загалом складає 751,79 / 1 265,6 = 0,6 року. 
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Висновок. 
 

Будівництво ЛЕП-6кВ для зовнішнього електропостачання житлового 

масиву в районі вул. Козацької в м. Кропивницький є технічно необхідним для 

створення передумов приєднання нових споживачів в звязку з вимоги ст.33 

Закону України “Про містобудівну діяльність”. 

 

Будівництво ЛЕП-0,4кВ від двох проектованих КТП-6/0,4кВ для 

комплексної електрифікації території по вул. Козацька в 

м. Кропивницькому Кіровоградської області. 
 

Технічний опис 
 

1. Згідно проектного рішення визначено розрахункову потужність 

житлового масиву формулою: 

Рр=Ржт·N·Код = 12·141·0,2396 = 405,4 кВт 

де, Рр - розрахункова потужність житлового масиву, кВт; 

N - кількість житлових будинків; 

Код = 0,2396 - коефіцієнт одночасності для сумарної кількості житлових 

будинків (таб. 3.1 ДБН В.2.5.-23:2010); 

Ржт= 12 кВт – розрахункова потужність одного житлового будинку, кВт. 

2. Будівництво КЛ-0,4кВ від проектованих КТП. Вихід з проектованих 

КТП виконується кабельними лініями. До прокладки приймаються кабелі 

АВБбШв 5х70 та АВБбШв 5х95. Загальна довжина проектованих КЛ-0,4кВ по 

трасі складає 44 м. 

3. Будівництво ПЛІ-0,4кВ. Для забезпечення живлення споживачів даного 

масиву планується будівництво магістральних ПЛІ-0,4кВ від проектних КТП-

6/0,4кВ. До встановлення приймаються з/б опори СВ 95-2, СВ 105-5, СК 105-12. 

Проектом передбачається підвіска проводу AsXSn-4x95: 

− в прогонах опор№№1-20 Л-3 КНТП-6/0,4кВ (перша) довжиною по трасі 

440м, 

− в прогонах опор №№1-13 Л-2 КНТП-6/0,4кВ (друга) довжиною по трасі 

316м, 

− в прогонах опор №№1-20 Л-4 КНТП-6/0,4кВ (друга) довжиною по трасі 

435м ; 

підвіска проводу ASxSn 4х70:  

− в прогонах опор №№1-12 Л-1 КНТП-6/0,4кВ (перша) довжиною по трасі 

330м, 

− в прогонах опор №№1-8 Л-2 КНТП-6/0,4кВ (перша) довжиною по трасі 

194м, 

− в прогонах опор №№1-11 Л-1 КНТП-6/0,4кВ(друга) довжиною по трасі 

304м, 

− в прогонах опор №№1-11 Л-3 КНТП-6/0,4кВ(друга) довжиною по трасі 

279м. 

 Загальна довжина проектованої ПЛІ-0,4кВ складає 2 259 м по трасі. 
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Витрати коштів. 
 

Вартість будівництва ПЛІ-0,4кВ та КЛ-0,4кВ загальною довжиною 2 259 м 

по трасі згідно зведеного кошторисного розрахунку до робочого проекту “Нове 

будівництво ЛЕП-0,4кВ від КТП-1 на території житлового масиву “Княжичі” 

по вул. Козацькій в м. Кропивницькому Кіровоградської області” та “Нове 

будівництво ЛЕП-0,4кВ від КТП-2 на території житлового масиву “Княжичі” 

по вул. Козацькій в м. Кропивницькому Кіровоградської області” складає 

1 685,40 тис. грн. (без ПДВ). Після оптимізації витрат вартість реалізації 

підрядним способом складе – 1 311,26 тис. грн. (без ПДВ). 

Окупність вказаного заходу буде досягнуто за рахунок плати за 

приєднання електроустановок житлових будинків по ставках стандартного 

приєднання І ступеня. Вартість 1 кВт трифазного навантаження по ставках 

стандартного приєднання І ступеня на 2019 рік, затверджених постановою 

НКРЕКП України від 28.12.2018р. №2068, складає для міської місцевості 0,748 

тис. грн./1кВт (без ПДВ). 

У разі оплати всіма замовниками (власниками житлових будинків) плати за 

приєднання 12 х 141 х 0,748 = 1 265,6 тис. грн. (без ПДВ) 

Окупність заходу загалом складає 1 311,26 / 1 265,6 = 1,1 роки. 

 

Висновок. 
 

Будівництво ЛЕП-0,4кВ для зовнішнього електропостачання житлового 

масиву в районі вул. Козацької в м. Кропивницький є технічно необхідним для 

створення передумов приєднання нових споживачів в звязку з вимоги ст.33 

Закону України “Про містобудівну діяльність”. 

 

Будівництво КТП-1 (6/0,4 кВ) для зовнішнього електропостачання 

житлової забудови на території житлового масиву “Княжичі” в м. 

Кропивницькому Кіровоградської області 
 

Технічний опис 
 

1. Згідно проектного рішення визначено розрахункову потужність частини 

житлового масиву, що живиться від КТП-1, формулою: 

Рр=Ржт·N·Код = 12·92·0,2396 = 264,5 кВт 

де, Рр - розрахункова потужність житлового масиву, кВт; 

N - кількість житлових будинків; 

Код = 0,2396 - коефіцієнт одночасності для сумарної кількості житлових 

будинків (таб. 3.1 ДБН В.2.5.-23:2010); 

Ржт= 12 кВт – розрахункова потужність одного житлового будинку, кВт. 

2. Для забезпечення надійного електропостачання передбачено 

встановлення  комплектної трансформаторної підстанції тупікового типу з 

одним силовим трансформатором типу ТМ-400/6/0,4 У1 зі схемою з’єднання 

обмоток “зірка-зірка-0”. Потужність трансформатора вибрано з врахуванням 
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побутових навантажень житлових будинків, перспективних навантажень 

вуличного освітлення та інфраструктурного розвитку району та існуючого 

навантаженя.  

Вихідні дані для розрахунку потужності силового трансформатора ТМ-400 

Найменування споживача 
ЖБК 

“Княжичі” 

ЖБК 

“Княжичі” 

ЖБК 

“Княжичі” 

ЖБК 

“Княжичі” 

Розрахункова потужність (Рр, кВт) 113 20 100 71,5 

Коефіцієнт потужності (cosφ) 0,96 0,85 0,85 0,85 

Розрахунок навантаження на шинах 0,4кВ виконується за формулою: 

n

n

рpрmaх

рТ К
Р

К
РР


 cos

...
coscos

S
n

1

1

1 , кВА; 

де Ррmax – найбільше з розрахункових навантажень; 

Рр1…Ррn – розрахункове навантаження інших споживачів; 

К1…Кn – коефіцієнти, що враховують частку електричних навантажень 

будівель (приміщень) громадського призначення у найбільшому 

розрахунковому навантаженні Рpmax. 

2947,0
85,0

5,71
8,0

85,0

100
1

85,0

20

96,0

113
S рТ  , кВА. 

Вибираємо трансформатор найближчої потужності SТ=400 кВА. При 

цьому вибраний трансформатор буде працювати з коефіцієнтом завантаження: 

74,0
400

294

S

S
К

Т

p

з  ; 

Коефіцієнт завантаження однотрансформаторної підстанції, при 

навантаженнях IІI категорії, повинен становити К3 < 0,95. 

Отже, для забезпечення постачання розрахункової активної потужності 

необхідно встановити на об’єкті КНТП-400/6/0,4У1 з силовим 

трансформатором потужністю 400кВА  

Живлення проектної КТП-1.  

Заживлюється підстанція проектованим відгалуженням від опори №11/1 

ПЛ-6кВ Ф-18П ПС “Підгайці”-35/6кВ (див. п. 1.1.2 ІП) виконаним захищеним 

проводом AAsXSn-70. 

 

Витрати коштів. 
 

Вартість будівництва КНТП-400/6/0,4кВ згідно зведеного кошторисного 

розрахунку до робочого проекту “Нове будівництво КТП-1 на території 

житлового масиву “Княжичі” по вул. Козацькій в м. Кропивницькому 

Кіровоградської області” складає 626,79 тис. грн. (без ПДВ). Після оптимізації 

витрат вартість реалізації підрядним способом складе – 295,07 тис. грн. (без 

ПДВ). 
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Окупність вказаного заходу буде досягнуто за рахунок плати за 

приєднання електроустановок житлових будинків по ставках стандартного 

приєднання І ступеня. Вартість 1 кВт трифазного навантаження по ставках 

стандартного приєднання І ступеня на 2019 рік, затверджених постановою 

НКРЕКП України від 28.12.2018р. №2068, складає для міської місцевості 0,748 

тис. грн./1кВт (без ПДВ). 

У разі оплати всіма замовниками (власниками житлових будинків) плати 

за приєднання 12 х 141 х 0,748 = 1 265,6 тис. грн. (без ПДВ) 

Окупність заходу загалом складає 295,07 / 1265,6 = 0,3 роки. 

 

Висновок. 
 

Будівництво КТП-1 (6/0,4 кВ) для зовнішнього електропостачання 

житлового масиву в районі вул. Козацької в м. Кропивницький є технічно 

необхідним для створення передумов приєднання нових споживачів в звязку з 

вимоги ст.33 Закону України “Про містобудівну діяльність”. 

 

Будівництво КТП-2 (6/0,4 кВ) для зовнішнього електропостачання 

житлової забудови на території житлового масиву “Княжичі” в м. 

Кропивницькому Кіровоградської області 
 

Технічний опис 
 

1. Згідно проектного рішення визначено розрахункову потужність частини 

житлового масиву, що живиться від КТП-2, формулою: 

Рр=Ржт·N·Код = 12·49·0,2396 = 140,8 кВт 

де, Рр - розрахункова потужність житлового масиву, кВт; 

N - кількість житлових будинків; 

Код = 0,2396 - коефіцієнт одночасності для сумарної кількості житлових 

будинків (таб. 3.1 ДБН В.2.5.-23:2010); 

Ржт= 12 кВт – розрахункова потужність одного житлового будинку, кВт. 

2. Для забезпечення надійного електропостачання передбачено 

встановлення комплектної трансформаторної підстанції тупікового типу з 

одним силовим трансформатором типу ТМ-160/6/0,4 У1 зі схемою з’єднання 

обмоток “зірка-зірка-0”. Потужність трансформатора вибрано з врахуванням 

побутових навантажень житлових будинків, перспективних навантажень 

вуличного освітлення та інфраструктурного розвитку району та існуючого 

навантаженя. 

Вихідні дані для розрахунку потужності силового трансформатора ТМ-160 

Найменування споживача ЖБК “Княжичі” 

Розрахункова потужність (Рр, кВт) 141 

Коефіцієнт потужності (cosφ) 0,96 

Розрахунок навантаження на шинах 0,4кВ КТП виконується за формулою: 
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S рТ , кВА; 

Вибираємо трансформатор найближчої потужності SТ=160 кВА. При 

цьому вибраний трансформатор буде працювати з коефіцієнтом завантаження: 
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Коефіцієнт завантаження однотрансформаторної підстанції, при 

навантаженнях IІI категорії, повинен становити К3 < 0,95. 

Отже, для забезпечення постачання розрахункової активної потужності 

необхідно встановити на об’єкті КНТП-160/6/0,4У1 з силовим 

трансформатором потужністю 160кВА. 

Живлення проектної КТП-2. 

Заживлюється підстанція проектованим відгалуженням від опори №93/1А 

ПЛ-6кВ Ф-18П ПС “Підгайці”-35/6кВ (див. п. 1.1.2 ІП) виконаним  захищеним 

проводом AAsXSn-70. 

 

Витрати коштів. 
 

Вартість будівництва КНТП-160/6/0,4кВ згідно зведеного кошторисного 

розрахунку до робочого проекту “Нове будівництво КТП-2 на території 

житлового масиву “Княжичі” по вул. Козацькій в м. Кропивницькому 

Кіровоградської області” складає 541,51 тис. грн. (без ПДВ). Після оптимізації 

витрат вартість реалізації підрядним способом складе – 247,84 тис. грн. (без 

ПДВ). 

Окупність вказаного заходу буде досягнуто за рахунок плати за 

приєднання електроустановок житлових будинків по ставках стандартного 

приєднання І ступеня. Вартість 1 кВт трифазного навантаження по ставках 

стандартного приєднання І ступеня на 2019рік, затверджених постановою 

НКРЕКП України від 28.12.2018р. №2068, складає для міської місцевості 0,748 

тис. грн./1кВт (без ПДВ). 

У разі оплати всіма замовниками (власниками житлових будинків) плати за 

приєднання 12 х 141 х 0,748 = 1265,6 тис. грн. (без ПДВ). 

Окупність заходу загалом складає 247,84 / 1265,6 = 0,2 роки. 

 

Висновок. 
 

Будівництво КТП-2 (6/0,4кВ) для зовнішнього електропостачання 

житлового масиву в районі вул. Козацької в м. Кропивницький є технічно 

необхідним для створення передумов приєднання нових споживачів в звязку з 

вимоги ст.33 Закону України “Про містобудівну діяльність”. 
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Додаток 1.4 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

реконструкції КЛ-0,4 кВ. 
 

Резюме. 
 

В ПрАТ “Кіровоградобленерго” станом на 01.01.2019р. експлуатується 

розгалужена кабельна мережа 0,4 кВ, довжиною 420,3 км. З них 283,8 км 

(близько 68 %) мають термін служби більше 30 років, а 199 км КЛ-0,4 кВ, 

згідно з якісною оцінкою, визначеною по НД СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005, 

підлягають повній заміні. Експлуатація кабельних ліній, які потребують повної 

заміни, приводить до частих виходів їх із ладу, що спричиняє зниження якісних 

характеристик електроенергії, недовідпуску електроенергії, зниження 

надійності роботи мереж взагалі, вимагає великих витрат на ремонт. 

Пошкодження кабельних ліній може викликати пошкодження такого дорогого 

обладнання, як силові трансформатори і автоматичні вимикачі. 

 

Технічний опис. 
 

Для зменшення витрат на обслуговування і ремонт, зменшення втрат 

електроенергії, підвищення надійності, пропонується заміна 0,801 км (по трасі) 

КЛ-0,4 кВ в Гайворонському РЕМ (Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ЗТП-108 до 

багатоквартирних житлових будинків №80, №82 по вул. Центральна в м. 

Гайворон Кіровоградської області (матеріали) та Реконструкція ЛЕП-0,4 кВ від 

ТП-474 до споживачів вул. Центральна в м. Гайворон Кіровоградської області 

(матеріали)).  

Введення в експлуатацію КЛ виконується відразу після монтажу та 

випробувань. Монтаж планується проводити кабелями типу АВВГ перетином 

95-120 мм
2
. Кабелі цього типу мають високу стійкість до перевантажень і 

впливу зовнішнього середовища. Завдяки застосуванню сучасних технологій і 

матеріалів кабелі типу АВВГ характеризуються великою тривалістю служби.  

Переріз кабелів було обрано виходячи зі струмів навантаження, струмів 

однофазного короткого замикання в кінці лінії та спадів напруги в кінці лінії, а 

також з урахуванням наступних критеріїв: 

– допустимі відхилення напруги у споживачів (ГІД 34.20.178:2005 

Проектування електричних мереж 0,4-10 кВ); 

– забезпечення надійного спрацювання плавких запобіжників та 

автоматичних вимикачів у разі КЗ і перевантажень (ГІД 34.20.178:2005 

Проектування електричних мереж 0,4-10 кВ); 

– лінії 0,4 кВ рекомендується передбачати по всій довжині проводом 

одного перерізу. При цьому на магістральних ділянках відрізках провід 

повинен бути не менш 50 мм
2 

(ГІД 34.20.178:2005 Проектування 

електричних мереж 0,4-10 кВ); 

– переріз жил кабелю повинен забезпечувати використання кабелю без змін 

протягом усього періоду експлуатації КЛ; 

додатки/Рек.%20КЛ-0,4кВ%20ТП-108%20Гайворон
додатки/Рек.%20КЛ-0,4кВ%20ТП-474%20Гайворон
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– згідно з вимогами ДБН В. 2.5-23-2010 розрахункові навантаження житла 

повинні бути 5-6,5 кВт в залежності від способу опалення будинків. 

 

Економічний ефект від заміни КЛ-0,4 кВ буде досягнутий за рахунок 

наступних показників:  

- зниження недовідпуску електроенергії;  

- зниження витрат на проведення ремонтів КЛ;  

- виключення можливості виходу з ладу іншого обладнання внаслідок 

ушкодження КЛ. 

 

Основні розрахункові дані: 

- загальна довжина лінії, що підлягає заміні L= 0,801 км; 

- середній струм фази КЛ: I = 90 A; 

- середній перетин КЛ, що підлягають заміні S = 50 мм
2
; 

- середній перетин КЛ, після заміни S = 120 мм
2
;  

- питомий опір кабелю 4х50 50 = 0,641 Ом/км; 

- питомий опір кабелю 4х120 120 = 0,253 Ом/км; 

- вартість електроенергії в Енергоринку – 1,68 грн./кВт*год (без ПДВ); 

- середній тариф вартості послуги з розподілу електричної енергії 

мережами ПрАТ “Кіровоградобленерго” – 0,71 грн./кВт*год (без ПДВ). 

 

Зниження ТВЕ  
 

1. Втрати у КЛ на 1 км, що підлягають заміні:  

Рз=І
2
50 х 3 = 90

2 
х 0,801 х 3 = 15,576 кВт.  

Втрати електроенергії за рік:  

Wзг=Рз х 24 х 365 = 15,576 х 24 х 365 = 136446 кВт*год.  

Вартість втрат за рік на 1км лінії:  

Сз=Wзг х 0,9497 = 136466 х 1,68 = 229263 грн., де 1,68 – вартість 1 

кВт*год електроенергії в Енергоринку (грн. без ПДВ).  

2. Втрати у КЛ на 1 км, що проектуються:  

Рн=І
2
120 х 3 = 90

2
 х 0,253 х 3 = 6,148 кВт.  

3. Втрати електроенергії на 1 км лінії за рік:  

 Wнг = Рн х 24 х 365 = 6,148 х 24 х 365 = 53856 кВт*год. 

Вартість втрат за рік на 1 км лінії:  

Сн=Wнг х 1,68 = 53856 х 1,68 = 90478 грн.  

4. Вартість зекономленої за рік електроенергії:  

Сэ = Сз - Сн = 136766 – 90478 = 46,3 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Збільшення корисного відпуску електроенергії  
 

За даними РЕМ на 1 км КЛ 0,4 кВ, що підлягають заміні, у рік відбувається 

в середньому 4 ушкодження. Перерва в електропостачанні споживачів 3-ї 

категорії, згідно ПУЕ, не повинна перевищувати однієї доби. При навантаженні 
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70 А потужність, що передається, складе 47 кВт. Недовідпуск за добу при 

цьому складає: 

47 х 24 = 1128 кВт*год.  

При середньому тарифі вартості послуги з розподілу електричної енергії 

мережами ПрАТ "Кіровоградобленерго – 0,71 грн./кВт*год (без ПДВ), збиток 

від недовідпуску складе: 

1128 х 0,71 = 0,8 тис. грн. (без ПДВ) на одне ушкодження. Збиток від 

недовідпуску електроенергії на 1 км КЛ, що підлягають заміні, складе: 

0,8 х 4 = 3,2 тис. грн./рік (без ПДВ). 

 

Зниження операційних витрат 
 

Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 11,3 

тисячі гривень (2 муфти 4СТп1-(70-120) – 2500 х 2 = 5000 грн., 6 м кабелю – 

1320 грн., робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття – 

13320 грн.). 

Витрати на ремонт 1 км КЛ у рік складають:  

4 х 13,32 = 53,28 тис. грн. (з ПДВ); 44,4 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Термін окупності. 
 

Сумарна економія коштів складе:  

46,3 + 3,2 + 44,4 = 93,9 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Реконструкція КЛ-0,4кВ від ЗТП-108 до багатоквартирних житлових 

будинків №80, №82 по вул. Центральна в м. Гайворон Кіровоградської області 

та реконструкція ЛЕП-0,4 кВ віл ТП-474 до споживачів вул. Центральна в м. 

Гайворон Кіровоградської області. 

Дані КЛ довжиною 0,801 км введені в експлуатацію у 1982 році кабелями 

АСБ 3х25-50, АВВГ 3х50. На даний час у відповідності до акту технічного 

стану мають 7 з’єднувальних муфт. Проектом передбачається прокладка 0,622 

км кабелю АВВГ 4х120, 0,131 км кабелю АВВГ 4х95 з монтажем 11 шт. муфт 

4ПКВТп 1-70…120 та 1 шт. муфти 4ПКНТп 1-70…120, 0,147 км СІП АSxSn-

4x70 та 0,119 км СІП АSxSn-4x50. 

У відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації 

вартість реконструкції КЛ-0,4 кВ складає 845,02 тис. грн. (без ПДВ). Після 

оптимізації витрат вартість реалізації підрядним способом складе – 638,26 тис. 

грн. (без ПДВ). 

Термін окупності складе: 

638,26/(0,801*93,9) = 8,5 років. 

 

Висновок. 
 

Слід зазначити, що додатковим вагомим аргументом заміни даних КЛ є те, 

що вони виконані трьохжильним високовольтним кабелем типу АСБ.  
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Заміна непридатних КЛ-0,4 кВ є доцільною і економічно виправданою в 

зв’язку з неналежним технічним станом. 
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Додаток 1.5 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

реконструкції ПЛ 6-10 кВ. 
 

Резюме. 
 

Всього в ПрАТ “Кіровоградобленерго” станом на 01.01.2019р. 

експлуатуються 8770 км ПЛ 6-10 кВ. Із них, згідно з якісною оцінкою 

технічного стану, визначеною по НД СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005, 6725 км 

потребує капітального ремонту, 299 реконструкції, 77 ліній потребують повної 

заміни. Загальна довжина ліній, які працюють понад тридцять років, складає 

7574 (86%) км. На ПЛ 6-10кВ експлуатуються проводи А-35 (1795 км), А-50 

(7736 км), значна частина яких витяглася під дією ожеледі. Довжина прогонів 

багатьох ПЛ складає 70-90 метрів. Згідно вимог нормативних документів: 

“Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 3.407.1-143. 

Железобетонные опоры ВЛ 10кВ. Выпуск І. Опоры на базе железобетонных 

стоек длиной 10,5м.”, затверджених протоколом Міненерго СРСР від 01.06.88р. 

№16-3/9-33, розрахунковий прогін між опорами ПЛ 6-10кВ для ненаселеної 

місцевості (стінка ожеледі 22 мм – 4 район, п. 2.5.35 ПУЕ-2006) складає 50-55м 

провід АС-50. Капітальні ремонти і технічне обслуговування, на які 

витрачаються чималі кошти, не призводять до суттєвого поліпшення технічного 

стану ліній електропередачі. 

 

Технічний опис. 
 

Для зменшення втрат електроенергії, підвищення стійкості ПЛ в умовах 

стихійних явищ, підвищення надійності електропостачання необхідна 

реконструкція існуючих ПЛ 6-10 кВ. 

У 2020 році запланована реконструкція 14,057 км ПЛ-6-10 кВ в РЕМ ПрАТ 

“Кіровоградобленерго”. 

Економічний ефект від реконструкції ПЛ-10 кВ буде досягнутий за 

рахунок наступних показників: 

1. Збільшення перетину проводів. На нових лініях планується 

монтувати проводи марки АС-50, 70; 

2. Зменшення витрат на експлуатаційне обслуговування; 

3. Підвищення безпеки праці; 

4. Збільшення терміну експлуатації ПЛ. 

 

Техніко-економічне обґрунтування. 
 

- підлягають заміні – 14,057 км ПЛ-10 кВ; 

- на лінії експлуатується провід - АС-35 - 90 %, ПС-25 – 10 %. 

Основні розрахункові дані: 

– загальна довжина ліній, що підлягають реконструкції Lo = 14,057 км; 

– питомий опір проводу АС-35 ρ35 = 0,773 Ом/км; 

– питомий опір проводу АС-50 ρ50 = 0,592 Ом/км; 
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– питомий опір проводу ПС-25 ρ25 = 6,000 Ом/км; 

– питомий опір проводу АС-70 ρ70 = 0,420 Ом/км; 

– середній струм фази ПЛ: І = 30 А, (350 кВт); 

– вартість електроенергії в Енергоринку – 1,68 грн./кВт*год (без ПДВ); 

– середній тариф вартості послуги з розподілу електричної енергії 

мережами ПрАТ "Кіровоградобленерго – 0,71 грн./кВт*год (без ПДВ). 

 

Оприбуткування зворотних матеріалів. 
 

При проведенні аналізу демонтажних робіт при виконанні Інвестиційних 

програм попередніх років виявлено, що у середньому з одного кілометра ПЛ-

10кВ оприбутковується наступна кількість зворотних матеріалів: 

- траверси непридатні – 15 шт. х 14 кг = 210 кг; 

- провід А, АС, ПС непридатний – 300 кг. 

Вартість траверс (0,2 грн/1 кг) = 210 х 0,2 = 42 грн. 

Вартість проводу (5,5 грн/1 кг) = 300 х 5,5 = 1650 грн. 

Загальна вартість зворотних матеріалів на 1 км ПЛ: 1,692 тис. грн. (з ПДВ); 

1,41 тис. грн. (без ПДВ)  
 

Зниження ТВЕ 
 

1. Середній питомий опір ліній, що підлягають реконструкції: 

ср=35*0,9+25*0,1=0,773*0,9+6,000*0,1=1,3 Ом/км. 

2. Середній сумарний опір проводів на 1 км ліній, що підлягають 

реконструкції: 

Rcp = ср * L = 1,3 * 3 = 3,9 Ом. 

3. Втрати у ПЛ, що підлягають реконструкції: 

Рз = І
2 
Rcp = 30

2
 * 3,9 = 3 510 Вт = 3,51 кВт; 

Втрати електроенергії за рік: 

Wзг = Рз * 24 * 365 = 17 029,44 кВт*год; 

Вартість втрат за рік на 1 км лінії: 

Сз = Wзг * 1,68 = 17 029,44 * 1,68 = 28 610 грн., де 1,68 – покупна ціна 1 

кВт*год електроенергії на Енергоринку, (грн.). 

4. Втрати у ПЛ, що проектується: 

Рн = І
2 
*70 = 30

2 
* 0,420 * 3 = 1134 Вт = 1,134 кВт; 

Втрати електроенергії за рік: 

 Wнг = Рн * 24 * 365 = 9 933,84 кВт*год; 

Вартість втрат за рік: 

Сн = Wнг * 1,68 = 9 933,84 * 1,68 = 16 689 грн. 

5. Вартість зекономленої за рік електроенергії на 1 км ПЛ: 

Сэ = Сз-Сн = 28 610 – 16 689 = 11,921 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Зниження операційних втрат 
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Під час ремонту ПЛ, що підлягають заміні, виконується заміна 30 % 

елементів цієї лінії. Враховуючи, що середня кількість стояків на 1 км 

ПЛ-10 кВ – 20 шт., необхідно замінити: 

- 6 стояків СВ-10,5 х 3500 грн. = 21000 грн. 

- 1 км або 200 кг проводу (АС-50) х 90 = 18000 грн. 

- 6 траверс ТМ-1 х 350 грн. = 2100 грн. 

- 18 ізоляторів ШФ-20 х 70 грн. = 1260 грн. 

Всього матеріалів на суму – 42360 грн. 

Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт 30% від 

вартості матеріалів (15% - ПММ, 15% - зарплата), то загальна сума витрат на 

капремонт 1 км ПЛ, що знаходиться у непридатному стані, складе 55068 грн. За 

термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати чотири капремонти. 

Витрати при цьому складуть 220272 грн., на один рік – 8811 грн. 

Враховуючи те, що капремонт нової ПЛ на ж/б стояках виконується 1 раз 

на десять років, необхідно виконати два капремонти. Витрати при цьому 

складуть 110136 грн., на один рік – 4405,5 грн. 

Економія коштів при експлуатації нової лінії у порівнянні з експлуатацією 

лінії, що підлягає заміні, на один кілометр складе 8811 – 4405,5 = 4405,5 грн. =  

3,671 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Збільшення корисного відпуску електроенергії 
 

За даними РЕМ на 1 км ПЛ-10 кВ, що підлягають реконструкції, у рік 

відбувається в середньому 5 пошкоджень з причини незадовільного стану 

повітряних ліній 10 кВ. Перерва в електропостачанні споживачів 3-ї категорії, 

згідно ПУЕ, не повинна перевищувати однієї доби. При середній потужності, 

що передається PСР = 350 кВт, недовідпуску на добу складає: 

∆Рно = PСР * 24 = 350 * 24 = 8400 кВт*год. 

При середньому тарифі вартості послуги з розподілу електричної енергії 

мережами ПрАТ "Кіровоградобленерго – 0,71 грн./кВт*год (без ПДВ), збиток 

від недовідпуску складе: 

8400 х 0,71 = 5,964 тис. грн. (без ПДВ) на одне ушкодження. 

Збиток від недовідпуску електроенергії на 1 км ПЛ-10 кВ на рік складе: 

5,964 х 5 = 29,82 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Загальна економія коштів на 1 км ПЛ-10 в рік складе: 

11,921 + 3,671 + 29,82 – 1,41 = 44 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Термін окупності. 
 

Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-112 в смт. Вільшанка Кіровоградської області 

(матеріали). 

Дана ПЛ довжиною 19,237 км по трасі (до реконструкції) введена в 

експлуатацію у 1973 році. На даний час у відповідності до акту технічного 

стану має 108 дефектних стійок СВ-11 із 473, 25 дефектних ізоляторів із 1589 

шт. та 18,5 км дефектного проводу із 57,711 км. Проектом передбачено 

додатки/Рек.%20ПЛ-10кВ%20Л-112%20Вільшанка
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реконструкцію 19,237 км ПЛ-10 кВ монтаж стійки СВ-105-5 217 шт., СК-105-8 

1 шт., СК-105-12 44 шт., СК-120-12 34 шт., СК-135-12 15 шт., провід АС-70, 

АС-95, AAsXSn-1х50, AAsXSn-1х70. У відповідності до розробленої проектно-

кошторисної документації вартість реконструкції ПЛ-10 кВ складає 14 233,07 

тис. грн. (без ПДВ). Після оптимізації витрат вартість реалізації підрядним 

способом складе – 11 336,17 тис. грн. (без ПДВ). 

Термін окупності складе: 

11 336,17/(19,237*44) = 13,4 років. 

 

Термін експлуатації ПЛ-10 кВ – 30-40 років. 

 

Висновок. 

 

Таким чином, реконструкція непридатної ПЛ-10 кВ є доцільною і 

економічно виправданою. 
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Додаток 1.6 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

реконструкції ПЛ-0,4кВ. 
 

Резюме. 
 

Всього в ПрАТ “Кіровоградобленерго” станом на 01.01.2019р. 

експлуатується 11738,5 км ПЛ-0,4 кВ. З них, згідно з якісною оцінкою 

технічного стану визначеною по НД СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005, 3184,3 км у 

доброму стані, 7686,6 км потребують капремонту, 756,7 км потребують 

реконструкції, 111,1 км потребують повної заміни. Загальна довжина ліній, які 

працюють понад тридцять років складає 8385 км. На ПЛ-0,4 кВ експлуатуються 

8,2 км із стальними проводами, 4537 дерев’яних опор. В аварійному стані 

знаходиться 24570 шт. з/б та 1825 шт. дерев’яних опор. За рахунок капітальних 

ремонтів і технічного обслуговування неможливо привести до належного 

технічного стану всі лінії електропередачі, необхідно також щорічно проводити 

реконструкцію або повну заміну. 

 

Технічний опис. 
 

Для зменшення втрат електроенергії, підвищення стійкості ПЛ в умовах 

стихійних явищ, підвищення надійності електропостачання в 2020 році 

пропонується замінити 75,120 км непридатних до подальшої експлуатації ліній 

з використанням самоутримних ізольованих проводів з монтажем ізольованих 

вводів та встановленням на фасади будинків захисних боксів типу КДЕ та шаф 

обліку типу ЩРЖУ для винесення приладів обліку. 

 

Визначення об’єктів ПЛ-0,4 кВ запланованих до реконструкції 

виконувалося з урахуванням: 

– 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. Настанова; 

– ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування 

та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж; 

– Кодекс систем розподілу; 

– Стандарт операційної безпеки функціонування Об’єднаної 

енергетичної системи України. Побудова та експлуатація електричних мереж. 

Технічна політика. Частина 2. Технічна політика у сфері побудови та 

експлуатації розподільних електричних мереж (СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-

01:2016); 

– Правила улаштування електроустановок (ПУЕ);  

– Технічна експлуатація електричних станцій і мереж Правила. (ГКД 

34.20.507-2003);  

– норми якості електричної енергії в системах електропостачання 

загального призначення (ГОСТ 13109-97); 
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– програми перспективних розвитків електромереж 0,4-10 кВ РЕМ. 

Керуючись вимогами зазначених нормативних документів, за основу взяті 

наступні критерії: 

– термін експлуатації ПЛ; 

– технічний стан стояків, проводу та металоконструкцій; 

– протяжність ПЛ; 

– спади напруги в кінцях ліній; 

– існуюче навантаження та соціальну значимість об’єкту (в першу 

чергу відбиралися ПЛ з щільною забудовою в перспективних населених 

пунктах, райцентрах тощо); 

– відповідність конструктивного виконання ПЛ вимогам до району по 

ожеледиці; 

– згідно вимог ГКД 34.20.661-2003, якщо необхідна заміна понад 30% 

всіх типів опор або заміна проводу сумарною протяжністю понад 20 %, така ПЛ 

потребує реконструкції в зв’язку з її технічним станом. 

Крім того, при виборі об’єктів враховувалося, що реконструкцію мереж 

доцільно проводити комплексно, виконуючи роботи на декількох об’єктах які 

межують один з одним для зменшення транспортних витрат та можливості 

оптимізації схемних рішень (переключення ділянок ПЛ від однієї ТП до іншої, 

скорочення довжини ПЛ, встановлення розвантажувальних ТП тощо). 

 

Економічний ефект від реконструкції ПЛ-0,4 кВ буде досягнутий за 

рахунок наступних показників: 

- збільшення перетину проводів (на підлягаючих реконструкції ПЛ 

встановлені проводи марки А-16, А-25, А-35). На реконструйованих ПЛ 

планується встановити проводи марки 50мм
2
, 70мм

2
, 95мм

2
. 

- зменшення витрат на капремонт; 

- зменшення комерційних втрат електроенергії. 

 

Переріз проводів було обрано виходячи зі струмів навантаження, струмів 

однофазного короткого замикання в кінці лінії та спадів напруги в кінці лінії, а 

також з урахуванням наступних критеріїв: 

– допустимі відхилення напруги у споживачів (ГІД 34.20.178:2005 

Проектування електричних мереж 0,4-10 кВ); 

– забезпечення надійного спрацювання плавких запобіжників та 

автоматичних вимикачів у разі КЗ і перевантажень (ГІД 34.20.178:2005 

Проектування електричних мереж 0,4-10 кВ); 

– лінії 0,4 кВ рекомендується передбачати по всій довжині проводом 

одного перерізу. При цьому на магістральних ділянках відрізках провід 

повинен бути не менш 50 мм
2 

(ГІД 34.20.178:2005 Проектування 

електричних мереж 0,4-10 кВ); 

– нормативний строк служби ПЛ – 40 років (ГІД 34.20.178:2005 

Проектування електричних мереж 0,4-10 кВ); 

– згідно з вимогами ДБН В. 2.5-23-2010 розрахункові навантаження житла 

повинні бути 5-6,5 кВт в залежності від способу опалення будинків. 
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Техніко-економічне обґрунтування. 
 

Основні розрахункові дані: 

- питомий опір проводу AsXSn 4х95 ρ95=0,32 Ом/км; 

- питомий опір проводу AsXSn 4х70 ρ70=0,443 Ом/км; 

- питомий опір проводу AsXSn 4х50 ρ50=0,641 Ом/км; 

- питомий опір проводу AsXSn 4х35 ρ35=0,868 Ом/км; 

- питомий опір проводу AsXSn 4х25 ρ25=1,2 Ом/км; 

- питомий опір проводу А-70 ρ70=0,415 Ом/км; 

- питомий опір проводу А-50 ρ50=0,578 Ом/км; 

- питомий опір проводу А-35 ρ35=0,835 Ом/км; 

- питомий опір проводу А-25 ρ25=1,15 Ом/км; 

- питомий опір проводу А-16 ρ16=1,8 Ом/км; 

- вартість електроенергії в Енергоринку – 1,68 грн./кВт*год (без ПДВ); 

- середній тариф вартості послуги з розподілу електричної енергії 

мережами ПрАТ “Кіровоградобленерго” – 0,71 грн./кВт*год (без ПДВ). 

 

Оприбуткування зворотних матеріалів. 
 

При проведенні аналізу демонтажних робіт при виконанні Інвестиційних 

програм попередніх років виявлено, що у середньому з одного кілометра ПЛ-

0,4 кВ оприбутковується наступна кількість зворотних матеріалів: 

- траверси непридатні – 45 шт. х 4,5 кг = 202,5 кг; 

- провід А, АС непридатний – 310 кг. 

Вартість траверс (0,2 грн/1 кг) = 202,5 х 0,2 = 41 грн. 

Вартість проводу (5,5 грн/1 кг) = 310 х 5,5 = 1705 грн. 

Загальна вартість зворотних матеріалів з 1 км ПЛ – 1746 грн./км (з ПДВ); 

1,455 тис. грн/км (без ПДВ). 

 

Зниження ТВЕ. 
 

Розрахунок зниження ТВЕ зведено в таблицю: 
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Розрахунок зниження ТВЕ 
               

                 
Вартість електроенергії в Енергоринку, коп./кВт*год (без 

ПДВ) 
168 

           

 

Об'єкт 

Серед-

ній 

струм, 

А 

До проведення реконструкції Після проведення реконструкції 

Обсяг 

зекономленої 

електро-

енергії за рік,  

тис. кВт*год  

Вартість 

зеконом-

леної 

електро-

енергії за 

рік,  

тис. грн. 

(без ПДВ) 

Провід А, АС перерізом мм2, км Втрати 

електро-

енергії за 

рік, тис. 

кВт*год 

Провід AsXSn перерізом мм2, км Втрати 

електро-

енергії за 

рік, тис. 

кВт*год 

16 25 35 50 70 16 25 35 50 70 95 

Питомий опір проводу, 

Ом/км 
1,8 1,15 0,835 0,578 0,415 1,87 1,2 0,868 0,641 0,443 0,32 

Знам'янський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від ТП-

154г  
120 2,512 10,3 0,287 2,34   2265,100     0,092 0,824 1,413 0,924 578,879 1686,221 2832,851 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

155г 
70 1,16 2,996 7,128     492,994   0,351   0,317 0,204 1,015 133,867 359,127 603,333 

ПЛ-0,4кВ від ТП-

156г  
90 2,94 0,8 12,869     1203,245       1,802 1,374 1,332 466,182 737,063 1238,265 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

157г 
50 0,45   5,308     114,804         0,859 0,52 35,934 78,870 132,502 

ПЛ-0,4кВ від ТП-

159г 
45 0,388 3,382 2,308     115,567   0,202   0,426 0,887   48,343 67,225 112,938 

ПЛ-0,4кВ від ТП-171 70 0,711 1,589 1,753 1,416   231,333   0,12   0,445 1,038   114,488 116,844 196,298 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

213г  
90 1,194 6,25       662,495   0,263   3,024 1,119 0,955 650,376 12,119 20,360 

ПЛ-0,4кВ від ТП-

225г 
60 1,268 1,664 2,95 0,684   222,474       1,055 1,283   117,751 104,723 175,934 

ПЛ-0,4кВ від КТП-89 60 6,664   2,976     456,646   0,015     1,745 0,572 92,155 364,491 612,345 

ПЛ-0,4кВ від ТП-177 60 4,065 6,866 2,852     554,854   0,052 0,354 0,286 0,146 2,444 132,428 422,426 709,676 

Кіровоградський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від ТП-279 64 0,91     1,8   96,104       0,396 0,382   45,540 50,564 84,947 

ПЛ-0,4кВ від ТП-304  85     3,68     194,481     0,155 0,418 0,227 0,43 121,640 72,841 122,372 

ПЛ-0,4кВ від ТП-434 108 0,62 1,25 2,41 2,36   605,900         1,271   172,593 433,308 727,957 

ПЛ-0,4кВ від ТП-443 127 1,86 2,32 3,16 2   1386,140       0,577 1,202 0,486 448,397 937,744 1575,409 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

277 
94 0,84 2,6       348,470       0,358 0,656   120,769 227,701 382,537 
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Об'єкт 

Серед-

ній 

струм, 

А 

До проведення реконструкції Після проведення реконструкції 

Обсяг 

зекономленої 

електро-

енергії за рік,  

тис. кВт*год  

Вартість 

зеконом-

леної 

електро-

енергії за 

рік,  

тис. грн. 

(без ПДВ) 

Провід А, АС перерізом мм2, км Втрати 

електро-

енергії за 

рік, тис. 

кВт*год 

Провід AsXSn перерізом мм2, км Втрати 

електро-

енергії за 

рік, тис. 

кВт*год 

16 25 35 50 70 16 25 35 50 70 95 

Питомий опір проводу, 

Ом/км 
1,8 1,15 0,835 0,578 0,415 1,87 1,2 0,868 0,641 0,443 0,32 

ПЛ-0,4кВ від ТП-600 61 1,62 0,92       129,536       0,281     17,614 111,923 188,030 

ПЛ-0,4кВ від ТП-395 82   1,5       101,606         0,306   23,954 77,652 130,456 

Компаніївський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від КТП-84 21 0,12 0,615 0,8 1,65   9,832   0,064   0,232 0,23   3,794 6,037 10,142 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

273 
30   1,628       14,760           0,383 2,899 11,862 19,928 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

331 
24   1,692       9,818   0,05   0,152 0,342   4,676 5,142 8,638 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

339 
17   0,31 0,178 0,355   1,798       0,457     2,225 -0,427 -0,717 

Новоархангельський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-1 45 0,086 0,544 2,683     53,584   0,223     0,705   30,861 22,723 38,175 

ПЛ-0,4кВ від КТП-13 63 1,326 5,538 6,065 1,783   516,323   0,517 0,182 0,282 0,608 1,55 179,873 336,451 565,237 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-14 85   0,372 3,032 0,296   198,139   0,286     0,304 0,315 109,874 88,265 148,285 

ПЛ-0,4кВ від КТП-55 26 0,374 0,512 4,623     30,332   0,055     0,982   8,901 21,432 36,005 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

219 
12     1     1,053   0,075       0,287 0,688 0,365 0,613 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

287 
26   0,02 0,687     3,533       0,166     1,890 1,643 2,760 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

303 
82 0,328 2,553 2,945     352,555   0,277     0,248 0,708 118,186 234,369 393,740 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

385 
39 0,702 0,29 2,367     47,614   0,136 0,044 0,21 0,561 0,225 26,243 21,371 35,904 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

441 
42 1,235 2,177 2,29 0,868   110,338   0,075 0,142 0,194 0,361 0,383 28,746 81,592 137,074 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

489 
30 0,714 0,662 5,127     49,886     0,055 0,055 0,732 0,403 12,683 37,203 62,502 

Новоукраїнський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

9 
41 1,49 1,57       66,081   0,026   0,389   0,372 17,653 48,428 81,360 
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Об'єкт 

Серед-

ній 

струм, 

А 

До проведення реконструкції Після проведення реконструкції 

Обсяг 

зекономленої 

електро-

енергії за рік,  

тис. кВт*год  

Вартість 

зеконом-

леної 

електро-

енергії за 

рік,  

тис. грн. 

(без ПДВ) 

Провід А, АС перерізом мм2, км Втрати 

електро-

енергії за 

рік, тис. 

кВт*год 

Провід AsXSn перерізом мм2, км Втрати 

електро-

енергії за 

рік, тис. 

кВт*год 

16 25 35 50 70 16 25 35 50 70 95 

Питомий опір проводу, 

Ом/км 
1,8 1,15 0,835 0,578 0,415 1,87 1,2 0,868 0,641 0,443 0,32 

ПЛ-0,4кВ від КТП-63 17,5   0,17 1,73     4,400       0,595     3,070 1,330 2,235 

ПЛ-0,4кВ від КТП-92 61,5 3,13 0,86 4,99     357,488   0,052 0,251 0,212 0,724 1,03 106,007 251,482 422,489 

ПЛ-0,4кВ від КТП-94 37 0,134 1,213 0,264     22,265   0,027   0,153 0,356   10,368 11,897 19,987 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

140 
38 2,69 4,19 2,76 0,187   152,719   0,311   0,658 0,808 0,711 52,385 100,334 168,560 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

439 
20,5 0,456 0,484 1,772     10,518     0,067 0,144 0,138 0,415 3,804 6,714 11,280 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

482 
40,5 0,56 1,67 3,314 0,428   85,394       0,539 0,748 0,4 34,694 50,699 85,175 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

573 
4,5 0,044 2,636 0,092     0,565   0,046 0,344 0,132 0,273   0,298 0,268 0,450 

Світловодський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-1 129 0,44 1,32       336,741   0,12 0,105 0,1   0,272 168,930 167,811 281,922 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-2 101 0,583 1,97       296,222   0,262     0,466   139,627 156,595 263,079 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 117   0,62 2,94     379,881   0,369 0,16 0,195 0,613 0,177 372,293 7,588 12,748 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-6 67   1,4       63,311     0,083 0,263     28,387 34,924 58,672 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-8 20 0,28 0,18 0,91     5,154   0,053 0,107 0,32 0,17   4,593 0,561 0,943 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-10 146 0,03 0,51 1,53     358,154   0,264   0,112 0,346 0,3 357,325 0,829 1,393 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-11 48 0,4 1,4 0,43     54,273   0,083 0,104 0,114 0,29 0,075 25,153 29,120 48,922 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-13 124 0,35 0,42       149,914   0,121 0,122 0,13   0,212 162,548 -12,634 -21,225 

ПЛ-0,4кВ від КТП-55 53 0,774 1,66       81,257   0,186   0,221 0,354   38,511 42,746 71,813 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

116 
54 0,19 0,59 0,35     33,533   0,232   0,068 0,073   27,153 6,380 10,719 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

117 
46 0,22 0,66       21,409   0,131 0,26     0,146 23,889 -2,480 -4,167 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

120 
124     1,15     129,340   0,094   0,24     107,744 21,595 36,280 

ПЛ-0,4кВ Рб-1 від 

ЗТП-125 
152 1,82 0,91 4,76     1679,259   0,052     0,48   166,997 1512,262 2540,600 
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Об'єкт 

Серед-

ній 

струм, 

А 

До проведення реконструкції Після проведення реконструкції 

Обсяг 

зекономленої 

електро-

енергії за рік,  

тис. кВт*год  

Вартість 

зеконом-

леної 

електро-

енергії за 

рік,  

тис. грн. 

(без ПДВ) 

Провід А, АС перерізом мм2, км Втрати 

електро-

енергії за 

рік, тис. 

кВт*год 

Провід AsXSn перерізом мм2, км Втрати 

електро-

енергії за 

рік, тис. 

кВт*год 

16 25 35 50 70 16 25 35 50 70 95 

Питомий опір проводу, 

Ом/км 
1,8 1,15 0,835 0,578 0,415 1,87 1,2 0,868 0,641 0,443 0,32 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

262 
20 1,84 1,34       17,005   0,182 0,079   0,414 0,42 6,357 10,648 17,888 

Кіровоградський МРЕМ 

ПЛ-0,4кВ від ТП-71 70 0,102 3,3 0,468     187,551   0,176 0,15   0,62 0,502 100,017 87,534 147,057 

ПЛ-0,4кВ від ТП-220 60 0,108 0,16       11,933       0,138     8,369 3,564 5,988 

ПЛ-0,4кВ від ТП-241 30   2,298       20,835     0,137 0,267 0,297 1,114 18,404 2,431 4,084 

ПЛ-0,4кВ від ТП-330 40   0,26       4,191   0,119   0,132 0,238 0,257 17,454 -13,263 -22,281 

ПЛ-0,4кВ від ТП-661 100 0,51 6,075       692,453   0,89   0,473 0,726 0,441 481,957 210,496 353,632 
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Зниження операційних витрат 
 

Під час ремонту ПЛ, що підлягають заміні, виконується заміна 30 % 

елементів цієї лінії. Враховуючи, що середня кількість стояків на 1 км ПЛ-

0,4кВ – 34 шт., необхідно замінити: 

- 10 стояків СВ-9,5 х 1950 грн. = 19500 грн. 

- 1,5 км або 120 кг проводу (А-35;А-50) х 114,0 = 13680 грн. 

- 10 траверс М-1 х 349 грн. = 3490 грн. 

- 40 ізоляторів ТФ-20 х 27 грн. = 1080 грн. 

Всього матеріалів на суму – 37750 грн. 

Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (ПММ, 

зарплата и т.д.) 30% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на 

капремонт 1 км ПЛ, що знаходиться у непридатному стані складе 49075 грн. За 

термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати чотири капремонти. 

Витрати при цьому складуть 196300 грн., на один рік – 7852 грн. 

Враховуючи те, що капремонт нової ПЛ на ж/б стояках виконується 1 раз 

на десять років, необхідно виконати два капремонти. Витрати при цьому 

складуть 98150 грн., на один рік – 3926 грн. 

Економія коштів при експлуатації нової лінії у порівнянні з експлуатацією 

лінії, що підлягає заміні складе 7852 – 3926 = 3926 грн. на один кілометр; 

3,272 тис. грн. (без ПДВ).грн. на один кілометр. 

 

Збільшення корисного відпуску електроенергії. 
 

За даними РЕМ на 1 км ПЛ 0,4 кВ, що підлягають заміні, у рік відбувається 

в середньому 5 ушкоджень. Перерва в електропостачанні, враховуючи час 

необхідний для проїзду бригади до місця пошкодження та, як правило, 

несприятливі погодні умови складає близько 12 годин. Розрахунок збитків від 

недовідпуску зведено в таблицю: 

 
Вартість електроенергії в Енергоринку, коп./кВт*год (без ПДВ) - 168 

Середній тариф вартості послуги з розподілу електричної енергії 

мережами ПрАТ "Кіровоградобленерго", коп./кВт*год (без ПДВ) 
71 

 

Об'єкт 
Довжина 

ПЛ, км 

Середній 

струм, А 

Недовідпуск 

на одне 

пошкодження, 

тис. кВт*год 

Збиток від 

недовідпуску 

в рік, тис. грн. 

(без ПДВ) 

Знам'янський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від ТП-154г  3,608 120 1,00 22,660 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-155г 2,096 70 0,58 6,634 

ПЛ-0,4кВ від ТП-156г  5,215 90 0,75 15,271 

ПЛ-0,4кВ від КТП-157г 1,623 50 0,42 2,290 

ПЛ-0,4кВ від ТП-159г 1,856 45 0,37 1,117 

ПЛ-0,4кВ від ТП-171 1,760 70 0,58 4,018 

ПЛ-0,4кВ від КТП-213г  3,160 90 0,75 7,576 

ПЛ-0,4кВ від ТП-225г 2,871 60 0,50 4,657 
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Об'єкт 
Довжина 

ПЛ, км 

Середній 

струм, А 

Недовідпуск 

на одне 

пошкодження, 

тис. кВт*год 

Збиток від 

недовідпуску 

в рік, тис. грн. 

(без ПДВ) 

ПЛ-0,4кВ від КТП-89 2,413 60 0,50 5,667 

ПЛ-0,4кВ від ТП-177 4,173 60 0,50 7,632 

Кіровоградський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від ТП-279 0,889 64,00 0,53 1,700 

ПЛ-0,4кВ від ТП-304  1,146 85,00 0,71 2,880 

ПЛ-0,4кВ від ТП-434 1,192 108,00 0,90 4,622 

ПЛ-0,4кВ від ТП-443 2,435 127,00 1,06 9,371 

ПЛ-0,4кВ від КТП-277 1,480 94,00 0,78 3,052 

ПЛ-0,4кВ від ТП-600 0,390 61,00 0,51 0,972 

ПЛ-0,4кВ від ТП-395 0,293 82,00 0,68 0,726 

Компаніївський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від КТП-84 0,620 21 0,17 0,216 

ПЛ-0,4кВ від КТП-273 0,384 30 0,25 0,360 

ПЛ-0,4кВ від КТП-331 0,620 24 0,20 0,354 

ПЛ-0,4кВ від КТП-339 0,426 17 0,14 0,175 

Новоархангельський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-1 0,813 45 0,37 1,178 

ПЛ-0,4кВ від КТП-13 2,916 63 0,52 6,305 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-14 0,948 85 0,71 3,153 

ПЛ-0,4кВ від КТП-55 1,208 26 0,22 1,054 

ПЛ-0,4кВ від КТП-219 0,265 12 0,10 0,487 

ПЛ-0,4кВ від КТП-287 0,197 26 0,22 1,054 

ПЛ-0,4кВ від КТП-303 1,139 82 0,68 4,630 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-385 1,149 39 0,32 2,202 

ПЛ-0,4кВ від КТП-441 1,259 42 0,35 2,371 

ПЛ-0,4кВ від КТП-489 1,226 30 0,25 1,418 

Новоукраїнський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від КТП-9 0,641 41 0,34 0,641 

ПЛ-0,4кВ від КТП-63 0,487 17,5 0,15 0,251 

ПЛ-0,4кВ від КТП-92 2,152 61,5 0,51 3,721 

ПЛ-0,4кВ від КТП-94 0,533 37 0,31 0,535 

ПЛ-0,4кВ від КТП-140 2,498 38 0,32 3,028 

ПЛ-0,4кВ від КТП-439 0,600 20,5 0,17 0,526 

ПЛ-0,4кВ від КТП-482 1,963 40,5 0,34 2,450 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-573 0,850 4,5 0,04 0,100 

Світловодський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-1 0,485 129 1,07 1,671 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-2 0,590 101 0,84 1,640 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 1,364 117 0,97 3,488 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-6 0,396 67 0,56 0,692 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-8 0,590 20 0,17 0,283 
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Об'єкт 
Довжина 

ПЛ, км 

Середній 

струм, А 

Недовідпуск 

на одне 

пошкодження, 

тис. кВт*год 

Збиток від 

недовідпуску 

в рік, тис. грн. 

(без ПДВ) 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-10 0,804 146 1,21 2,646 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-11 0,814 48 0,40 0,836 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-13 0,394 124 1,03 0,952 

ПЛ-0,4кВ від КТП-55 0,794 53 0,44 1,555 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-116 0,289 54 0,45 0,494 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-117 0,194 46 0,38 0,299 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-120 0,291 124 1,03 1,237 

ПЛ-0,4кВ Рб-1 від ЗТП-125 0,658 152 1,26 2,943 

ПЛ-0,4кВ від КТП-262 1,102 20 0,17 0,617 

Кіровоградський МРЕМ 

ПЛ-0,4кВ від ТП-71 1,576 70 0,58 2,597 

ПЛ-0,4кВ від ТП-220 0,168 60 0,50 0,264 

ПЛ-0,4кВ від ТП-241 2,037 30 0,25 0,769 

ПЛ-0,4кВ від ТП-330 0,421 40 0,33 0,198 

ПЛ-0,4кВ від ТП-661 2,143 100 0,83 6,092 

 

Зниження потенційних очікуваних збитків. 
 

Результати контрольних вимірювань показують, що в середньому одним 

споживачем безобліково використовується 1 кВт*год електроенергії в місяць. 

Способів розкрадання у приватному секторі дуже багато. Для запобігання 

несанкціонованого споживання електроенергії в побутовому секторі планується 

винесення приладів обліку в спеціальний контейнер на фасад житлового 

будинку і монтаж вводів самоутримним ізольованим проводом. 

- Середня кількість безобліково спожитої електроенергії одним 

споживачем в місяць – 1 кВт*год. 

- Кількість побутових абонентів на 1 км лінії, що не обладнані 

ізольованим відгалуженням до вводу в будинок – 20 абонентів. 

Комерційні втрати на 1 км ПЛ складають 20*1*12=240 кВт*год/рік. 

Вартість комерційних втрат за рік на 1 км ПЛ-0,4 кВ 

Вкв = 240 х 168 = 0,403 тис. грн.,  

де 168 коп./кВт*год (без ПДВ) - вартість електроенергії в Енергоринку. 

Виходячи з того, що на ізольованих відгалуженнях до вводу в будинок 

використання електроенергії шляхом несанкціонованого доступу до 

струмопровідних частин практично неможливе та втрати пов’язані з 

розкраданням електроенергії на ПЛІ-0,4 кВ відсутні, вважаємо, що зменшення 

вартості втрат на 1 км ПЛ за рік складе:  

0,403 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Термін окупності. 
 

Розрахунок термінів окупності зведено в таблицю: 
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Розрахунок термінів окупності заміни непридатних до подальшої експлуатації ПЛ-0,4 кВ 

          
Оприбуткування зворотніх матеріалів на 1 км ПЛ, тис. грн. (без ПДВ)  1,455 

    
Зниження операційних витрат на 1 км ПЛ, тис. грн. (без ПДВ) 3,272 

    
Зниження потенційних очікуваних збитків на 1 км ПЛ, тис. грн. (без ПДВ) 0,403 

    

 

Об'єкт 

Довжи-

на ПЛ, 

км 

Вартість 

реалізації 

підрядним 

способом, 

тис. грн. 

(без ПДВ) 

Оприбуткува-

ння зворотніх 

матеріалів, 

тис. грн. (без 

ПДВ) 

Зниження 

ТВЕ, тис. 

грн. (без 

ПДВ) 

Зниження 

операцій-

них 

витрат, 

тис. грн. 

(без ПДВ) 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

електро-

енергії, тис. 

грн. (без 

ПДВ) 

Зниження 

потенцій-

них 

очікуваних 

збитків,тис. 

грн. (без 

ПДВ) 

Термін 

окуп-

ності, 

роки 

Термін 

окупності 

без 

нетехніч-

них втрат, 

роки 

Знам’янський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від ТП-154г  3,608 2 750,41 9,309 2832,851 20,934 22,660 2,578 1 1 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-155г 2,096 1 562,93 4,672 603,333 10,506 6,634 1,294 2,5 2,5 

ПЛ-0,4кВ від ТП-156г  5,215 4 195,45 8,365 1238,265 18,811 15,271 2,317 3,3 3,3 

ПЛ-0,4кВ від КТП-157г 1,623 1 034,54 2,258 132,502 5,078 2,290 0,625 7,3 7,3 

ПЛ-0,4кВ від ТП-159г 1,856 1 593,11 1,224 112,938 2,752 1,117 0,339 13,6 13,6 

ПЛ-0,4кВ від ТП-171 1,760 1 318,69 2,830 196,298 6,364 4,018 0,784 6,3 6,3 

ПЛ-0,4кВ від КТП-213г  3,160 2 456,09 4,150 20,360 9,332 7,576 1,149 63,8 63,8 

ПЛ-0,4кВ від ТП-225г 2,871 1 958,41 3,827 175,934 8,605 4,657 1,060 10,3 10,3 

ПЛ-0,4кВ від КТП-89 2,413 2 024,77 4,656 612,345 10,470 5,667 1,290 3,2 3,2 

ПЛ-0,4кВ від ТП-177 4,173 2 777,01 6,271 709,676 14,102 7,632 1,737 3,8 3,8 

Кіровоградський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від ТП-279 0,889 609,09 1,310 84,947 2,945 1,700 0,363 6,7 6,7 

ПЛ-0,4кВ від ТП-304  1,146 919,28 1,670 122,372 3,756 2,880 0,463 7,1 7,1 

ПЛ-0,4кВ від ТП-434 1,192 966,24 2,110 727,957 4,744 4,622 0,584 1,3 1,3 

ПЛ-0,4кВ від ТП-443 2,435 2 200,13 3,638 1575,409 8,180 9,371 1,008 1,4 1,4 

ПЛ-0,4кВ від КТП-277 1,480 1 141,35 1,601 382,537 3,599 3,052 0,443 2,9 2,9 

ПЛ-0,4кВ від ТП-600 0,390 352,92 0,786 188,030 1,767 0,972 0,218 1,8 1,8 

ПЛ-0,4кВ від ТП-395 0,293 199,67 0,437 130,456 0,982 0,726 0,121 1,5 1,5 
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Об'єкт 

Довжи-

на ПЛ, 

км 

Вартість 

реалізації 

підрядним 

способом, 

тис. грн. 

(без ПДВ) 

Оприбуткува-

ння зворотніх 

матеріалів, 

тис. грн. (без 

ПДВ) 

Зниження 

ТВЕ, тис. 

грн. (без 

ПДВ) 

Зниження 

операцій-

них 

витрат, 

тис. грн. 

(без ПДВ) 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

електро-

енергії, тис. 

грн. (без 

ПДВ) 

Зниження 

потенцій-

них 

очікуваних 

збитків,тис. 

грн. (без 

ПДВ) 

Термін 

окуп-

ності, 

роки 

Термін 

окупності 

без 

нетехніч-

них втрат, 

роки 

Компаніївський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від КТП-84 0,620 618,54 0,506 10,142 1,139 0,216 0,140 53,1 53,7 

ПЛ-0,4кВ від КТП-273 0,384 447,60 0,592 19,928 1,332 0,360 0,164 20,5 20,7 

ПЛ-0,4кВ від КТП-331 0,620 574,87 0,728 8,638 1,636 0,354 0,202 53 53,9 

ПЛ-0,4кВ від КТП-339 0,426 305,64 0,506 -0,717 1,139 0,175 0,140 414 519 

Новоархангельський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-1 0,813 780,64 1,291 38,175 2,902 1,178 0,357 18,3 18,8 

ПЛ-0,4кВ від КТП-13 2,916 2 882,50 4,934 565,237 11,095 6,305 1,367 4,9 4,9 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-14 0,948 810,53 1,829 148,285 4,113 3,153 0,507 5,2 5,4 

ПЛ-0,4кВ від КТП-55 1,208 802,03 1,999 36,005 4,496 1,054 0,554 19 19,2 

ПЛ-0,4кВ від КТП-219 0,265 328,68 1,999 0,613 4,496 0,487 0,554 53,1 55 

ПЛ-0,4кВ від КТП-287 0,197 201,10 1,999 2,760 4,496 1,054 0,554 22,4 24,6 

ПЛ-0,4кВ від КТП-303 1,139 1 156,48 2,783 393,740 6,259 4,630 0,771 2,8 2,9 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-385 1,149 961,14 2,783 35,904 6,259 2,202 0,771 21,2 21,3 

ПЛ-0,4кВ від КТП-441 1,259 1 032,93 2,783 137,074 6,259 2,371 0,771 7 7,1 

ПЛ-0,4кВ від КТП-489 1,226 981,05 2,329 62,502 5,238 1,418 0,645 14 14,1 

Новоукраїнський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від КТП-9 0,641 691,70 0,771 81,360 1,734 0,641 0,214 8,2 8,2 

ПЛ-0,4кВ від КТП-63 0,487 394,72 0,706 2,235 1,587 0,251 0,195 92,3 92,6 

ПЛ-0,4кВ від КТП-92 2,152 1 922,67 2,983 422,489 6,708 3,721 0,826 4,4 4,4 

ПЛ-0,4кВ від КТП-94 0,533 469,85 0,713 19,987 1,603 0,535 0,197 21 21,2 

ПЛ-0,4кВ від КТП-140 2,498 2 075,74 3,929 168,560 8,834 3,028 1,088 11,4 11,4 

ПЛ-0,4кВ від КТП-439 0,600 588,86 1,266 11,280 2,847 0,526 0,351 39 39 

ПЛ-0,4кВ від КТП-482 1,963 1 316,53 2,983 85,175 6,708 2,450 0,826 13,8 13,9 
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Об'єкт 

Довжи-

на ПЛ, 

км 

Вартість 

реалізації 

підрядним 

способом, 

тис. грн. 

(без ПДВ) 

Оприбуткува-

ння зворотніх 

матеріалів, 

тис. грн. (без 

ПДВ) 

Зниження 

ТВЕ, тис. 

грн. (без 

ПДВ) 

Зниження 

операцій-

них 

витрат, 

тис. грн. 

(без ПДВ) 

Збільшення 

корисного 

відпуску 

електро-

енергії, тис. 

грн. (без 

ПДВ) 

Зниження 

потенцій-

них 

очікуваних 

збитків,тис. 

грн. (без 

ПДВ) 

Термін 

окуп-

ності, 

роки 

Термін 

окупності 

без 

нетехніч-

них втрат, 

роки 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-573 0,850 430,00 1,091 0,450 2,454 0,100 0,302 129 131,2 

Світловодський РЕМ 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-1 0,485 502,45 0,639 281,922 1,436 1,671 0,177 1,7 1,7 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-2 0,590 565,57 0,800 263,079 1,800 1,640 0,222 2,1 2,1 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 1,364 1 086,41 1,470 12,748 3,305 3,488 0,407 54,3 54,7 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-6 0,396 502,57 0,509 58,672 1,145 0,692 0,141 8,2 8,2 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-8 0,590 545,09 0,698 0,943 1,571 0,283 0,193 182 183,8 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-10 0,804 790,69 0,893 1,393 2,009 2,646 0,247 125,4 126,8 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-11 0,814 744,50 0,858 48,922 1,930 0,836 0,238 14,3 14,3 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-13 0,394 417,34 0,378 -21,225 0,851 0,952 0,105 -21,5 -21,5 

ПЛ-0,4кВ від КТП-55 0,794 862,80 1,446 71,813 3,252 1,555 0,401 11,1 11,1 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-116 0,289 328,71 0,451 10,719 1,014 0,494 0,125 26,5 26,5 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-117 0,194 212,85 0,320 -4,167 0,720 0,299 0,089 -69,4 -69,4 

ПЛ-0,4кВ від ЗТП-120 0,291 292,23 0,492 36,280 1,106 1,237 0,136 7,5 7,6 

ПЛ-0,4кВ Рб-1 від ЗТП-

125 
0,658 523,32 0,954 2540,600 2,146 2,943 0,264 0,2 0,2 

ПЛ-0,4кВ від КТП-262 1,102 878,61 1,520 17,888 3,419 0,617 0,421 39,2 39,2 

Кіровоградський МРЕМ 

ПЛ-0,4кВ від ТП-71 1,576 1 417,39 1,829 147,057 4,113 2,597 0,507 9,1 9,1 

ПЛ-0,4кВ від ТП-220 0,168 309,31 0,217 5,988 0,488 0,264 0,060 45,4 45,7 

ПЛ-0,4кВ від ТП-241 2,037 1 714,03 1,263 4,084 2,840 0,769 0,350 212,9 214 

ПЛ-0,4кВ від ТП-330 0,421 771,94 0,244 -22,281 0,550 0,198 0,068 -35,9 -35,9 

ПЛ-0,4кВ від ТП-661 2,143 1 629,78 3,003 353,632 6,753 6,092 0,832 4,4 4,4 
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Захід 

Характеристики ПЛІ-0,4 кВ згідно розроблених проектів   Розрахунок доцільності зменшення проектних довжин ПЛІ-0,4 кВ 

Примітка 

Загальна 

протяжн

ість 

реконстр

укції (по 

трасі),  

км 

Лінія 

Відстань 

від ТП до 

найвіддал

еного 

споживач

а, км 

Кількість 

відгалужень,  

шт. 

Річне споживання 

ел.енергії, 

 кВт*год 

Пере

різ 

пров

оду,  

мм2 

Спад 

напр

уги, 

 % 

Термін 

окупност

і, без 

встановл

ення 

розв.ТП, 

роки 

Струм 

наванта

ження 

споживач

ів за 

межею 

400 м,  

А 

Втрати 

потужн

ості 

спожив

ачів за 

межею 

400 м,  

кВт*год

/рік 

Кількіс

ть та 

потужн

ість 

ймовірн

их розв. 

ТП, для 

забезпеч

ення 

довжин

и ліній 

до 400 

м,  

шт. 

Втрат

и в тр-

рах 

розван

т ТП 

для 

ліній 

понад 

400 м, 

 

кВт*го

д/рік 

Різниця 

втрат 

потужн

ості,  

кВт*год

/рік 

Вартіст

ь різниці 

втрат 

потужн

ості,  

грн/рік 

Орієнтовна 

вартість 

встановленн

я 

розвантажув

альних ТП з 

прив’язкою 

мереж 0,4-

10кВ, грн 

Термін 

окупно

сті,  

роки всь

ого 

в 

меж

ах 

400

м 

поза 

межа

ми 

400м 

всь

ого 

в 

меж

ах 

400

м 

% 

поза 

межа

ми 

400м 

% 

Реконстру

кція ПЛ-

0,4 кВ від 

ЗТП-154г 

в селищі  

Знам'янка 

Кіровогра

дської 

області 

3,608 

Л-1 0,484 35 26 9 
672

00 

537

50 

80

% 

1345

0 

20

% 

4х95, 

4х50 
4,21 

 

6,98 271,57 

25 кВА 1007,4 -735,83 -1236,20 122505 -99,1 

Встановлен

ня 

розвантажу

вальної ТП 

економічно 

не 

виправдана 

Л-2 0,392 25 25 0 
471

00 

471

00 

100

% 
0 

0

% 

4х95, 

4х35 
3,93 0,00 0,00 

Л-3 0,342 17 17 0 
362

00 

362

00 

100

% 
0 

0

% 
4х70 3,82 0,00 0,00 

Л-4 0,228 6 6 0 
104

00 

104

00 

100

% 
0 

0

% 

4х70, 

4х50 
3,2 0,00 0,00 

Л-1 

розв.

ТП-1 

0,314 27 27 0 
517

00 

517

00 

100

% 
0 

0

% 
4х50 4,42 0,00 0,00 

Л-2 

розв.

ТП-1 

0,39 26 26 0 
499

00 

499

00 

100

% 
0 

0

% 

4х70, 

4х50 
4,76 0,00 0,00 

Л-1 

розв.

ТП-2 

0,395 28 28 0 
337

50 

337

50 

100

% 
0 

0

% 
4х70 4,63 0,00 0,00 

Реконстру

кція ПЛ-

0,4 кВ від 

КТП-157г 

в селищі  

Знам'янка 

Кіровогра

дської 

області 

1,623 

Л-1 0,442 30 28 2 
576

00 

539

60 

94

% 
3640 

6

% 
4х70 3,57 

 

1,89 17,37 

25 кВА-

2шт. 
2014,8 -1953,31 -3281,56 250528 -76,3 

Встановлен

ня 

розвантажу

вальної ТП 

економічно 

не 

виправдана 

Л-2 0,488 33 29 4 
641

00 

576

50 

90

% 
6450 

10

% 
4х95 3,49 3,35 41,82 

Л-3 0,411 25 24 1 
482

00 

468

50 

97

% 
1350 

3

% 
4х70 3,16 0,70 2,30 

Реконстру

кція ПЛ-

0,4 кВ від 

КТП-213г 

2,837 

Л-1 0,437 42 37 5 
809

40 

749

60 

93

% 
5980 

7

% 

4х95, 

4х50 
3,57 

 

3,10 50,83 
25 кВА-

2шт. 
2014,8 -1804,51 -3031,58 253287 -83,5 

Встановлен

ня 

розвантажу

вальної ТП 
Л-2 0,337 24 24 0 

462

80 

462

80 

100

% 
0 

0

% 
4х70 2,79 0,00 0,00 
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Захід 

Характеристики ПЛІ-0,4 кВ згідно розроблених проектів   Розрахунок доцільності зменшення проектних довжин ПЛІ-0,4 кВ 

Примітка 

Загальна 

протяжн

ість 

реконстр

укції (по 

трасі),  

км 

Лінія 

Відстань 

від ТП до 

найвіддал

еного 

споживач

а, км 

Кількість 

відгалужень,  

шт. 

Річне споживання 

ел.енергії, 

 кВт*год 

Пере

різ 

пров

оду,  

мм2 

Спад 

напр

уги, 

 % 

Термін 

окупност

і, без 

встановл

ення 

розв.ТП, 

роки 

Струм 

наванта

ження 

споживач

ів за 

межею 

400 м,  

А 

Втрати 

потужн

ості 

спожив

ачів за 

межею 

400 м,  

кВт*год

/рік 

Кількіс

ть та 

потужн

ість 

ймовірн

их розв. 

ТП, для 

забезпеч

ення 

довжин

и ліній 

до 400 

м,  

шт. 

Втрат

и в тр-

рах 

розван

т ТП 

для 

ліній 

понад 

400 м, 

 

кВт*го

д/рік 

Різниця 

втрат 

потужн

ості,  

кВт*год

/рік 

Вартіст

ь різниці 

втрат 

потужн

ості,  

грн/рік 

Орієнтовна 

вартість 

встановленн

я 

розвантажув

альних ТП з 

прив’язкою 

мереж 0,4-

10кВ, грн 

Термін 

окупно

сті,  

роки всь

ого 

в 

меж

ах 

400

м 

поза 

межа

ми 

400м 

всь

ого 

в 

меж

ах 

400

м 

% 

поза 

межа

ми 

400м 

% 

в селищі  

Знам'янка 

Кіровогра

дської 

області 

Л-3 0,435 26 26 0 
509

20 

509

20 

100

% 
0 

0

% 

4х70, 

4х50 
2,89 0,00 0,00 

економічно 

не 

виправдана Л-1 

розв.

ТП-1 

0,298 19 19 0 
383

00 

383

00 

100

% 
0 

0

% 
4х70 2,13 0,00 0,00 

Л-2 

розв.

ТП-1 

0,531 37 29 8 
709

00 

586

00 

83

% 

1230

0 

17

% 
4х95 3,44 6,38 159,46 

Реконстру

кція ПЛ-

0,4 кВ від 

ТП-177 в 

селищі  

Знам'янка 

Кіровогра

дської 

області 

3,360 

Л-1 0,592 31 21 10 
593

50 

422

40 

71

% 

1711

0 

29

% 
4х95 3,9 

 

8,88 328,78 

25 кВА+ 

40кВА 
2365,2 -906,83 -1523,47 250533 -164,4 

Встановлен

ня 

розвантажу

вальної ТП 

економічно 

не 

виправдана 

Л-2 0,653 20 11 9 
386

00 

234

00 

61

% 

1520

0 

39

% 

4х95, 

4х35 
3,4 7,89 511,26 

Л-2 

розв.

ТП-1 

0,536 40 26 14 
801

50 

634

00 

79

% 

1675

0 

21

% 

4х95, 

4х70 
4,2 8,69 353,05 

Л-3 

розв.

ТП-1 

0,614 24 15 9 
511

50 

372

00 

73

% 

1395

0 

27

% 

4х95, 

4х50 
4,1 7,24 265,28 

Реконстру

кція ПЛ-

0,4 кВ від 

КТП-89 в 

селищі  

Знам'янка 

Кіровогра

дської 

області 

2,280 

Л-1 0,561 34 21 13 
653

30 

439

50 

67

% 

2138

0 

33

% 
4х95 3,53 

 

11,09 497,31 

25 кВА+ 

40кВА 
2365,2 -1379,65 -2317,82 345092 -148,9 

Встановлен

ня 

розвантажу

вальної ТП 

економічно 

не 

виправдана 

Л-2 0,654 22 12 10 
422

00 

288

00 

68

% 

1340

0 

32

% 
4х70 4,61 6,95 294,61 

Л-3 0,654 20 12 8 
384

00 

277

50 

72

% 

1065

0 

28

% 
4х70 4,22 5,53 186,09 

Л-1 

розв.

ТП-1 

0,406 28 25 3 
538

50 

514

00 

95

% 
2450 

5

% 
4х70 3,39 1,27 7,53 

Реконстру

кція ПЛ-

0,4 кВ від 

ТП-156г в 

5,215 

Л-1 0,391 47 47 0 
901

60 

901

60 

100

% 
0 

0

% 

4х95, 

4х50 
5 

 

0,00 0,00 
25 кВА-

2шт. 
2715,6 -2400,91 -4033,53 225446 -55,9 

Встановлен

ня 

розвантажу

вальної ТП 
Л-2 0,288 44 44 0 

845

00 

845

00 

100

% 
0 

0

% 
4х50 3,9 0,00 0,00 
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Захід 

Характеристики ПЛІ-0,4 кВ згідно розроблених проектів   Розрахунок доцільності зменшення проектних довжин ПЛІ-0,4 кВ 

Примітка 

Загальна 

протяжн

ість 

реконстр

укції (по 

трасі),  

км 

Лінія 

Відстань 

від ТП до 

найвіддал

еного 

споживач

а, км 

Кількість 

відгалужень,  

шт. 

Річне споживання 

ел.енергії, 

 кВт*год 

Пере

різ 

пров

оду,  

мм2 

Спад 

напр

уги, 

 % 

Термін 

окупност

і, без 

встановл

ення 

розв.ТП, 

роки 

Струм 

наванта

ження 

споживач

ів за 

межею 

400 м,  

А 

Втрати 

потужн

ості 

спожив

ачів за 

межею 

400 м,  

кВт*год

/рік 

Кількіс

ть та 

потужн

ість 

ймовірн

их розв. 

ТП, для 

забезпеч

ення 

довжин

и ліній 

до 400 

м,  

шт. 

Втрат

и в тр-

рах 

розван

т ТП 

для 

ліній 

понад 

400 м, 

 

кВт*го

д/рік 

Різниця 

втрат 

потужн

ості,  

кВт*год

/рік 

Вартіст

ь різниці 

втрат 

потужн

ості,  

грн/рік 

Орієнтовна 

вартість 

встановленн

я 

розвантажув

альних ТП з 

прив’язкою 

мереж 0,4-

10кВ, грн 

Термін 

окупно

сті,  

роки всь

ого 

в 

меж

ах 

400

м 

поза 

межа

ми 

400м 

всь

ого 

в 

меж

ах 

400

м 

% 

поза 

межа

ми 

400м 

% 

селищі  

Знам'янка 

Кіровогра

дської 

області 

Л-3 0,439 40 34 6 
768

80 

672

80 

88

% 
9600 

12

% 

4х95, 

4х70 
4,1 4,98 104,36 

економічно 

не 

виправдана Л-1 

розв.

ТП-1 

0,369 6 6 0 
667

20 

667

20 

100

% 
0 

0

% 
4х50 3,5 0,00 0,00 

Л-2 

розв.

ТП-1 

0,474 55 48 7 
105

700 

951

60 

90

% 

1054

0 

10

% 

4х95, 

4х70 
4 5,47 131,05 

Л-3 

розв.

ТП-1 

0,344 27 27 0 
400

32 

400

32 

100

% 
0 

0

% 

4х70, 

4х50 
4,3 0,00 0,00 

Л-1 

розв.

ТП-2 

0,459 35 30 5 
673

00 

596

00 

89

% 
7700 

11

% 
4х70 4,3 4,00 79,28 

Реконстру

кція ПЛ-

0,4 кВ від 

зТП-155г в 

селищі  

Знам'янка 

Кіровогра

дської 

області 

2,096 

Л-1 0,609 28 16 12 
538

00 

385

00 

72

% 

1530

0 

28

% 
4х95 3,89 

 

7,94 267,40 

25 кВА 1007,4 -724,11 -1216,51 155864 -128,1 

Встановлен

ня 

розвантажу

вальної ТП 

економічно 

не 

виправдана 

Л-2 0,139 1 1 0 
885

0 

885

0 

100

% 
0 

0

% 
4х25 3,47 0,00 0,00 

Л-2 

розв.

ТП-1 

0,416 32 30 2 
615

00 

586

00 

95

% 
2900 

5

% 

4х95, 

4х70, 

4Х25 

3,26 1,50 15,89 

Л-3 

розв.

ТП-2 

0,332 12 12 0 
243

00 

243

00 

100

% 
0 

0

% 
4х50 3,61 0,00 0,00 

Висновок: Прийняті в робочих проектах технічні рішення в частині довжин ліній відповідають вимогам нормативних документів 

по критеріях відхилень напруг в кінцевих точках та допустимих втрат потужності. Таким чином, існуючі проектні рішення 

технічно обґрунтовані та економічно виправдані. 
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Інформація щодо розрахункової та договірної потужності (пофідерно) по 

заходах ІП з реконструкції ПЛ-0,4кВ 

Назва заходу Фідер 

Сумарна 

потужність 

відповідно до 

договорів, кВт 

Розрахункова 

потужність 

згідно 

проекту, кВт 

1 2 3 4 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-154г в селищі Знам’янка 

Кіровоградської області 

Л-1 109 49,7 

Л-2 97 39,6 

Л-3 57 32,64 

Л-4 79,5 60,5 

Л-1 81 46,82 

Л-2 78 40,75 

Л-1 93,8 60,41 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ЗТП-155г в селищі Знам’янка 

Кіровоградської області 

Л-1 84 44 

Л-2 20 20 

Л-2 108 20 

Л-3 36 28,32 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-156г в с. Знам’янка 

Кіровоградської області 

Л-1 168 54,7 

Л-2 132 56,1 

Л-3 120 52 

Л-1 113 49,35 

Л-1 24 19,4 

Л-2 173 64,9 

Л-3 104 43,8 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

КТП-157г в селищі Знам’янка 

Кіровоградської області 

Л-1 95 46,5 

Л-2 121 48,2 

Л-3 75 40,75 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-159г в сел. Знам’янка 

Кіровоградської області 

Л-1 30 26 

Л-2 54 35 

Л-3 139 50 

Л-1 64 35 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-171 в с. Знам’янка 

Кіровоградської області 

Л-1 60 36,4 

Л-2 47 31,5 

Л-1 39 30 

Л-2 105 50 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

КТП-213г в селищі Знам’янка 

Кіровоградської області 

Л-1 134 54,18 

Л-2 72 41,86 

Л-3 72 41,86 

Л-1 57 35,53 

Л-2 120 55,2 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-225г в сел. Знам’янка 

Кіровоградської області 

Л-1 96 47,4 

Л-2 186 67,03 

Л-3 71 38,9 
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Назва заходу Фідер 

Сумарна 

потужність 

відповідно до 

договорів, кВт 

Розрахункова 

потужність 

згідно 

проекту, кВт 

1 2 3 4 

Л-1 105 50,2 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

КТП-89 в с. Суботці 

Знам’янського району 

Кіровоградської області 

Л-1 115 50,82 

Л-2 70 38,28 

Л-3 60 36,4 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-177 в с. Суботці 

Знам’янського району 

Кіровоградської області 

Л-1 105 46,5 

Л-2 60 36,4 

Розвантажувальна КТП-1619 по 

вул. Вишневій та переключення 

частини ПЛ-0,4кВ від існуючих 

КТП-177 та КТП-89 в с. Суботці 

Знам’янського району 

Кіровоградської області 

Л-1 98 43,9 

Л-2 122 54,2 

Л-3 76 39,6 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-395 в с. Соколівське 

Кіровоградського району 

Л-1 185 72,064 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-434 в с. Нове 

Кіровоградського району 

Л-1 91,8 48,96 

Л-2 81 45,6 

Л-3 44 32,64 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-443 в с. Нове 

Кіровоградського району 

Л-1 57 35,3 

Л-2 105 67 

Л-1 60 36 

Л-2 87 44,7 

Л-3 87 44,7 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-

277 в с. Созонівка 

Кіровоградського району 

Л-1 50 50 

Л-2 54 35,3 

Л-3 39 27,3 

Л-4 60 60 

Л-5 81 54,81 

Л-6 135 73,5 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-304 в с. В. Северинка 

Кіровоградського району 

Л-1 106 65,3 

Л-2 73 63 

Л-3 25,5 24,6 

Л-1 36 28,2 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-279 в с. В. Северинка 

Кіровоградського району 

Л-1 40 27,3 

Л-2 51 32,4 

Л-3 46,5 46,5 
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Назва заходу Фідер 

Сумарна 

потужність 

відповідно до 

договорів, кВт 

Розрахункова 

потужність 

згідно 

проекту, кВт 

1 2 3 4 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-

600 в с. Созонівка 

Кіровоградського району 

Л-1 79 40 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-84 в смт. Компаніївка 

Кіровоградської області 

Л-1 53 48,4 

Л-2 108 51,2 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

273 в смт. Компаніївка 

Кіровоградської області 

Л-1 132 64 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

331 в смт. Компаніївка 

Кіровоградської області 

Л-1 75 40,75 

Л-2 98 47,68 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-339 в смт. Компаніївка 

Кіровоградської області 

Л-1 24 23,1 

Л-2 18 17,2 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

1 в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області 

Л-1 144,4 143,2 

Л-2 109 39,8 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-

13 в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області 

Л-1 109 77,35 

Л-2 230 115,03 

Л-3 87,1 61,05 

Л-4 156 70,51 

Л-5 155,5 58,83 

Л-1 172 96,28 

Л-2 154 61,8 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-

14 в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області 

Л-1 184,2 116 

Л-2 152 111 

Л-3 143,3 105 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-55 в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області 

Л-1 121 78,2 

Л-2 144 65,2 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-

219 в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області 

Л-2 88 61,45 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-287 в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області 

Л-1 106,75 65,8 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП- Л-2 145 81,06 
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Назва заходу Фідер 

Сумарна 

потужність 

відповідно до 

договорів, кВт 

Розрахункова 

потужність 

згідно 

проекту, кВт 

1 2 3 4 

303 в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області 
Л-3 75,3 67,5 

Л-4 146 74,22 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-385 в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області 

Л-1 141 69,62 

Л-2 160,75 70,28 

Л-3 128,9 65,54 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від 

ТП-441 в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області 

Л-1 87 47,36 

Л-2 82 55,2 

Л-3 100 46,8 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-

489 в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області 

Л-1 71,5 54,31 

Л-2 132 67,25 

Л-3 102 59,89 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-

9 м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області 

Л-1 92 52,3 

Л-2 137 57,3 

Л-3 64 45,9 

Л-4 9 9 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-

63 м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області 

Л-1 72 41,57 

Л-2 75,5 40,3 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-

92 м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області 

Л-1 119 71,6 

Л-2 75 49,9 

Л-3 95 70,2 

Л-4 95 64,2 

Л-5 72 48,1 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-

94 м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області 

Л-1 147,2 70,2 

Л-5 72 47,3 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-

140 м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області 

Л-1 146 56,5 

Л-2 114 50,7 

Л-3 105 54,3 

Л-4 96 56,5 

Л-5 93 51,9 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-

439 м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області 

Л-1 40 32,6 

Л-2 101 82,2 

Л-3 69 48,3 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-

482 м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області 

Л-1 48 25 

Л-2 27 25 

Л-3 122 55 

Л-4 41 36 

Л-5 67 50 
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Назва заходу Фідер 

Сумарна 

потужність 

відповідно до 

договорів, кВт 

Розрахункова 

потужність 

згідно 

проекту, кВт 

1 2 3 4 

Л-6 158 59 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

573 м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області 

Л-8 105 59,3 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

1 у м. Світловодськ 

Кіровоградської області 

Л-2 182,5 132 

Л-4 435 120 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

2 у м. Світловодськ 

Кіровоградської області 

Л-1 189,1 83 

Л-4 144 81 

Л-2 392,21 91 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

4 у м. Світловодськ 

Кіровоградської області 

Л-1 569 121,1 

Л-4 105 46,7 

Л-7 147 78,3 

Л-6 331 84,8 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

6 у м. Світловодськ 

Кіровоградської області 

Л-2 350,6 87,6 

Л-3 299 88,9 

Л-4 84 77,8 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

8 у м. Світловодськ 

Кіровоградської області 

Л-4 164,5 58 

Л-2 156 57 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

10 у м. Світловодськ 

Кіровоградської області 

Л-6 159 94 

Л-7 237 86 

Л-10 83 83 

Л-4 558 131 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

11 у м. Світловодськ 

Кіровоградської області 

Л-5 198 104 

Л-4 56 94 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

13 у м. Світловодськ 

Кіровоградської області 

Л-2 263 87,3 

Л-3 426 130,4 

Л-4 744 101,4 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-

55 у м. Світловодськ 

Кіровоградської області 

Л-2 197 73,3 

Л-8 9 16,3 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

116 у м. Світловодськ 

Кіровоградської області 

Л-2 210 80,3 

Л-1 283 96,7 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

117 у м. Світловодськ 

Кіровоградської області 

Л-2 412 144 
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Назва заходу Фідер 

Сумарна 

потужність 

відповідно до 

договорів, кВт 

Розрахункова 

потужність 

згідно 

проекту, кВт 

1 2 3 4 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-

120 у м. Світловодськ 

Кіровоградської області 

Л-9 173 70 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ Рб-1 від 

ЗТП-125 у м. Світловодськ 

Кіровоградської області 

Л-8 120 63 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-

262 у м. Світловодськ 

Кіровоградської області 

Л-2 68 47,4 

Л-3 168 84,8 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-

71 в м. Кропивницький 

Л-1 63 37,4 

Л-2 105 49,6 

Л-3 120 55,7 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-

220 в м. Кропивницький 
Л-1 63 38,2 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-

241 в м. Кропивницький 

Л-1 108 50,22 

Л-2 126 68 

Л-3 158 53,3 

Л-4 84 44 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-

330 в м. Кропивницький 

Л-1 99 75,6 

Л-2 147 84,6 

Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-

661 в м. Кропивницький 

Л-1 108 50,22 

Л-2 69 38,87 

Л-3 75 39,6 

Л-4 179 63,53 

Л-1 45 31,5 
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1) Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ТП-154г в с. Знам’янка, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-154г знаходяться у с. Знам’янка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1962 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 6,398 км, від неї заживлено 217 споживачів. 

Загальна кількість опор – 150 шт., з них залізобетонних – 149 шт., дерев’яних – 

1 шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні дерев’яні 

та ж/б опори, які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи 

(більше 50%). Лінії виконані проводом А-35, А-25, А-16, наявні скрутки в 

прогонах опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-154 після реконструкції складатиме 796 м, 

від неї буде заживлено 35 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 67 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 26 абонентів, (74 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ) з річним споживанням електричної енергії близько 53 750 кВт*год (80 % 

від загального споживання на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-154 після реконструкції складатиме 550 м, 

від неї буде заживлено 25 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 47 100 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 25 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-154 після реконструкції складатиме 467 м, 

від неї буде заживлено 17 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 36200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 17 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-4 від ТП-154 після реконструкції складатиме 167 м, 

від неї буде заживлено 6 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 10 400 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 6 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-1 від ЩТП№1(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з ТП-154г, після реконструкції складатиме 472 м, від неї буде 
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заживлено 27 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 51 

700 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 27 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ЩТП№1(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з ТП-154г, після реконструкції складатиме 597 м, від неї буде 

заживлено 26 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

49 900 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 26 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-1 від ЩТП№2(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з ТП-154г, після реконструкції складатиме 617 м, від неї буде 

заживлено 28 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

53 750 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 28 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 3,329 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 кВ – 3,084 км. 

 КЛ-0,4 кВ – 0,245 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 117 шт., СВ-105-5 

– 32 шт., СВ-105-8 – 1 шт., СВ-105-12 – 1 шт., ПМд-1 – 1шт. На магістралях ПЛ 

для підвісу прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 

4х95+1х25 – 924 м, AsXSn 4х70+1х25 – 1193 м., AsXSn 4х70 – 220 м., AsXSn 

4х50+1х25 – 824 м., AsXSn 4х35 – 92 м., AsXSn 4х16 – 224 м., AsXSn 2х16 – 378 

м., АВВГ 4х120 – 46 м, АВВГ 4х95 – 19 м, АВВГ 4х70 – 129 м, АВВГ 1х25 – 63 

м. 

 

2) Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ЗТП-155г в с. Знам’янка, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-155г знаходяться у с. Знам’янка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1964 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 3,211 км, від неї заживлено 84 споживачі. 

Загальна кількість опор – 80 шт., з них всі залізобетонні. Відповідно до акту 

технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які вичерпали свій 

механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії виконані 

проводом А-35, А-16, наявні скрутки в прогонах опор. Періодично надходять 

скарги на якість напруги від побутових споживачів. Зниження напруги в кінці 

ПЛ доходить до мінімально допустимої межі (більше 6 %). 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 
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Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ЗТП-155г після реконструкції складатиме 763 м, 

від неї буде заживлено 28 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 53 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 16 абонентів, (57 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ) з річним споживанням електричної енергії близько 38 500 кВт*год (72 % 

від загального споживання на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ЗТП-155г після реконструкції складатиме 165 м, 

від неї буде заживлено 1 споживач з річним споживанням електричної енергії 

близько 8 850 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 1 абонент, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ЩТП№1(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з ЗТП-155г, після реконструкції складатиме 801 м, від неї буде 

заживлено 32 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 61 

500 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 30 

абонентів, (94 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ) з річним 

споживанням електричної енергії близько 58 600 кВт*год (95 % від загального 

споживання на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ЩТП№2(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з ЗТП-155г, після реконструкції складатиме 362 м, від неї буде 

заживлено 12 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 24 

300 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 12 

споживачів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 2,096 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 кВ – 2,096 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 79 шт., СВ-105-5 – 

1 шт., СК-105-14 – 1 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий 

самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95+1х25 – 1015 м, AsXSn 

4х70+1х25 – 204 м, AsXSn 4х50+1х25 – 317 м, AsXSn 5х25 – 80 м, AsXSn 4х25 

– 271 м, AsXSn 4х16 – 185 м, AsXSn 2х16 – 508 м. 

 

3) Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ТП-156г в с. Знам’янка, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-156г знаходяться у с. Знам’янка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1962 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 6,014 км, від неї заживлено 265 споживачів. 

Загальна кількість опор – 176 шт., з них залізобетонних – 172 шт., дерев’яних – 
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4 шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні дерев’яні 

та ж/б опори, які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи 

(більше 50%). Лінії виконані проводом А-35, А-25, А-16, наявні скрутки в 

прогонах опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. Зниження напруги в кінці ПЛ доходить до мінімально допустимої 

межі (більше 6 %). 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-156г після реконструкції складатиме 792 м, 

від неї буде заживлено 47 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 90 160 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 47 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

Загальна довжина Л-2 від ТП-156г після реконструкції складатиме 525 м, 

від неї буде заживлено 44 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 84 500 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 44 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-156г після реконструкції складатиме 706 м, 

від неї буде заживлено 40 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 76 880 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 34 абонентів, (85 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ) з річним споживанням електричної енергії близько 67 280 кВт*год (88 % 

від загального споживання на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-1 від ЩТП№1(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з ТП-156г, після реконструкції складатиме 369 м, від неї буде 

заживлено 6 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

66 720 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 6 

споживачів (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ЩТП№1(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з ТП-156г, після реконструкції складатиме 1032 м, від неї буде 

заживлено 55 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

105 700 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 48 

абонентів, (87 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ) з річним 
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споживанням електричної енергії близько 95 160 кВт*год (90 % від загального 

споживання на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ЩТП№1(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з ТП-156г, після реконструкції складатиме 693 м, від неї буде 

заживлено 27 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

40 032 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 27 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-1 від ЩТП№2 (розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з ТП-156г, після реконструкції складатиме 730 м, від неї буде 

заживлено 35 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 67 

300 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 30 

абонентів, (86 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ) з річним 

споживанням електричної енергії близько 59 600 кВт*год (89 % від загального 

споживання на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 5,215 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 кВ – 5,095 км; 

 КЛ-0,4 кВ – 0,120 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 173 шт., СВ-105-5 

– 12 шт., СК-105-8 – 4 шт., СК-105-10 – 1 шт., СК-105-12 – 3 шт., ПМд-1 – 1шт. 

На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований провід 

марки AsXSn 4х95+1х25 – 1332 м, AsXSn 4х70+1х25 – 1374 м, AsXSn 

4х50+1х25 – 1802 м, AsXSn 4х16 – 402 м, AsXSn 2х16 – 4766 м, АВВГ 4х120 – 

53 м, АВВГ 4х70 – 19 м, АВВГ 2х35 – 19 м, АВВГ 1х35 – 34 м. 

 

4) Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від КТП-157г в с. Знам’янка, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від КТП-157г знаходяться у с. Знам’янка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1966 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 1,552 км, від неї заживлено 84 споживачі. 

Загальна кількість опор – 49 шт., з них всі залізобетонні. Відповідно до акту 

технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які вичерпали свій 

механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії виконані 

проводом А-35, А-16, наявні скрутки в прогонах опор. Періодично надходять 

скарги на якість напруги від побутових споживачів. Зниження напруги в кінці 

ПЛ доходить до мінімально допустимої межі (більше 6 %). 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-157%20Знам'янка
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Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від КТП-157г після реконструкції складатиме 567 м, 

від неї буде заживлено 30 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 57 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 

400 метрів складає 28 абонентів, (93 % від загальної кількості споживачів на 

ПЛ-0,4кВ) з річним споживанням електричної енергії близько 53 960 кВт*год 

(94 % від загального споживання на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від КТП-157г після реконструкції складатиме 641 м, 

від неї буде заживлено 33 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 64 100 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 29 абонентів, (88 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ) з річним споживанням електричної енергії близько 57 650 кВт*год (90 % 

від загального споживання на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від КТП-157г після реконструкції складатиме 472 м, 

від неї буде заживлено 25 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 48 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 24 споживачів (96%) з річним споживанням електричної енергії 

близько 46 850 кВт*год (97 % від загального споживання на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 1,623 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 кВ – 1,623 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 51 шт.. На 

магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований провід марки 

AsXSn 4х95+1х25 – 520 м, AsXSn 4х70+1х25 – 859 м, AsXSn 4х16 – 41 м, 

AsXSn 2х16 – 946 м. 

 

5) Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ТП-159г в с. Знам'янка 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-159г знаходяться у с. Знам'янка, введені в 

експлуатацію в 1979 році. Довжина ПЛ-0,4 до реконструкції становить – 0,841 

км, від неї заживлено 62 споживачі. Загальна кількість опор – 59 шт., з них 

залізобетонних – 57 шт., дерев’яних – 2 шт. Відповідно до акту технічного 

стану, на лініях наявні дефектні дерев’яні та ж/б опори, які вичерпали свій 

механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії виконані 

проводом А-35, А-25, А-16, наявні скрутки в прогонах опор. Періодично 

надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. Зниження 

напруги в кінці ПЛ доходить до мінімально допустимої межі (більше 6 %). 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-159%20Знам'янка
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приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-159г після реконструкції складатиме 434 м, 

від неї буде заживлено 10 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 19 000 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 10 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-159г після реконструкції складатиме 467 м, 

від неї буде заживлено 18 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 37 500 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 18 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-159г після реконструкції складатиме 225 м, 

від неї буде заживлено 3 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 8 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 3 абонентів. (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-1 від ТП-159г (буде переключена до 

розвантажувальної ТП-225г) після реконструкції складатиме 397 м, від неї буде 

заживлено 18 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

37 400 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 18 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 1,523 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 кВ – 1,523 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 41 шт., СВ-105-5 – 

28 шт., СВ-105-8 – 2 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий 

самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х70+1x25 – 887 м, AsXSn 

4х50+1x25 – 426 м, AsXSn 4х50 – 29 м, AsXSn 4х25 –202 м, AsXSn 4х16 – 125 

м, AsXSn 2х16 – 808 м. 

 

6) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-171 (СІП) в с. Знам’янка 

Знам’янського району Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-171 знаходяться у с. Знам’янка Знам’янського 

району Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1967 році. Довжина 

ПЛ-0,4 до реконструкції становить – 2,125 км, від неї заживлено 82 споживачі. 

Загальна кількість опор – 45 шт., з них залізобетонних – 45 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-171%20Знам'янка
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які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-50, А-35, А-25, А-16, наявні скрутки в прогонах 

опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-171 після реконструкції складатиме 380 м, 

від неї буде заживлено 20 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 39 500 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 20 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-379 після реконструкції складатиме 391 м, 

від неї буде заживлено 15 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 29 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 15 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-1 від ЩТП№1 (розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з КТП-171 після реконструкції складатиме 412 м, від неї буде 

заживлено 13 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

26 300 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 13 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ЩТП№1(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з КТП-171 після реконструкції складатиме 470 м, від неї буде 

заживлено 35 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

68  120 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 35 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 1,447 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 кВ – 1,447 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 41 шт., СВ-105-5 – 

18 шт., ПМд-1 – 1 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний 

ізольований провід марки AsXSn 4х70+1х25 – 1038 м, AsXSn 4х50+1х25 – 445 

м, AsXSn 4х25 – 120 м, AsXSn 4х16 – 25 м, AsXSn 2х16 – 1181 м. 

 

7) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-213г (СІП) в с. Знам’янка 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-213%20Знам'янка
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Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-213г знаходяться у с. Знам’янка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1975 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 2,852 км, від неї заживлено 136 споживачів. 

Загальна кількість опор – 88 шт., з них залізобетонних – 85 шт., дерев’яних – 3 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні дерев’яні та 

ж/б опори, які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи 

(більше 50%). Лінії виконані проводом А-25, А-16, наявні скрутки в прогонах 

опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-213г після реконструкції складатиме 750 м, 

від неї буде заживлено 42 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 80 940 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 37 абонентів, (88 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ) з річним споживанням електричної енергії близько 74 960 кВт*год (93 % 

від загального споживання на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-213г після реконструкції складатиме 375 м, 

від неї буде заживлено 24 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 46 280 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 24 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-213г після реконструкції складатиме 785 м, 

від неї буде заживлено 26 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 50 920 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 26 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-1 від ЩТП№1 (розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з КТП-213г після реконструкції складатиме 444 м, від неї буде 

заживлено 19 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

38 300 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 19 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ЩТП№1 (розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з КТП-213г після реконструкції складатиме 749 м, від неї буде 

заживлено 37 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

70 900 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 29 
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абонентів, (78 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ) з річним 

споживанням електричної енергії близько 58 600 кВт*год (83 % від загального 

споживання на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 2,837 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 кВ – 2,837 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 101 шт., СВ-105-5 

– 7 шт., СК-105-5 – 1 шт., СК-105-10 – 1 шт., СК-105-12 – 3 шт., СК-105-14 – 3 

шт., ПМд-1 – 4 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний 

ізольований провід марки AsXSn 4х95+1х25 – 955 м, AsXSn 4х70+1х25 – 1119 

м, AsXSn 4х50+1х25 – 285 м, AsXSn 4х25 – 263 м, AsXSn 4х16 – 155 м, AsXSn 

4х50+2х16 – 2739 м. 

 

8) Реконструкція ПЛ 0,4кВ від ТП-225г в с. Знам’янка Кіровоградської 

області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-225г знаходяться у с. Знам’янка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1964 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 2,784 км, від неї заживлено 128 споживачів. 

Загальна кількість опор – 86 шт., з них залізобетонних – 71 шт., дерев’яних – 15 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні дерев’яні та 

ж/б опори, які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи 

(більше 50%). Лінії виконані проводом АС-50, А-35, А-25, А-16, наявні скрутки 

в прогонах опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-225г після реконструкції складатиме 741 м, 

від неї буде заживлено 32 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 61  500 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 32 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-225г після реконструкції складатиме 1008 м, 

від неї буде заживлено 62 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 120 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по 

трасі ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 

400 метрів складає 62 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на 

ПЛ-0,4кВ). 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-225%20Знам'янка
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Загальна довжина Л-3 від ТП-225г після реконструкції складатиме 765 м, 

від неї буде заживлено 23 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 44 100 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 23 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-1 від ЩТП№1(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з КТП-225г після реконструкції складатиме 372 м, від неї буде 

заживлено 22 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

42 350 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 22 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 2,871 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 2,871 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95 – 14 шт., СК-105-14 – 1 

шт., металева – 4 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний 

ізольований провід марки AsXSn 4х70+1х25 – 1283 м, AsXSn 4х50+1х25 – 1055 

м, AsXSn 4х16 – 16 м, AsXSn 2х16 – 3410 м. 

 

9) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-89 (СІП) в с. Суботці 

Знам’янського району Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від КТП-89 знаходяться у с. Суботці Знам’янського 

району Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1970 році. Довжина 

ПЛ-0,4 до реконструкції становить – 3,200 км, від неї заживлено 105 

споживачів. Загальна кількість опор – 89 шт., з них залізобетонних – 89 шт., 

дерев’яних – 0 шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні 

дефектні ж/б опори, які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та 

сколи (більше 50%). Лінії виконані проводом АС-35, А-16, наявні скрутки в 

прогонах опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від КТП-89 після реконструкції складатиме 824 м, 

від неї буде заживлено 34 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 65 330 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 21 абонентів, (62 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-89%20Суботц_
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0,4кВ). з річним споживанням електричної енергії близько 43 950 кВт*год (67 

% від загального споживання на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від КТП-89 після реконструкції складатиме 629 м, 

від неї буде заживлено 22 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 42 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 12 абонентів. (55 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ) з річним споживанням електричної енергії близько 28 800 кВт*год (68 % 

від загального споживання на ПЛ-0,4кВ).. 

Загальна довжина Л-3 від КТП-89 після реконструкції складатиме 888 м, 

від неї буде заживлено 20 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 38 400 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 12 абонентів, (60 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ) з річним споживанням електричної енергії близько 27 750 кВт*год (72 % 

від загального споживання на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-1 від ЩТП№1(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з КТП-89, після реконструкції складатиме 568 м, від неї буде 

заживлено 28 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

53 850 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 25 

абонентів, (89 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ) з річним 

споживанням електричної енергії близько 51 400 кВт*год (95 % від загального 

споживання на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 2,280 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 кВ – 2,280 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 98 шт., СВ-105-5 – 

7 шт., СВ-105-8 – 1 шт., СВ-105-10 – 2 шт. На магістралях ПЛ для підвісу 

прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95+1х25 – 572 м, 

AsXSn 4х70+1х25 – 1079 м, AsXSn 4х70 – 666 м, AsXSn 4х25 – 15 м, AsXSn 

4х16 – 318 м, AsXSn 2х16 – 2199 м. 

 

10) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-177 (СІП) в с. Суботці 

Знам’янського району Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-177 знаходяться у с. Суботці Знам’янського 

району Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1970 році. Довжина 

ПЛ-0,4 до реконструкції становить – 4,310 км, від неї заживлено 124 споживачі. 

Загальна кількість опор – 130 шт., з них залізобетонних – 130 шт., дерев’яних – 

0 шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-16, А-25, А-35, наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-177%20Суботц_
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Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-177 після реконструкції складатиме 657 м, 

від неї буде заживлено 31 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 59 350 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 21 абонентів, (68 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ) з 

річним споживанням електричної енергії близько 42 240 кВт*год (71 % від 

загального споживання на ПЛ-0,4кВ).  

Загальна довжина Л-2 від ТП-177 після реконструкції складатиме 824 м, 

від неї буде заживлено 20 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 38 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 11 абонентів, (55 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ) з річним споживанням електричної енергії близько 23 400 кВт*год (61 % 

від загального споживання на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від розвантажувальної ТП, частина яка буде 

переключена з КТП-177 після реконструкції складатиме 824 м, від неї буде 

заживлено 40 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

80 150 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 26 

абонентів, (65 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ) з річним 

споживанням електричної енергії близько 63 400 кВт*год (79 % від загального 

споживання на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від розвантажувальної ТП частина яка буде 

переключена з КТП-177 після реконструкції складатиме 1020 м, від неї буде 

заживлено 24 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 51 

150 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 15 

абонентів, (63 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ) з річним 

споживанням електричної енергії близько 37 200 кВт*год (73 % від загального 

споживання на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 3,360 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 кВ – 3,360 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 126 шт., СВ-105-5 

– 36 шт., СК-105-8 – 1 шт., СК-105-10 – 1 шт., СК-105-14– 3 шт.. На магістралях 

ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 

4х95+1х25 – 2444 м, AsXSn 4х70 – 146 м, AsXSn 4х50 – 286 м, AsXSn 
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4х35+1х25 – 354 м, AsXSn 4х25 – 52 м, AsXSn 4х16 – 271 м, AsXSn 2х16 – 2,345 

м 

 

11) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-279 в с. В. Северинка 

Кіровоградського району. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-279 знаходяться в с. В. Северинка 

Кіровоградського району, введені в експлуатацію в 1971 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,900 км, від неї заживлено 32 споживача. 

Загальна кількість опор – 31 шт., з них залізобетонних – 31 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-50, А-16, AsXSn-4х25, наявні скрутки в прогонах 

опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-279 після реконструкції складатиме 245 м, 

від неї буде заживлено 11 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 19 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 11 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-279 після реконструкції складатиме 559 м, 

від неї буде заживлено 17 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 28 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 17 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-279 після реконструкції складатиме 130 м, 

від неї буде заживлено 1 споживач з річним споживанням електричної енергії 

близько 5 300 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 1 абонент, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,889 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,889 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 46 шт., СВ-105-5 – 

1 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований 
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провід марки AsXSn 4х70 – 382 м, AsXSn 4х50 – 396 м, AsXSn 4х16 – 56 м, 

AsXSn 2х16 – 152 м. 

 

12) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-304 в с. В. Северинка 

Кіровоградського району. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-304 знаходяться в с. В. Северинка 

Кіровоградського району, введені в експлуатацію в 1971. Довжина ПЛ-0,4 до 

реконструкції становить – 1,148 км, від неї заживлений 71 споживач. Загальна 

кількість опор – 51 шт., з них залізобетонних – 51 шт., дерев’яних – 0 шт. 

Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які 

вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії 

виконані проводом А-35 (82,5% від довжини ПЛ), AsXSn-4х16, AsXSn-4х35, 

AsXSn-2х35, наявні скрутки в прогонах опор. Періодично надходять скарги на 

якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-304 після реконструкції складатиме 356 м, 

від неї буде заживлено 15 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 26 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 15 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-304 після реконструкції складатиме 563 м, 

від неї буде заживлено 13 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 25 150 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 12 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-304 після реконструкції складатиме 143 м, 

від неї буде заживлено 2 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 6 300 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 2 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-1 від ТП№561(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з ТП-304 після реконструкції складатиме 208 м, від неї буде 

заживлено 12 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

19 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 12 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 
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У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 1,146 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 1,146 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 48 шт., СВ-105-5 – 

1 шт., СК-105-10 – 2 шт., СК-105-14 – 2 шт. На магістралях ПЛ для підвісу 

прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn AsXSn 4х95 – 430 

м, AsXSn 4х70 – 227 м, AsXSn 4х50 – 418 м, AsXSn 4х35 – 155 м, AsXSn 4х16 – 

315 м, AsXSn 2х16 – 473 м. 

 

13) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-434 в с. Нове Кіровоградського 

району. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-434 знаходяться в с. Нове Кіровоградського 

району, введені в експлуатацію в 1983 році. Довжина ПЛ-0,4 до реконструкції 

становить – 1,450 км, від неї заживлено 83 споживача. Загальна кількість опор – 

58 шт., з них залізобетонних – 58 шт., дерев’яних – 0 шт. Відповідно до акту 

технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які вичерпали свій 

механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії виконані 

проводом А-50, А-35, А-25, А-16, AsXSn-2х16, наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-434 після реконструкції складатиме 444 м, 

від неї буде заживлено 34 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 58 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 34 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-434 після реконструкції складатиме 438 м, 

від неї буде заживлено 30 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 51 400 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 28 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-434 після реконструкції складатиме 419 м, 

від неї буде заживлено 16 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 28 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 16 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-434%20Нове


ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ПрАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” на 2020 рік 

176 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 1,192 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 1,192 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 41 шт., СВ-105-14 

– 1 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований 

провід марки AsXSn 4х70+1х25 – 1271 м, AsXSn 4х16 – 40 м, AsXSn 2х16 – 

1,511 м. 

 

14) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-443 в с. Нове Кіровоградського 

району. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-443 знаходяться в с. Нове Кіровоградського 

району, введені в експлуатацію в 1983р. Довжина ПЛ-0,4 до реконструкції 

становить – 2,500 км, від неї заживлено 138 споживачів. Загальна кількість опор 

– 85 шт., з них залізобетонних – 85 шт., дерев’яних – 0 шт. Відповідно до акту 

технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які вичерпали свій 

механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії виконані 

проводом А-50, А-35, А-25, А-16, AsXSn-2х16, наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-443 після реконструкції складатиме 427 м, 

від неї буде заживлено 22 споживачі з річним споживанням електричної енергії 

близько 43 560 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 22 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-443 після реконструкції складатиме 489 м, 

від неї буде заживлено 29 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 57 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 29 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-443 після реконструкції складатиме 531 м, 

від неї буде заживлено 29 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 59 300 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 20 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-1 від ЩТП(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з КТП-443 після реконструкції складатиме 400 м, від неї буде 

заживлено 19 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 
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33 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 19 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ЩТП(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з КТП-443 після реконструкції складатиме 748 м, від неї буде 

заживлено 39 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

67 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 39 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 2,406 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 2,406 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 113 шт., СВ-105-5 

– 7 шт., СК-105-12 – 1 шт., СК-105-14 – 1 шт. На магістралях ПЛ для підвісу 

прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95+1х25 – 486 м, 

AsXSn 4х70+1х25 – 1202 м, AsXSn 4х50+1х25 – 577 м, AsXSn 4х16 – 25 м, 

AsXSn 2х35 – 96 м, AsXSn 2х16 – 2436 м. 

 

15) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-277 в с. Созонівка 

Кіровоградського району. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-277 знаходяться в с. Созонівка 

Кіровоградського району, введені в експлуатацію в 1972 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 1,100 км, від неї заживлено 99 споживачів. 

Загальна кількість опор – 45 шт., з них залізобетонних – 45 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-25, А-16 (А-16 та А-25 загалом 89,7% від довжини 

ПЛ), AsXSn-4х50, AsXSn-4х35, наявні скрутки в прогонах опор. Періодично 

надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-277 після реконструкції складатиме 205 м, 

від неї буде заживлено 1 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 2 900 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 1 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-277 після реконструкції складатиме 758 м, 

від неї буде заживлено 18 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 38 400 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 
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ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 17 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ).  

Загальна довжина Л-3 від ТП-277 після реконструкції складатиме 361 м, 

від неї буде заживлено 11 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 23 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 11 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-4 від ТП-277 після реконструкції складатиме 194 м, 

від неї буде заживлено 2 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 6 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 2 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 1,480 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 1,301 км; 

 КЛ-0,4 кВ – 0,179 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 29 шт., СВ-105-5 – 

4 шт., СК-105-10 – 5 шт., СК-105-14 – 4 шт., ПМд-1 – 2 шт. На магістралях ПЛ 

для підвісу прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х70 – 

656 м, AsXSn 4х50 – 358 м, AsXSn 4х16 – 172 м, AsXSn 2х16 – 216 м. Кабель 

марки АВБбШв 4х70 – 138 м, АВБбШв 4х95 – 147 м. 

 

16) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-600 в с. Созонівка 

Кіровоградського району. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-600 знаходяться в с. Созонівка 

Кіровоградського району, введені в експлуатацію в 1992 році (згідно з 

бухгалтерським обліком. Фактично, виходячи з конструктивного виконання 

елементів ПЛ, лінія збудована в 1970-х роках). Довжина ПЛ-0,4 до 

реконструкції становить – 0,540 км, від неї заживлено 24 споживача. Загальна 

кількість опор – 16 шт., з них залізобетонних – 16 шт., дерев’яних – 0 шт. 

Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які 

вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії 

виконані проводом А-16, А-25, AsXSn-4х16, наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 
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Загальна довжина Л-1 від ТП-600 після реконструкції складатиме 366 м, 

від неї буде заживлено 24 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 43 140 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 24 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,331 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,331 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 14 шт., СВ-105-5 – 

6 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований 

провід марки AsXSn 4х50 – 281 м, AsXSn 4х16 – 63 м, AsXSn 2х16 – 135 м. 

 

17) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-395 в с. Соколівське 

Кіровоградського району. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-395 знаходяться в с. Соколівське 

Кіровоградського району, введені в експлуатацію в 1984 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,300 км, від неї заживлено 71 споживач. Загальна 

кількість опор – 10 шт., з них залізобетонних – 10 шт., дерев’яних – 0 шт. 

Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які 

вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії 

виконані проводом А-25, наявні скрутки в прогонах опор. Періодично 

надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-395 після реконструкції складатиме 293 м, 

від неї буде заживлено 71 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 141 520 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по 

трасі ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 

400 метрів складає 71 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на 

ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,293 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,293 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 9 шт., СВ-105-5 – 

3 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований 

провід марки AsXSn 4х70+1х25 – 306 м, AsXSn 4х16 – 11 м. 
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18) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-84 в смт. Компаніївка 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-84 знаходяться в смт. Компаніївка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1973 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,620 км, від неї заживлено 38 споживачів. 

Загальна кількість опор – 20 шт., з них залізобетонних – 20 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-35, А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-84 після реконструкції складатиме 104 м, від 

неї буде заживлено 3 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 7 100 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 3 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-339 після реконструкції складатиме 516 м, 

від неї буде заживлено 20 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 30 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 20 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,620 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,620 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 18 шт., СВ-105-5 - 

3 шт., СК-105-8 - 1 шт., СК-105-10 - 4 шт., СК-105-12 - 2 шт., металева – 1 шт. 

На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований провід 

марки AsXSn 4х70+1х25 – 230 м, AsXSn 4х50+1х25 – 157 м, AsXSn 4х50 – 75 м, 

AsXSn 4х35 – 40 м, AsXSn 4х25 – 64 м,  AsXSn 4х16 – 75 м, AsXSn 2х16 – 411 

м. 

 

19) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-273 в смт. Компаніївка 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-273 знаходяться в смт. Компаніївка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1968 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,407 км, від неї заживлено 29 споживачів. 

Загальна кількість опор – 18 шт., з них залізобетонних – 18 шт., дерев’яних – 0 
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шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-25, наявні скрутки в прогонах опор. Періодично 

надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від КТП-273 після реконструкції складатиме 384 м, 

від неї буде заживлено 15 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 31 100 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 15 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,384 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,384 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 3 шт., СВ-105-12 - 

2 шт., СК-105-14 - 5 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий 

самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95+1х25 – 383 м , AsXSn 

4х16 – 45 м, AsXSn 2х16 – 55 м. 

 

20) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-331 в смт. Компаніївка 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-331 знаходяться в смт. Компаніївка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1971 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,500 км, від неї заживлено 38 споживачів. 

Загальна кількість опор – 20 шт., з них залізобетонних – 20 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-25 наявні скрутки в прогонах опор. Періодично 

надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ЗТП-331 після реконструкції складатиме 139 м, 

від неї буде заживлено 6 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 9 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-
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0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 6 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ЗТП-331 після реконструкції складатиме 481 м, 

від неї буде заживлено 27 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 56 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 27 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,620 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,620 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 23 шт., СК-105-8 - 

3 шт., СК-105-10 - 2 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий 

самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х70+1х25 – 342 м , AsXSn 

4х50+1х25 – 152 м, AsXSn 5х25 – 50 м AsXSn 4х16 – 42 м, AsXSn 2х16 – 442 м. 

 

21) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-339 в смт. Компаніївка 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-339 знаходяться в смт. Компаніївка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1992 році (згідно з 

бухгалтерським обліком. Фактично, виходячи з конструктивного виконання 

елементів ПЛ, лінія збудована в 1970-х роках). Довжина ПЛ-0,4 до 

реконструкції становить – 0,348 км, від неї заживлено 14 споживачів. Загальна 

кількість опор – 17 шт., з них залізобетонних – 17 шт., дерев’яних – 0 шт. 

Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які 

вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії 

виконані проводом А-35, А-25, А-50 наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-339 після реконструкції складатиме 152 м, 

від неї буде заживлено 8 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 14 700 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 8 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-339 після реконструкції складатиме 274 м, 

від неї буде заживлено 5 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 7 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-
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0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 5 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,426 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,426 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 13 шт., СК-105-8 - 

1 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований 

провід марки AsXSn 4х50+1х25 – 457 м , AsXSn 4х16 – 25 м, AsXSn 2х16 – 220 

м. 

 

22) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-1 в смт. Новоархангельськ, 

Кіровоградської області (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-1 знаходяться в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1967 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,887 км, від неї заживлено 25 споживачів. 

Загальна кількість опор – 31 шт., з них залізобетонних – 31 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-35, А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ЗТП-1 після реконструкції складатиме 314 м, від 

неї буде заживлено 9 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 14 400 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 9 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ЗТП-1 після реконструкції складатиме 586 м, від 

неї буде заживлено 14 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 21 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 14 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,813 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,813 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок  СВ-95-2 –27 шт., СК-105-10 - 

6 шт., СК-105-14 - 3 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий 

самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х70+1х25– 514 м, AsXSn 
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4х70– 191 м AsXSn 5х25– 149 м, AsXSn 4х25– 74 м, AsXSn 4х16 – 128 м, AsXSn 

2х16 – 70 м. 

 

23) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-13 в смт. Новоархангельськ, 

Кіровоградської області (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-13 знаходяться в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1964 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 3,391 км, від неї заживлено 134 споживача. 

Загальна кількість опор – 79 шт., з них залізобетонних – 79 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-50, А-35, АС-35, А-25, А-16 наявні скрутки в 

прогонах опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-13 після реконструкції складатиме 661 м, від 

неї буде заживлено 25 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 37 450 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 25 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-13 після реконструкції складатиме 544 м, від 

неї буде заживлено 29 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 43 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 29 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-13 після реконструкції складатиме 381 м, від 

неї буде заживлено 22 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 33 700 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 22 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-4 від ТП-13 після реконструкції складатиме 396 м, від 

неї буде заживлено 20 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 31 650 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 20 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-5 від ТП-13 після реконструкції складатиме 599 м, від 

неї буде заживлено 21 споживач з річним споживанням електричної енергії 

близько 28 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-
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0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 21 абонент, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-1 від ТП-512 (розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з ТП-13, після реконструкції складатиме 323 м, від неї буде 

заживлено 15 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

23 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 15 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-512 (розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з ТП-13, після реконструкції складатиме 430 м, від неї буде 

заживлено 20 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

31 750 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 20 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 2,916 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 2,866 км; 

 КЛ-0,4 КВ – 0,050 км 

Проектом передбачено встановлення стійок  СВ-95-2 –60 шт., СВ-95-5 –29 

шт., СК-105-5 - 1 шт., СК-105-10 - 5 шт., СК-105-12 - 8 шт., СК-105-14 - 8 шт., 

металевих – 4 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний 

ізольований провід марки AsXSn 4х95+1х25– 1130 м, AsXSn 4х95 – 420 м 

AsXSn 4х70+1х25– 608 м, AsXSn 4х50+1х25– 210 м, AsXSn 4х50– 72 м, AsXSn 

4х35+1х25 – 135 м, AsXSn 4х35 – 47 м AsXSn 4х25– 517 м, AsXSn 4х16 – 457 м, 

AsXSn 2х16 – 465 м. Кабель марки АВШБбШв-4х120 – 52 м, АВШБбШв-4х95 – 

52 м, АВШБбШв-4х25 – 103 м 

 

24) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-14 в смт. Новоархангельськ, 

Кіровоградської області (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-14 знаходяться в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1964 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 1,257 км, від неї заживлено 53 споживача. 

Загальна кількість опор – 25 шт., з них залізобетонних – 25 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-50, А-35, АС-35, А-25 наявні скрутки в прогонах 

опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 
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Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-14 після реконструкції складатиме 190 м, від 

неї буде заживлено 19 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 33 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 19 абонент, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-14 після реконструкції складатиме 335 м, від 

неї буде заживлено 20 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 30 150 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 20 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-14 після реконструкції складатиме 446 м, від 

неї буде заживлено 30 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 47 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 30 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,948 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,948 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок  СВ-95-2 –40 шт., СК-105-14 - 

1 шт., СК-120-10 - 1 шт., металевих – 2 шт. На магістралях ПЛ для підвісу 

прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95+1х25– 315 м, 

AsXSn 4х70+1х25– 304 м, AsXSn 5х25– 108 м, AsXSn 4х25– 181 м, AsXSn 4х16 

– 275 м, AsXSn 2х16 – 545 м. 

 

25) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-55 в смт. Новоархангельськ, 

Кіровоградської області (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-55 знаходяться в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1967 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 1,374 км, від неї заживлено 36 споживачів. 

Загальна кількість опор – 48 шт., з них залізобетонних – 48 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-35, АС-35, А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах 

опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 
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Загальна довжина Л-1 від ТП-55 після реконструкції складатиме 369 м, від 

неї буде заживлено 21 споживач з річним споживанням електричної енергії 

близько 38 400 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 21 абонент, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-55 після реконструкції складатиме 839 м, від 

неї буде заживлено 18 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 28 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 18 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 1,208 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 1,208 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок  СВ-95-2 – 42 шт.,  СВ-105-5 – 

1 шт., СК-105-10 - 2 шт., СК-105-5 - 2 шт., металевих – 3 шт. На магістралях ПЛ 

для підвісу прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 

4х70+1х25– 982 м, AsXSn 4х25– 55 м, AsXSn 4х16 – 383 м, AsXSn 2х16 – 305 м. 

 

26) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-219 в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-219 знаходяться в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1975 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,250 км, від неї заживлено 8 споживачів. 

Загальна кількість опор – 9 шт., з них залізобетонних – 9 шт., дерев’яних – 0 шт. 

Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які 

вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії 

виконані проводом А-35, АС-35, наявні скрутки в прогонах опор. Періодично 

надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-219 після реконструкції складатиме 265 м, 

від неї буде заживлено 8 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 14 650 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 8 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,265 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,265 км; 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-219%20Новоархангельськ
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Проектом передбачено встановлення стійок  СВ-95-2 – 8 шт., СК-105-8 - 2 

шт., СК-105-12- 4 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний 

ізольований провід марки AsXSn 4х95– 287 м, AsXSn 4х25 – 75 м, AsXSn 4х16 

– 25 м. 

 

 

27) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-287 в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-287 знаходяться в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1978 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,177 км, від неї заживлено 12 споживачів. 

Загальна кількість опор – 5 шт., з них залізобетонних – 5 шт., дерев’яних – 0 шт. 

Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які 

вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії 

виконані проводом А-35, А-25 наявні скрутки в прогонах опор. Періодично 

надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-287 після реконструкції складатиме 197 м, 

від неї буде заживлено 12 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 21 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 12 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,197 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 1,197 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок  СВ-95-2 – 6 шт., СК-105-8 - 1 

шт., СК-105-12- 2 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний 

ізольований провід марки AsXSn 4х50+1х25 – 166 м, AsXSn 4х16 – 125 м, 

AsXSn 2х16 – 25 м. 

 

28) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-303 в смт. Новоархангельськ, 

Кіровоградської області (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-303 знаходяться в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1978 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 1,913 км, від неї заживлено 62 споживача. 

Загальна кількість опор – 70 шт., з них залізобетонних – 70 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-287%20Новоархангельськ
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які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом АС-35, А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-2 від ТП-303 після реконструкції складатиме 451 м, 

від неї буде заживлено 17 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 28 450 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 17 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-303 після реконструкції складатиме 365 м, 

від неї буде заживлено 8 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 15 100 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 8 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-4 від ТП-303 після реконструкції складатиме 453 м, 

від неї буде заживлено 28 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 43 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 28 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 1,139 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 1,139 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок  СВ-95-2 – 42 шт.,  СВ-105-5 – 

8 шт., СК-105-8 - 1 шт, СК-105-10 - 1 шт, СК-105-14 - 5 шт На магістралях ПЛ 

для підвісу прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 

4х95+1х25– 708 м, AsXSn 4х70+1х25– 248 м, AsXSn 4х25– 277 м, AsXSn 2х35– 

66 м, AsXSn 4х16 – 137 м, AsXSn 2х16 – 214 м. 

 

29) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-385 в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-385 знаходяться в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1976 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,886 км, від неї заживлено 57 споживачів. 

Загальна кількість опор – 31 шт., з них залізобетонних – 31 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-385%20Новоархангельськ
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Лінії виконані проводом А-35, АС-35, А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах 

опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-385 після реконструкції складатиме 374 м, 

від неї буде заживлено 11 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 16 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 11 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-385 після реконструкції складатиме 395 м, 

від неї буде заживлено 17 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 28 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 17 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-385 після реконструкції складатиме 532 м, 

від неї буде заживлено 29 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 57 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 29 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 1,149 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 1,149 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок  СВ-95-2 – 33 шт., СВ-105-5 - 9 

шт., СК-105-12- 4 шт., металева – 1 шт. На магістралях ПЛ для підвісу 

прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95+1х25 – 225 м, 

AsXSn 4х70+1х25 – 470 м, AsXSn 4х50+1х25 – 165 м, AsXSn 4х70 – 91 м, 

AsXSn 4х50 – 46 м, AsXSn 2х35 – 88 м, AsXSn 4х25 – 136 м, AsXSn 4х16 – 95 м, 

AsXSn 2х16 – 480 м. 

 

30) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-441 в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-441 знаходяться в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1979 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 1,884 км, від неї заживлено 31 споживач. Загальна 

кількість опор – 59 шт., з них залізобетонних – 59 шт., дерев’яних – 0 шт. 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-441%20Новоархангельськ
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Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які 

вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії 

виконані проводом А-50, А-35, А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-441 після реконструкції складатиме 91 м, від 

неї буде заживлено 4 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 8 100 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 4 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-441 після реконструкції складатиме 502 м, 

від неї буде заживлено 8 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 14 400 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 8 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-441 після реконструкції складатиме 648 м, 

від неї буде заживлено 19 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 28 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 19 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 1,259 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 1,259 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок  СВ-95-2 – 40 шт., СВ-105-5 - 4 

шт., СК-105-10- 5 шт., СК-105-12- 3 шт., СК-105-14- 1 шт. На магістралях ПЛ 

для підвісу прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 

4х95+1х25 – 383 м, AsXSn 4х70+1х25 – 361 м, AsXSn 4х50+1х25 – 194 м, 

AsXSn 4х35+1х25 – 91 м, AsXSn 4х25 – 75 м, AsXSn 2х35 – 102 м, AsXSn 4х16 

– 120 м, AsXSn 2х16 – 225 м. 

 

31) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-489 в смт. Новоархангельськ, 

Кіровоградської області (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-489 знаходяться в смт. Новоархангельськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1967 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 1,601 км, від неї заживлено 55 споживачів. 

Загальна кількість опор – 39 шт., з них залізобетонних – 39 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-489%20Новоархангельськ
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які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом АС-35, А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-489 після реконструкції складатиме 547 м, 

від неї буде заживлено 13 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 21 500 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 13 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-489 після реконструкції складатиме 610 м, 

від неї буде заживлено 18 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 28 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 18 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-489 після реконструкції складатиме 427 м, 

від неї буде заживлено 23 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 34 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 23 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 1,226 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 1,226 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2 – 30 шт.,  СВ-105-5 – 

10 шт., СК-105-8 - 3 шт. ПМд-1 – 1 шт. На магістралях ПЛ для підвісу 

прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95+1х25– 403 м, 

AsXSn 4х70+1х25– 329 м, AsXSn 4х70– 403 м, AsXSn 4х35+1х25– 55 м, AsXSn 

4х25– 55 м, AsXSn 2х35– 32 м, AsXSn 4х16 – 158 м, AsXSn 2х16 – 376 м. 

 

32) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-9 у м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від КТП-9 знаходяться у м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1975. Довжина ПЛ-0,4 до 

реконструкції становить – 0,530 км, від неї заживлено 25 споживачів. Загальна 

кількість опор – 18 шт., з них залізобетонних – 18 шт., дерев’яних – 0 шт. 

Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які 

вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії 
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виконані проводом А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах опор. Періодично 

надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від КТП-9 після реконструкції складатиме 382 м, від 

неї буде заживлено 17 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 28 900 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 17 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від КТП-9 після реконструкції складатиме 219 м, від 

неї буде заживлено 15 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 27 300 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 15 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від КТП-9 після реконструкції складатиме 159 м, від 

неї буде заживлено 7 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 9 700 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 7 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,641 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,641 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 28 шт., СВ-105-5 – 

3 шт., СВ-105-10 – 3 шт, СВ-105-14 – 4 шт. На магістралях ПЛ для підвісу 

прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95 – 372 м, 

AsXSn 4х50 – 389 м, AsXSn 4х25 – 26 м, AsXSn 4х16 – 99 м, AsXSn 2х16 – 376 

м. 

 

33) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-63 у м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від КТП-63 знаходяться у м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1972 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,485 км, від неї заживлено 27 споживачів. 

Загальна кількість опор – 19 шт., з них залізобетонних – 19 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-35, А-25 наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 
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Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина ліній від КТП-63 після реконструкції складатиме 487 м, 

від неї буде заживлено 9 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 16 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 9 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,487 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,487 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 18 шт., СВ-105-5 – 

2 шт., СВ-105-14 – 3 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий 

самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х50 – 595 м, AsXSn 2х16 – 

256 м. 

 

34) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-92 у м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від КТП-92 знаходяться у м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1976 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 2,050 км, від неї заживлено 124 споживача. 

Загальна кількість опор – 68 шт., з них залізобетонних – 67 шт., дерев’яних – 1 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б та 

дерев’яні опори, які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи 

(більше 50%). Лінії виконані проводом А-35, А-25, А-16 наявні скрутки в 

прогонах опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від КТП-92 після реконструкції складатиме 466 м, 

від неї буде заживлено 33 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 57 250 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 33 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від КТП-92 після реконструкції складатиме 457 м, 

від неї буде заживлено 24 споживача з річним споживанням електричної енергії 
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близько 43 140 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 24 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від КТП-92 після реконструкції складатиме 450 м, 

від неї буде заживлено 23 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 40 350 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 23 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-4 від КТП-92 після реконструкції складатиме 246 м, 

від неї буде заживлено 17 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 33 300 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 17 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-5 від КТП-92 після реконструкції складатиме 522 м, 

від неї буде заживлено 19 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 35 140 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 19 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 2,152 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 2,152 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 116 шт., СВ-105-5 

– 83 шт., СК-105-8 – 24 шт. СК-105-12 – 4 шт., СК-105-14 – 2 шт. СК-120-10 – 3 

шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований 

провід марки AsXSn 4х95 – 1030 м, AsXSn 4х70 – 724 м, AsXSn 4х50 – 212 м, 

AsXSn 4х35 – 95 м, AsXSn 2х35 – 313 м, AsXSn 4х25 – 52 м, AsXSn 4х16 – 352 

м, AsXSn 2х16 – 1566 м. 

 

35) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-94 у м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від КТП-94 знаходяться у м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1976 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,490 км, від неї заживлено 43 споживачів. 

Загальна кількість опор – 22 шт., з них залізобетонних – 22 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-35, А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 
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приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від КТП-94 після реконструкції складатиме 442 м, 

від неї буде заживлено 33 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 57 140 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 33 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-5 від КТП-94 після реконструкції складатиме 125 м, 

від неї буде заживлено 5 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 9 140 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 5 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,533 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,533 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 23 шт., СВ-105-5 – 

2 шт., СВ-105-14 – 2 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий 

самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х70 – 356 м, AsXSn 4х35 – 

153 м, AsXSn 4х25 – 27 м, AsXSn 2х35 – 43 м, AsXSn 4х16 – 76 м, AsXSn 2х16 – 

344 м. 

 

36) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-140 у м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від КТП-140 знаходяться у м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1975 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 2,700 км, від неї заживлено 148 споживачів. 

Загальна кількість опор – 114 шт., з них залізобетонних – 112 шт., дерев’яних – 

2 шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б та 

дерев’яні опори, які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи 

(більше 50%). Лінії виконані проводом А-35, А-25, А-16, AsXSn-4х70, наявні 

скрутки в прогонах опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від 

побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від КТП-140 після реконструкції складатиме 537 м, 

від неї буде заживлено 28 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 50 400 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-140%20Новоукраїнка
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ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 28 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від КТП-140 після реконструкції складатиме 479 м, 

від неї буде заживлено 34 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 60 140 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 34 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від КТП-140 після реконструкції складатиме 447 м, 

від неї буде заживлено 15 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 26 350 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 15 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-4 від КТП-140 після реконструкції складатиме 489 м, 

від неї буде заживлено 32 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 57 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 32 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-5 від КТП-140 після реконструкції складатиме 537 м, 

від неї буде заживлено 34 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 61 150 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 34 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 2,396 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 2,396 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 111 шт., СВ-105-5 

– 4 шт., СВ-105-8 – 5 шт, СВ-105-10 – 14 шт, СВ-105-14 – 4 шт. На магістралях 

ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95 

– 711 м, AsXSn 4х70 – 808 м, AsXSn 4х50 – 658 м, AsXSn 4х25 – 311 м, AsXSn 

4х16 – 118 м, AsXSn 2х35 – 109 м, AsXSn 2х16 – 1555 м. 

 

37) Реконструкція ПЛ 0,4кВ від ТП-439 в м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-439 знаходяться в м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1972 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,870 км, від неї заживлено 53 споживача. 

Загальна кількість опор – 26 шт., з них залізобетонних – 26 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-439%20Новоукраїнка
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які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-35, А-25, А-16, AsXSn-4х70 наявні скрутки в 

прогонах опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-439 після реконструкції складатиме 183 м, 

від неї буде заживлено 11 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 17 100 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 11 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-439 після реконструкції складатиме 171 м, 

від неї буде заживлено 19 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 28 950 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 19 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-439 після реконструкції складатиме 698 м, 

від неї буде заживлено 23 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 34 550 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 23 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,920 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,920 км; 

Проектом передбачено встановлення стійок  СВ-95-2 – 38 шт.,  СВ-105-5 – 

5 шт., СК-105-8 - 1 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий 

самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95– 415 м, AsXSn 4х70– 138 

м, AsXSn 4х50– 144 м, AsXSn 2х35– 67 м, AsXSn 4х16 – 26 м, AsXSn 2х16 – 451 

м. 

 

38) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-482 у м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від КТП-482 знаходяться у м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1974 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 2,050 км, від неї заживлено 108 споживачів. 

Загальна кількість опор – 67 шт., з них залізобетонних – 67 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-482%20Новоукраїнка
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які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-50, А-35, А-25, А-16, AsXSn-4х50 наявні скрутки в 

прогонах опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-2 від КТП-482 після реконструкції складатиме 209 м, 

від неї буде заживлено 9 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 16 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 9 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від КТП-482 після реконструкції складатиме 578 м, 

від неї буде заживлено 30 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 52 400 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 30 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-4 від КТП-482 після реконструкції складатиме 279 м, 

від неї буде заживлено 13 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 25 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 13 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-5 від КТП-482 після реконструкції складатиме 363 м, 

від неї буде заживлено 15 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 26 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 15 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-6 від КТП-482 після реконструкції складатиме 557 м, 

від неї буде заживлено 34 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 60 300 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 34 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 1,963 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 1,963 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 87 шт., СВ-105-5 – 

11 шт., СВ-105-8 – 2 шт, СВ-105-14 – 2 шт. На магістралях ПЛ для підвісу 
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прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95 – 400 м, 

AsXSn 4х70 – 748 м, AsXSn 4х50 – 539 м, AsXSn 2х35 – 230 м, AsXSn 4х16 – 70 

м, AsXSn 2х16 – 961 м. 

 

39) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-573 у м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-573 знаходяться у м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1972 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,750 км, від неї заживлено 104 споживача. 

Загальна кількість опор – 22 шт., з них залізобетонних – 22 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-35, А-25, А-16, наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-8 від ЗТП-573 після реконструкції складатиме 850 м, 

від неї буде заживлено 9 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 16 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 8 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,850 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,850 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 36 шт., СВ-105-5 – 

2 шт., СВ-105-10 – 1 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий 

самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х70 – 273 м, AsXSn 4х50 – 

132 м, AsXSn 4х35 – 344 м, AsXSn 4х25 – 46 м, AsXSn 4х16 – 105 м, AsXSn 

2х16 – 105 м. 

 

40) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-1 у м. Світловодськ, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-1 знаходяться у м. Світловодськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1958 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,439 км, від неї заживлено 182 споживача. 

Загальна кількість опор – 32 шт., з них залізобетонних – 12 шт., дерев’яних – 20 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б та 

дерев’яні опори, які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи 

(більше 50%). Лінії виконані проводом А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах 
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опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Рб-2 від ЗТП-1 після реконструкції складатиме 218 м, 

від неї буде заживлено 90 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 150 750 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по 

трасі ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 

400 метрів складає 90 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на 

ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Рб-4 від ЗТП-1 після реконструкції складатиме 247 м, 

від неї буде заживлено 99 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 170 100 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 99 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,485 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,430 км; 

 КЛ-0,4 КВ – 0,055 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 20 шт., СВ-105-5 – 

2 шт., СК-105-5 – 3 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий 

самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95 – 272 м, AsXSn 4х50 – 

100 м, AsXSn 4х35 – 105 м, AsXSn 4х25 – 120 м, AsXSn 4х16 – 161 м, AsXSn 

2х16 – 53 м. Кабель марки АВБбШв 4х120-1 – 58 м. 

 

41) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-2 у м. Світловодськ, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-2 знаходяться у м. Світловодськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1993 році (згідно з 

бухгалтерським обліком. Фактично, виходячи з конструктивного виконання 

елементів ПЛ, лінія збудована в 1970-х роках). Довжина ПЛ-0,4 до 

реконструкції становить – 0,550 км, від неї заживлено 183 споживача. Загальна 

кількість опор – 22 шт., з них залізобетонних – 22 шт., дерев’яних – 0 шт. 

Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які 

вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії 

виконані проводом А-25, АС-25, А-16 наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-2%20Св_тловодськ


ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ПрАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” на 2020 рік 

202 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ЗТП-2 після реконструкції складатиме 181 м, від 

неї буде заживлено 53 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 90 700 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 53 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ЗТП-2 після реконструкції складатиме 168 м, від 

неї буде заживлено 57 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 97 500 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 57 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-4 від ЗТП-2 після реконструкції складатиме 219 м, від 

неї буде заживлено 73 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 126 000 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 73 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,590 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,510 км; 

 КЛ-0,4 КВ – 0,080 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 30 шт., СК-105-14 

– 2 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований 

провід марки AsXSn 4х70 – 466 м, AsXSn 4х25 – 262 м, AsXSn 4х16 – 170 м, 

AsXSn 2х16 – 79 м. Кабель марки АВБбШв 4х95-1 – 84 м. 

 

 

42) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4 у м. Світловодськ, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-4 знаходяться у м. Світловодськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1962 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 1,010 км, від неї заживлено 275 споживачів. 

Загальна кількість опор – 29 шт., з них залізобетонних – 29 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-35, АС-35, А-25 наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 
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Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ЗТП-4 після реконструкції складатиме 242 м, від 

неї буде заживлено 167 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 270 500 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 167 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-4 від ЗТП-4 після реконструкції складатиме 687 м, від 

неї буде заживлено 36 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 66 400 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 36 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-6 від ЗТП-4 після реконструкції складатиме 188 м, від 

неї буде заживлено 72 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 126 100 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 72 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-7 від ЗТП-4 після реконструкції складатиме 188 м, від 

неї буде заживлено 2 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 5 700 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 2 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 1,364 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 1,253 км; 

 КЛ-0,4 КВ – 0,111 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 28 шт., СК-105-8 – 

3 шт., СК-105-14 – 5 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий 

самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95 – 177 м, AsXSn 4х70 – 

613 м, AsXSn 4х50 – 195 м, AsXSn 4х35 – 160 м, AsXSn 4х25 – 369 м, AsXSn 

4х16 – 69 м, AsXSn 2х16 – 944 м. Кабель марки АВБбШв 4х120-1 – 30 м. 

АВБбШв 4х95 – 86 м. 

 

43) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-6 у м. Світловодськ, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-6 знаходяться у м. Світловодськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1958 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,350 км, від неї заживлено 202 споживача. 

Загальна кількість опор – 19 шт., з них залізобетонних – 11 шт., дерев’яних – 8 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б та 

дерев’яні опори, які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи 

(більше 50%). Лінії виконані проводом А-25, АС-25 наявні скрутки в прогонах 
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опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-2 від ЗТП-6 після реконструкції складатиме 138 м, від 

неї буде заживлено 3 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 8 140 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 3 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ЗТП-6 після реконструкції складатиме 173 м, від 

неї буде заживлено 7 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 15 400 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 7 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-4 від ЗТП-4 після реконструкції складатиме 161 м, від 

неї буде заживлено 3 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 7 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 3 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,396 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,346 км; 

 КЛ-0,4 КВ – 0,072 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 20 шт., СК-105-14  

– 3 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований 

провід марки AsXSn 4х50 – 263 м, AsXSn 4х35 – 83 м. Кабель марки АВБбШв 

4х120-1 – 30 м. АВБбШв 4х70 – 72 м. 

 

44) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-8 у м. Світловодськ, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-8 знаходяться у м. Світловодськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1993 році (згідно з 

бухгалтерським обліком. Фактично, виходячи з конструктивного виконання 

елементів ПЛ, лінія збудована в 1970-х роках). Довжина ПЛ-0,4 до 

реконструкції становить – 0,480 км, від неї заживлено 29 споживачів. Загальна 

кількість опор – 17 шт., з них залізобетонних – 17 шт., дерев’яних – 0 шт. 

Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які 

вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії 
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виконані проводом А-35, А-25, АС-25, А-16 наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Рб-2 від ЗТП-8 після реконструкції складатиме 409 м, 

від неї буде заживлено 27 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 49 900 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 13 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Рб-4 від ЗТП-8 після реконструкції складатиме 178 м, 

від неї буде заживлено 54 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 92 140 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 54 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,590 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,538 км; 

 КЛ-0,4 КВ – 0,052 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 19 шт., СВ-105-5  

– 3 шт., СК-105-10  – 6 шт., СК-105-14  – 1 шт. На магістралях ПЛ для підвісу 

прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х70 – 170 м, 

AsXSn 4х50 – 320 м, AsXSn 4х35 – 107 м, AsXSn 4х25 – 53 м, AsXSn 4х16 – 26 

м, AsXSn 2х16 – 43 м. Кабель марки АВБбШв 4х95-1 – 28 м. АВБбШв 4х70-1 – 

26 м. 

 

45) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-10 у м. Світловодськ, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-10 знаходяться у м. Світловодськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1963 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,614 км, від неї заживлено 392 споживача. 

Загальна кількість опор – 22 шт., з них залізобетонних – 22 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-35, А-25, АС-25, А-16, СІП 4х25, СІП 4х16, наявні 

скрутки в прогонах опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від 

побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 
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приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-4 від ЗТП-10 після реконструкції складатиме 304 м, 

від неї буде заживлено 116 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 196 100 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по 

трасі ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 

400 метрів складає 116 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на 

ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-6 від ЗТП-10 після реконструкції складатиме 191 м, 

від неї буде заживлено 78 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 134 400 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по 

трасі ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 

400 метрів складає 78 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на 

ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-7 від ЗТП-10 після реконструкції складатиме 185 м, 

від неї буде заживлено 68 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 117 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по 

трасі ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 

400 метрів складає 68 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на 

ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-10 від ЗТП-10 після реконструкції складатиме 278 м, 

від неї буде заживлено 1 споживач з річним споживанням електричної енергії 

близько 4 140 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 1 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,804 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,543 км; 

 КЛ-0,4 КВ – 0,261 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 18 шт., СК-105-10  

– 1 шт., СК-105-14  – 3 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий 

самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95 – 300 м, AsXSn 4х70 – 

346 м, AsXSn 4х50 – 112 м, AsXSn 4х25 – 264 м, AsXSn 4х16 – 105 м. Кабель 

марки АВБбШв 4х120-1 – 225 м, АВБбШв 4х95-1 – 47 м, АВВГ 2х6 – 70 м. 

 

 

 

46) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-11 у м. Світловодськ, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-11 знаходяться у м. Світловодськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1956 році. Довжина ПЛ-0,4 
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до реконструкції становить – 0,590 км, від неї заживлено 49 споживачів. 

Загальна кількість опор – 21 шт., з них залізобетонних – 21 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-35, А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Рб-4 від ЗТП-11 після реконструкції складатиме 313 м, 

від неї буде заживлено 7 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 11 500 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 7 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Рб-5 від ЗТП-11 після реконструкції складатиме 456 м, 

від неї буде заживлено 46 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 92 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 46 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,814 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,551 км; 

 КЛ-0,4 КВ – 0,263 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 23 шт., СК-105-5 - 

2 шт., СК-105-14 - 4 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий 

самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95 – 75 м , AsXSn 4х70 – 290 

м, AsXSn 4х50 – 114 м, AsXSn 4х35 – 104 м, AsXSn 4х25 – 83 м, AsXSn 4х16 – 

103 м, AsXSn 2х16 – 314 м. Кабель марки АВБбШв 4х95-1 – 33 м, АВБбШв 

4х120-1 – 240 м, АВВГ 2х6 – 18 м. 

 

47) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-13 у м. Світловодськ, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-13 знаходяться у м. Світловодськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1967 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,260 км, від неї заживлено 388 споживачів. 

Загальна кількість опор – 12 шт., з них залізобетонних – 12 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 
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Лінії виконані проводом А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-2 від ЗТП-13 після реконструкції складатиме 140 м, 

від неї буде заживлено 82 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 153 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 82 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ЗТП-13 після реконструкції складатиме 112 м, 

від неї буде заживлено 136 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 248 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по 

трасі ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 

400 метрів складає 136 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на 

ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-4 від ЗТП-13 після реконструкції складатиме 210 м, 

від неї буде заживлено 100 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 172 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по 

трасі ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 

400 метрів складає 100 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на 

ПЛ-0,4кВ) 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,394 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,323 км; 

 КЛ-0,4 КВ – 0,071 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 19 шт., СК-105-10  

– 2 шт., СК-105-14  – 1 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий 

самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95 – 212 м, AsXSn 4х50 – 

130 м, AsXSn 4х35 – 122 м, AsXSn 4х25 – 121 м, AsXSn 4х16 – 26 м, AsXSn 

2х16 – 45 м. Кабель марки АВБбШв 4х70-1 – 28 м, АВБбШв 4х120-1 – 46 м. 

 

48) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-55 у м. Світловодськ, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від КТП-55 знаходяться у м. Світловодськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1993 році (згідно з 

бухгалтерським обліком. Фактично, виходячи з конструктивного виконання 

елементів ПЛ, лінія збудована в 1970-х роках). Довжина ПЛ-0,4 до 

реконструкції становить – 0,994 км, від неї заживлено 103 споживача. Загальна 

кількість опор – 10 шт., з них залізобетонних – 10 шт., дерев’яних – 0 шт. 

Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які 
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вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії 

виконані проводом А-25, А-16, СІП 2х16, СІП 4х25, СІП 4х35 наявні скрутки в 

прогонах опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Рб-2 від КТП-55 після реконструкції складатиме 390 м, 

від неї буде заживлено 39 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 77 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 39 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Рб-3 від КТП-55 після реконструкції складатиме 44 м, 

від неї буде заживлено 6 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 10 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 6 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-8 від КТП-55 після реконструкції складатиме 594 м, 

від неї буде заживлено 14 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 19 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 10 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,990 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,794 км; 

 КЛ-0,4 КВ – 0,196 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 36 шт., СК-105-5 - 

7 шт., СК-105-8 - 1 шт., СК-105-10 - 3 шт., СК-105-14 - 3 шт. На магістралях ПЛ 

для підвісу прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х70 – 

354 м, AsXSn 4х50 – 221 м, AsXSn 4х25 – 186 м, AsXSn 4х16 – 52 м, AsXSn 

2х16 – 828 м. Кабель марки АВБбШв 4х95-1 – 16 м, АВБбШв 4х70-1 – 188 м, 

АВВГ 2х6 – 14 м, АВВГ 4х6 – 4 м. 

 

49) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-116 у м. Світловодськ, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-116 знаходяться у м. Світловодськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1959 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,310 км, від неї заживлено 140 споживачів. 
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Загальна кількість опор – 10 шт., з них залізобетонних – 10 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-35, А-25, А-16, наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ЗТП-116 після реконструкції складатиме 118 м, 

від неї буде заживлено 90 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 163 600 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по 

трасі ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 

400 метрів складає 90 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на 

ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ЗТП-116 після реконструкції складатиме 171 м, 

від неї буде заживлено 67 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 124 800 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по 

трасі ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 

400 метрів складає 67 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на 

ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,289 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,240 км; 

 КЛ-0,4 КВ – 0,049 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 17 шт., СК-105-14  

– 1 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований 

провід марки AsXSn 4х70 – 73 м, AsXSn 4х50 – 68 м, AsXSn 4х25 – 232 м, 

AsXSn 2х16 – 95 м. Кабель марки АВБбШв 4х95 – 33 м, АВБбШв 4х70 – 18 м. 

 

50) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-117 у м. Світловодськ, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-117 знаходяться у м. Світловодськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1959 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,220 км, від неї заживлено 163 споживача. 

Загальна кількість опор – 6 шт., з них залізобетонних – 6 шт., дерев’яних – 0 шт. 

Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які 

вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії 

виконані проводом А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах опор. Періодично 

надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 
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Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Рб-2 від ЗТП-117 після реконструкції складатиме 198 м, 

від неї буде заживлено 163 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 346 000 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по 

трасі ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 

400 метрів складає 163 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на 

ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,194 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,160 км; 

 КЛ-0,4 КВ – 0,034 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 4 шт., СК-105-10  

– 1 шт., СК-105-14  – 1 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий 

самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95 – 146 м, AsXSn 4х35 – 26 

м, AsXSn 4х25 – 131 м. Кабель марки АВБбШв 4х150-1 – 35 м. 

 

51) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-120 у м. Світловодськ, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-120 знаходяться у м. Світловодськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1959 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,338 км, від неї заживлено 46 споживачів. 

Загальна кількість опор – 13 шт., з них залізобетонних – 13 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-25, АС-25, СІП 4х25, наявні скрутки в прогонах 

опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Рб-2 від ЗТП-120 після реконструкції складатиме 280 м, 

від неї буде заживлено 46 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 90 300 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 
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метрів складає 46 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,291 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,280 км; 

 КЛ-0,4 КВ – 0,011 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 11 шт., СК-105-14  

– 1 - 4 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований 

провід марки AsXSn 4х50 – 240 м, AsXSn 4х25 – 94 м, AsXSn 4х16 – 97 м, 

AsXSn 2х16 – 107 м. Кабель марки АВБбШв 4х70-1 – 12 м. 

 

52) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-125 у м. Світловодськ, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ЗТП-125 знаходяться у м. Світловодськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1960 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,658 км, від неї заживлено 32 споживача. 

Загальна кількість опор – 24 шт., з них залізобетонних – 24 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-16 наявні скрутки в прогонах опор. Періодично 

надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Рб-1/1 від ЗТП-125 після реконструкції складатиме 642 

м, від неї буде заживлено 46 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 92 140 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 39 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,658 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,630 км; 

 КЛ-0,4 КВ – 0,028 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 17 шт., СК-105-14 

- 2 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний ізольований 

провід марки AsXSn 4х70 – 480 м, AsXSn 4х25 – 52 м, AsXSn 2х25 – 133 м, 

AsXSn 2х16 – 732 м. Кабель марки АВБбШв 4х95-1 – 30 м, АВВГ 2х6 – 112 м. 
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53) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-262 у м. Світловодськ, 

Кіровоградської області. (матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від КТП-262 знаходяться у м. Світловодськ 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1973 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 1,045 км, від неї заживлений 41 споживач. 

Загальна кількість опор – 34 шт., з них залізобетонних – 26 шт., дерев’яних – 8 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б та 

дерев’яні опори, які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи 

(більше 50%). Лінії виконані проводом А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах 

опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-2 від КТП-262 після реконструкції складатиме 725 м, 

від неї буде заживлено 22 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 50 500 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 15 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від КТП-262 після реконструкції складатиме 569 м, 

від неї буде заживлено 18 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 38 400 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 18 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 1,102 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 1,070 км; 

 КЛ-0,4 КВ – 0,032 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-95-2.0 – 36 шт., СК-105-5 - 

2 шт., СК-105-8 - 2 шт., СК-105-10 - 8 шт., СК-105-14 - 3 шт. На магістралях ПЛ 

для підвісу прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95 – 

420 м , AsXSn 4х70 – 414 м, AsXSn 4х35 – 79 м, AsXSn 4х25 – 182 м, AsXSn 

2х25 – 316 м, AsXSn 4х16 – 230 м, AsXSn 2х16 – 791 м. Кабель марки АВБбШв 

4х95 – 16 м, АВБбШв 4х120 – 16 м. 

 

54) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-71 в м. Кропивницький 

(матеріали) 
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Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-71 знаходяться в м. Кропивницький 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1938 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 1,257 км, від неї заживлено 74 споживачів. 

Загальна кількість опор – 44 шт., з них залізобетонних – 42 шт., дерев’яних – 2 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б та 

дерев’яні опори, які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи 

(більше 50%). Лінії виконані проводом А-16, А-25 наявні скрутки в прогонах 

опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-71 після реконструкції складатиме 473 м, від 

неї буде заживлено 21 споживач з річним споживанням електричної енергії 

близько 38 400 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 21 абонент, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-71 після реконструкції складатиме 516 м, від 

неї буде заживлено 35 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 69 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 35 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-71 після реконструкції складатиме 755 м, від 

неї буде заживлено 40 споживачів з річним споживанням електричної енергії 

близько 80 300 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 36 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 1,576 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 1,529 км; 

 КЛ- 0,4 КВ – 0,047 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок  СВ-95-2 – 29 шт., СВ-105-5 - 4 

шт., СК-105-5 - 5 шт., СК-105-8 - 5 шт., СК-105-10 - 3 шт., СК-105-12 - 1 шт.,  

металева – 10 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний 

ізольований провід марки AsXSn 4х95 – 502 м, AsXSn 4х70 – 620 м, AsXSn 

4х35 – 103 м, AsXSn 2х35 – 96 м, AsXSn 4х25 – 176 м, AsXSn 4х16 – 140 м, 

AsXSn 2х16 – 1810 м. Кабель марки АВБбШв 4х95 – 96 м, АВВГ 4х120 - 47 м. 

 

55) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-220 в м. Кропивницький 

(матеріали) 
 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-220%20Кропивницький
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Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-220 знаходяться в м. Кропивницький 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1966 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,149 км, від неї заживлено 20 споживачів. 

Загальна кількість опор – 3 шт., з них залізобетонних – 2 шт., дерев’яних – 1 шт. 

Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б та дерев’яні 

опори, які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 

50%). Лінії виконані проводом А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-220 після реконструкції складатиме 145 м, 

від неї буде заживлено 20 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 39 750 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 20 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,168 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,129 км; 

 КЛ- 0,4 КВ – 0,023 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СК-105-8 - 2 шт., СК-105-10 - 

4 шт., металева – 1 шт. На магістралях ПЛ для підвісу прийнятий самоутримний 

ізольований провід марки AsXSn 4х50 – 138 м, AsXSn 4х16 – 35 м, AsXSn 2х16 

– 137 м. Кабель марки АВБбШв 4х70 – 24 м. 

 

56) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-241 в м. Кропивницький 

(матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-241 знаходяться в м. Кропивницький 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1953 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 0,996 км, від неї заживлено 97 споживачів. 

Загальна кількість опор – 37 шт., з них залізобетонних – 37 шт., дерев’яних – 0 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, 

які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). 

Лінії виконані проводом А-16, А-25 наявні скрутки в прогонах опор. 

Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-241%20Кропивницький
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Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-241 після реконструкції складатиме 598 м, 

від неї буде заживлено 36 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 73 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 36 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-241 після реконструкції складатиме 623 м, 

від неї буде заживлено 42 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 82 150 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 42 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП№345(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з ТП-241 після реконструкції складатиме 545 м, від неї буде 

заживлено 40 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

80 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 40 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-4 від ТП№345(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з ТП-241 після реконструкції складатиме 560 м, від неї буде 

заживлено 28 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

15 168 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 28 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 2,037 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 1,057 км; 

 КЛ- 0,4 КВ – 0,048 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок  СВ-105-2 - 48 шт., СВ-105-5 - 

1 шт., СК-105-10 - 3 шт., СК-105-14 - 6 шт., металева – 2 шт. На магістралях ПЛ 

для підвісу прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95 – 

1114 м, AsXSn 4х70 – 297 м, AsXSn 4х50 – 267 м, AsXSn 4х35 – 60 м, AsXSn 

2х35 – 194 м, AsXSn 4х16 – 140 м, AsXSn 2х16 – 2206 м. Кабель марки 

АВБбШв 4х95 – 21 м, АВБбШв 4х120 – 78 м. 

 

57) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-330 в м. Кропивницький 

(матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-330 знаходяться в м. Кропивницький 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 2009 році (згідно з 

бухгалтерським обліком. Фактично, виходячи з конструктивного виконання 

елементів ПЛ, лінія збудована в 1970-х роках). Довжина ПЛ-0,4 до 

реконструкції становить – 0,064 км, від неї заживлено 54 споживача. Загальна 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-330%20Кропивницький
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кількість опор – 4 шт., з них залізобетонних – 4 шт., дерев’яних – 0 шт. 

Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б опори, які 

вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи (більше 50%). Лінії 

виконані проводом А-25 наявні скрутки в прогонах опор. Періодично надходять 

скарги на якість напруги від побутових споживачів. 

Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-330 після реконструкції складатиме 282 м, 

від неї буде заживлено 30 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 62 140 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 30 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-330 після реконструкції складатиме 312 м, 

від неї буде заживлено 24 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 48 700 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 24 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 0,421 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 0,396 км; 

 КЛ- 0,4 КВ – 0,025 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок  СК-105-8 - 1 шт., СК-105-10 - 

4 шт., СК-105-12 - 6 шт., СВ-105-5 - 4 шт., СВ-95-2 – 8 шт. На магістралях ПЛ 

для підвісу прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95 – 

257 м, AsXSn 4х70 – 238 м, AsXSn 4х50 – 132 м, AsXSn 4х25 – 119 м. Кабель 

марки АВБбШв 4х95 – 26 м, АВБбШв 4х120 – 26 м, АВВГнг 4х6 - 20 м. 

 

58) Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-661 в м. Кропивницький 

(матеріали) 
 

Повітряні лінії 0,4 кВ від ТП-661 знаходяться в м. Кропивницький 

Кіровоградської області, введені в експлуатацію в 1961 році. Довжина ПЛ-0,4 

до реконструкції становить – 2,064 км, від неї заживлено 131 споживач. 

Загальна кількість опор – 71 шт., з них залізобетонних – 70 шт., дерев’яних – 1 

шт. Відповідно до акту технічного стану, на лініях наявні дефектні ж/б та 

дерев’яні опори, які вичерпали свій механічний ресурс, наявні тріщини та сколи 

(більше 50%). Лінії виконані проводом А-25, А-16 наявні скрутки в прогонах 

опор. Періодично надходять скарги на якість напруги від побутових 

споживачів. 

додатки/Рек.%20ПЛ-0,4кВ%20ТП-661%20Кропивницький
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Лінії повністю вичерпали свій проектний ресурс передачі електричної 

енергії. Подальше (навіть незначне) зростання споживання електричної енергії 

приєднаними абонентами призведе до зниження рівня напруги до значення, 

меншого ніж аварійно допустимий. 

Згідно акту технічного стану, для покращення якості електропостачання 

існуючих споживачів даний об’єкт потребує реконструкції. 

Загальна довжина Л-1 від ТП-661 після реконструкції складатиме 487 м, 

від неї буде заживлено 36 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 72 500 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 36 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-2 від ТП-661 після реконструкції складатиме 420 м, 

від неї буде заживлено 23 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 46 200 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 23 абонента, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-3 від ТП-661 після реконструкції складатиме 331 м, 

від неї буде заживлено 25 споживачів з річним споживанням електричної 

енергії близько 49 900 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі 

ПЛ-0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 

метрів складає 25 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-

0,4кВ). 

Загальна довжина Л-4 від ТП-661 після реконструкції складатиме 627 м, 

від неї буде заживлено 52 споживача з річним споживанням електричної енергії 

близько 108 000 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-

0,4кВ від трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів 

складає 50 абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

Загальна довжина Л-1 від ТП№348(розвантажувальна) частина яка буде 

переключена з ТП-661 після реконструкції складатиме 220 м, від неї буде 

заживлено 15 споживачів з річним споживанням електричної енергії близько 

30 300 кВт*год. Кількість споживачів, відстань до яких по трасі ПЛ-0,4кВ від 

трансформаторної підстанції до лічильника не перевищує 400 метрів складає 15 

абонентів, (100 % від загальної кількості споживачів на ПЛ-0,4кВ). 

 

У відповідності до проектно-кошторисної документації передбачено 

здійснити технічне переоснащення 2,143 км, з них: 

 ПЛІ-0,4 КВ – 2,029 км; 

 КЛ- 0,4 КВ – 0,114 км. 

Проектом передбачено встановлення стійок СВ-105-2 - 60 шт., СВ-105-5 - 

7 шт., СК-105-12 - 1 шт., СК-105-14 - 2 шт., металева – 2 шт. На магістралях ПЛ 

для підвісу прийнятий самоутримний ізольований провід марки AsXSn 4х95 – 

441 м, AsXSn 4х70 – 726 м, AsXSn 4х50 – 473 м, AsXSn 4х25 – 89 м, AsXSn 

4х16 – 213 м, AsXSn 2х16 – 2243 м. Кабель марки АВБбШв 4х70 – 78 м, АВВГ 

4х70 - 19 м, АВВГ-4х95 – 37 м, АВВГ-4х120 – 21 м. 
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Висновок. 
 

Заміна непридатних ПЛ-0,4 кВ на ПЛ з самоутримним ізольованим 

проводом є доцільною та технічно необхідною в зв’язку з неналежним 

технічним станом існуючих ПЛ. 
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Додаток 1.7 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

будівництва розвантажувальних ТП. 
 

Резюме. 
 

В ПрАТ “Кіровоградобленерго” станом на 01.01.2019р. експлуатується 

близько 6000 фідерів ПЛ-0,4 кВ довжиною більше 1 км. Значна довжина ПЛ 

призводить до втрат електроенергії, спаду рівня напруги в кінці лінії більше 

максимально допустимої величини, неможливості вибрати комутаційні 

апарати, які мали можливість ефективно відключати струми коротких замикань 

в кінці ПЛ. Збільшення перерізу не завжди дає можливість вирішувати данні 

проблеми. Найбільш доцільним шляхом вирішення даних проблем є 

встановлення розвантажувальних ТП. 

 

Технічний опис. 
 

Для зменшення втрат електроенергії, підвищення надійності та якості 

електропостачання, підвищення безпеки для оточуючих пропонується у 2020 

році побудувати одну розвантажувальну ТП. 

 

Техніко-економічне обґрунтування. 
 

Розвантажувальна КТП-1619 по вул. Вишневій та переключення частини 

ПЛ-0,4кВ від існуючих КТП-177 та КТП-89 в с. Суботці Знам'янського району 

Кіровоградської області (матеріали). 

Будівництво даної розвантажувальної ТП є частиною наступних заходів 

передбачених цією Інвестиційною програмою: 

- реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ТП-177 в с. Суботці, 

Кіровоградської області; 

- реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ТП-89 в с. Суботці, Кіровоградської 

області. 

Доцільність реалізації даних заходів визначена в розділі “Техніко-

економічне обґрунтування необхідності реконструкції ПЛ-0,4кВ”. 

Слід зазначити, що територіально розвантажувальна ТП встановлюється в 

місті зближення Л-2 від ТП-177 та Л-2 від ТП-89. На даний момент відстані від 

ТП-177 до найбільш віддалених споживачів Л-2 складають близько 1 км, 

відстані від ТП-89 до найбільш віддалених споживачів Л-2 також складають 

близько 1 км. 

Враховуючи щільну забудову, без встановлення розвантажувальної ТП, 

технічно неможливо забезпечити найбільш віддалених споживачів якісною 

електроенергією, а саме: неможливо забезпечити нормативні спади напруги на 

кінцях ліній (згідно вимог ГІД 34.20.178:2005 Проектування електричних 

мереж 0,4-10 кВ). При прийнятті рішення також враховувалися вимоги СОБУ 

МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 щодо рекомендованої довжини ПЛ. 

додатки/Буд.%20розв.%20ТП-1619%20Суботц_
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Вартість реалізації заходу з будівництва даної розвантажувальної ТП 

складе 640,85 тис. грн. (без ПДВ). Після оптимізації витрат вартість реалізації 

підрядним способом складе – 377,88 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Висновок. 
 

Будівництво розвантажувальної ТП з будівництвом відрізків ПЛ-0,4 кВ та 

ПЛ-10 кВ для переключення електромереж є необхідним, доцільним та 

виправданим. 
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Додаток 1.8 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності реконструкції 

огорожі та мережі зовнішнього освітлення ПС “Новомиргород-

150/110/35/10кВ” в м. Новомиргород Кіровоградської області 
 

Резюме. 
 

Даний захід передбачено Планом розвитку системи розподілу ПрАТ 

“Кіровогралобленерго” на 2020–2024 роки (далі – План), а саме: табл. 45 

п.2.1.6 та табл. 46 п.2.1.7. 

ПС 150/110/35/10 кВ “Новомиргородська” є джерелом живлення 

побутових та юридичних споживачів Маловисківського та Новомиргородського 

районів Кірвоградської області, Шполянського району Черкаської області, а 

також споживачів І категорії – підприємства по видобутку титанової руди ТОВ 

“Велта” та Новокостянтинівської шахти Схід ГЗК (резервне живлення). 

Підстанція була введена в експлуатацію в 1967 році. Огородження та мережі 

зовнішнього освітлення були побудовані разом з підстанцією більше 50 років 

тому. Ресурс огорожі та прожекторів станом на сьогоднішній день майже 

вичерпаний по причині тривалої експлуатації: прожектори (світловідбивачі), 

сітка та ж/б стовпи уражені корозією, ремонту не підлягають, та потребують 

заміни. Внаслідок фізичного зношення огородження виникає загроза 

проникнення сторонніх осіб на територію енергооб’єкту, що в свою чергу може 

призвести до непередбачуваних наслідків. В зв’язку з поступовим збільшенням 

кількості одиниць сучасного силового обладнання на відкритих розподільних 

пристроях підстанції, існуючі освітлювальні мережі не дають змоги в повній 

мірі забезпечити належне освітлення робочих місць та проведення якісного 

огляду електротехнічного устаткування в темний час доби (як наприклад 

контроль тиску елегазу за показами денсиметрів на трансформаторах струму та 

вимикачах 150 кВ). Особливої важливості це питання набуває під час негоди та 

виконання аварійно-відновлювальних робіт. Від результатів огляду залежить 

безпека для життя експлуатаційного персоналу та надійність подальшої роботи 

високовартісного електрообладнання. 

У відповідності до вимог п. 4.2.36 Правил улаштування електроустановок 

видання 2017 року, територія відкритої ПС напругою від 35-150 кВ необхідно 

огороджувати зовнішньою огорожею висотою, не менше 1,8 м. Огорожа 

повинна бути виконана з залізобетонних конструкцій з встановленою по верху 

огорожі дашком із колючого дроту з нахилом ззовні ПС. Конструкція воріт і 

хвіртки повинна бути металевою, з внутрішніми замками, що попередить вільне 

проникнення на територію стороніх осіб. Конструктивні елементи огорожі 

повинні мати між собою металевий зв’язок. Крім того, відповідно до вимог 

СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 інженерні системи ПС 35-150кВ 

повинні відповідати певним основним вимогам, однією з яких є така: ПС 

повинні бути обладнані системами технологічного спостереження та 

безпеки, у тому числі системами охоронної сигналізації і контролю доступу 

на територію ПС. 
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“Актом технічного стану огорожі та мережі зовнішнього освітлення ПС 

“Новомиргород”-150/110/35/10 кВ від 10.11.2016 року” встановлено, що 

сітчаста огорожа підстанції та її конструктивні елементи не відповідають 

вимогам ПУЕ п. 4.2.36 і, відповідно, підлягають реконструкції. Вказаним 

Актом встановлено, що мережа зовнішнього освітлення з конструктивними 

елементами також підлягає реконструкції. 

З метою усунення виявлених зауважень, в 2016 році проектна група ПАТ 

“Кіровоградобленерго” виготовила робочий проект “Реконструкція огорожі та 

мережі зовнішнього освітлення ПС “Новомиргородська-150/110/35/10 кВ” в м. 

Новомиргород Кіровоградської області”. Проектом передбачено демонтажні 

роботи: металева сітчаста огорожа – 436,6 м, ворота металеві – 1 шт., хвіртка 

металева – 1 шт., залізобетонні стовпчики – 109 шт. та ін.. Монтажні роботи: 

встановлення з/б панелей П6в – 124 шт., металевих воріт ВМ, хвіртки КМ, та по 

периметру підстанції спірального захисного бар’єру “Єгоза”. Заміна на 

порталах прожекторів для освітлення, прокладка нових КЛ від комірки ТСН-10 

до них, монтаж прожекторів на металевій вежі, монтаж світильника на 

приміщенні чергового електромонтера. Встановлення обладнання для системи 

відео нагляду – 10 камер зовнішнього та внутрішнього спостереження), шафи 

комутаційної з обладнанням для обробки та видачі інформації, джерела 

безперебійного живлення та організація віддаленого робочого місця в кімнаті 

чергового електромонтера. 

Згідно розробленої проектно-кошторисної документації, вартість 

виконання робіт складає 1 962,45 тис. грн. (без ПДВ). (матеріали). Після 

оптимізації витрат вартість реалізації підрядним способом складе – 1 720,32 

тис. грн. (без ПДВ). 

З метою запобігання крадіжкам електротехнічного обладнання, скорочення 

матеріальних витрат на експлуатацію морально і фізично застарілого 

обладнання, та для приведення стану об’єктів у відповідність з вимогами 

діючих нормативних документів в 2020 році планується виконати 

реконструкцію ПС. 

 

Економічна ефективність реалізації проекту. 
 

Ефект від впровадження заходу досягатиметься безперебійною роботою 

обладнання, та неможливістю проникнення на територію підстанції сторонніх 

осіб. Відповідно до вимог діючих нормативних документів один раз на рік 

необхідно виконувати ремонт огорожі та мереж зовнішнього освітлення, але 

оскільки вони перебувають в експлуатації понад 25 років – дані роботи 

виконуються частіше. 

Тривалість фарбування огорожі з сітки складає 52,4 годин. Витрати на 

заробітну плату складають: 

1. ел. слюсар по ремонту РП 4-го розряду – 1 чол. (121,55 грн. х 52,4 

год.) = 6 369,22 грн.; 

додатки/Рек.%20ПС%20Новомиргородська%20огорожа/ПС%20Новомиргородська%20огорожа%20-%20АТС.jpg
додатки/Рек.%20ПС%20Новомиргородська%20огорожа
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2. ел. слюсар по ремонту РП 3-го розряду – 1 чол. (108,25 грн. х 52,4 

год.) = 5 672,30 грн.; 

3. водій – 1 чол. (74,73 грн. х 4) = 298,92 грн. 

Заробітна плата робітників, що приймають участь в фарбуванні сітки 

складає 12 340,44 грн. (без ПДВ). 

На 654,89 м
2
 фарбування сітки у середньому витрачаються матеріали. 

 

Назва матеріалів і 

запчастин 

Площа 

фарбування, м
2
 

Розрахунок 

фарби, кг 

(0,1кг/м
2
) 

Витрати на матеріали в 

грошовому виразі 

Вартість 1 кг 

фарби, 

грн. (без ПДВ) 

Сума, грн., 

(без ПДВ) 

Емаль сіра ПФ-115 654,89 65,5 165,6 10 846,8 
 

Транспортні витрати: 

Транс. 

засіб 

Вартість 1 км 

пробігу, грн. 

(без ПДВ) 

Час роботи, 

год. 

Сума, 

грн. 

(без 

ПДВ) 

Вартість 1 км 

пробігу, грн. 

(без ПДВ) 

Пробіг, 

км 

Сума, 

грн. 

(без 

ПДВ) 

Всього грн. 

(без ПДВ) 

ГАЗ 53 88,85 4 355,4 7,46 200 1 492 1 847,4 

 

Витрати на фарбування 654,89 м
2
 сітки складають: 

12 340,44 + 10 846,8 + 1 847,4 = 25 034,64 грн. (без ПДВ). 

 

Після заміни огородження буде оприбутковано наступні матеріали за 

вартістю: 

№ Найменування матеріалу 
Кількість, 

шт. 

Вартість 

одиниці, грн. 

(без ПДВ) 

Вартість 

грн. (без 

ПДВ) 

1 Металеві сітчасті панелі (3м) 145 200 29 000 

2 Ворота металеві 1 500 500 

3 Хвіртка металева 1 160 160 

4 Залізобетонні стовпчики 109 40 4360 

Всього 
  

34 020 

 

Оцінка економічної ефективності реконструкції огородження 

підстанції “Новомиргородська”-150/110/35/10 кВ 
 

Економічна ефективність реконструкції огородження ПС ґрунтується на 

зменшенні ймовірності крадіжки високовартісного обладнання, а саме 

трансформатора напруги 35 кВ. В разі настання подібного випадку для 

відновлення схеми нормального режиму підстанції необхідно закупити нове 

обладнання (трансформатор напруги GZF-36) вартістю 233,86 тис.грн. (без 

ПДВ) за один комплект. Окремо вартість заходу згідно кошторисних 

розрахунків складає 1 284,367 тис. грн. (без ПДВ).  

 

Отже окупність даного проекту складає: 
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1 284,367 / 233,86 = 5,4 (років). 

 

Оцінка економічної ефективності реконструкції освітлення підстанції 

“Новомиргородська”-150/110/35/10 кВ 
 

Економічна ефективність реконструкції освітлення ПС ґрунтується на 

зменшенні ймовірності крадіжки високовартісного обладнання, а саме 

трансформатора напруги 35 кВ. В разі настання подібного випадку для 

відновлення схеми нормального режиму підстанції необхідно закупити нове 

обладнання (трансформатор напруги GZF-36) вартістю 233,86 тис.грн. (без 

ПДВ) за один комплект. Окремо вартість заходу згідно кошторисних 

розрахунків складає 167,082 тис. грн. (без ПДВ).  

 

Отже окупність даного проекту складає: 

167,082 / 233,86 = 0,7 (років). 

 

Оцінка економічної ефективності встановлення системи відео 

спостереження на підстанції “Новомиргородська”-150/110/35/10 кВ 
 

Економічна ефективність встановлення системи відео спостереження на ПС 

ґрунтується на зменшенні ймовірності крадіжки високовартісного обладнання, 

а саме трансформатора напруги 35 кВ. В разі настання подібного випадку для 

відновлення схеми нормального режиму підстанції необхідно закупити нове 

обладнання (трансформатор напруги GZF-36) вартістю 233,86 тис.грн. (без 

ПДВ) за один комплект. Окремо вартість заходу згідно кошторисних 

розрахунків складає 268,87 тис. грн. (без ПДВ).  

 

Отже окупність даного проекту складає: 

268,87 / 233,86 = 1,1 (років). 

 

Висновок. 
 

Нове освітлення збільшить якість огляду електротехнічного устаткування 

підстанції в нічний час доби, покращить нагляд за територією ПС, підвищить 

безпечну експлуатацію обладнання підстанції. Нова огорожа унеможливить 

проникнення на територію підстанції сторонніх осіб з метою крадіжки 

трансформаторного масла та високовартісного обладнання. Встановлення 

системи відеонагляду дозволить черговому персоналу підстанції, у випадку 

настання надзвичайної ситуації через вплив сторонніх осіб, знаходитись на 

безпечній відстані від епіцентру подій та своєчасно повідомити правоохоронні 

органи. 

Таким чином, даний захід є технічно та економічно виправданим. 
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Додаток 1.9 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності реконструкції 

контуру заземлення ПС 110кВ “Капітанівка” в с. Капітанівка 

Новомиргородського району. 
 

Резюме. 
 

Даний захід передбачено Планом, а саме: табл. 45 п.2.1.1 та табл. 46 

п.2.1.1. 

Заземлюючий пристрій підстанції являє собою систему неізольованих 

провідників, що знаходяться в безпосередньому контакті з ґрунтом та 

призначений для проведення струму в “землю”. Фактично заземлюючий 

пристрій підстанцій являю собою сітку з квадратними або прямокутними 

комірками, яку доповнюють деяким числом вертикальних провідників 

занурених у ґрунт. Дана конструкція заземлюючого пристрою забезпечує 

обмеження потенціалу напруги в зоні розповсюдження струму, в наслідок чого 

забезпечується безпека для людей, що знаходяться поблизу. 

До заземлюючого пристрою згідно вимог ПУЕ та ПТЕ приєднують усі 

металеві частини електроустановок та електроустаткування, які можуть 

опинитися під напругою внаслідок порушення ізоляції, а також до 

заземлюючого пристрою приєднуються допоміжні заземлювачі, нейтралі 

трансформаторів, пристрої грозозахисту (розрядники, обмежувачі перенапруги, 

блискавковідводи), вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів. 

В рамках інвестиційної програми 2019 року проектною організацією 

виконано розробку проектно-кошторисної документації по реконструкції 

контуру заземлення підстанції 110кВ “Капітанівка” (матеріали). Документація 

була розроблена на основі проведених діагностувань стану контуру заземлення. 

Дані діагностування проводяться з метою з’ясування: 

– реального положення штучних та природних заземлювачів підстанції; 

– корозійного стану штучних заземлювачів підстанції; 

– наявність та якість зв’язку обладнання с заземлюючим пристроєм 

підстанції та шляхи розтікання струму з обладнання у разі влучання блискавки 

чи короткому замиканні; 

– розрахункових значень напруги дотику та розподіл потенціалів при 

короткому замиканні; 

– опір заземлюючого пристрою; 

– місця можливого виносу високого потенціалу на територію підстанції. 

 

Витрата коштів 
 

Згідно з розробленою (згідно протоколів дослідних випробувань по 

діагностуванню стану заземлюючих пристроїв (контурів) підстанцій) проектно-

кошторисною документацією, вартість реалізації робіт по реконструкції 

контуру заземлення ПС 110кВ “Капітанівка” в с. Капітанівка 

Новомиргородського району складає 130,44 тис. грн. (без ПДВ). Після 

додатки/Рек.%20ПС%20Кап_тан_вка%20конт.%20заземл
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оптимізації витрат вартість реалізації підрядним способом складе – 123,14 тис. 

грн. (без ПДВ). 

 

Оцінка економічної ефективності 
 

Економічна ефективність реконструкції заземлюючого пристрою ПС 

витікає з зменшенням ймовірності пошкодження електрообладнання (в 

середньому, вартість капітального ремонту силового трансформатора складає 

598,12 тис. грн. без ПДВ), та на виконання вимог розділу 1.7 ПУЕ щодо 

створення безпечних умов для праці обслуговуючого персоналу. 

Отже окупність даного заходу складе: 

123,14 / 598,12 = 0,21 року. 

 

Висновок. 
 

Приймаючи до уваги приведені аргументи, реконструкцію заземлюючого 

пристрою на ПС 110кВ “Капітанівка” вважаємо доцільною та обґрунтовано 

необхідною. 
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Додаток 1.10. 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності реконструкції 

 ЗТП-61 із заміною її на 2КТПГС-10/0,4 кВ в м. Новомиргород 

Кіровоградської області. 
 

Резюме. 
 

В ПрАТ “Кіровоградобленерго” станом на 01.01.2019 р. експлуатується 

801 ЗТП, з яких 21 у Новомиргородському РЕМ. Частина ЗТП збудована в 50х-

60х роках минулого сторіччя. Встановлене в них обладнання морально 

застаріло, фізично зношене і не забезпечує надійну роботу мереж. Запасні 

частини та комплектуючі для ремонту обладнання відсутні. Капітальні ремонти 

і технічне обслуговування, на які витрачаються чималі кошти, не призводять до 

суттєвого поліпшення технічного стану обладнання. 

Крім того, частина ЗТП конструктивно виконана з порушенням вимог 

сучасних діючих нормативних документів, не відповідає вимогам безпечної 

експлуатації та пожежної безпеки (матеріали). 

 

Технічний опис. 
 

ЗТП-61 розташована в центрі міста Новомиргород Кіровоградської області. 

ЗТП-61 введена в експлуатацію в 1973 році, забезпечує електропостачання 

Районної Державної адміністрації, Районної Ради, та юридичних споживачів 

центральної частини міста. Згідно вимог ДБН В.2.5-23:2010, Проектування 

електрообладнання об'єктів цивільного призначення, Будинки установ органів 

управління міського та районного значення належать до другої категорії. 

Існуюча схема живлення категорійних та інших відповідальних споживачів в 

центрі міста не надійна (однотрансформаторне ТП з живленням по одній КЛ-10 

кВ). Згідно вимог ПУЕ, Електроприймачі ІІ категорії необхідно забезпечувати 

електроенергією від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення. 

В рамках реалізації Інвестиційної програми 2017 року було 

реконструйовано дві кабельні лінії 10 кВ КЛ-188 (РП-1 – ЗТП-362) та КЛ-183 

(РП-1 – ЗТП-277), які були прокладені з урахуванням майбутнього їх заведення 

в реконструйоване ТП-61 з улаштуванням схеми “захід-вихід” для забезпечення 

живлення по стороні 10 кВ від двох незалежних взаєморезервуючих джерел 

(рис.1). 

Рис. 1 

додатки/Рек.%20ТП-61%20Новомиргород
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Конструктивно ЗТП-61 виконана двохкамерною (комірка трансформатора 

з комутаційним обладнанням 10кВ в одній комірці та РУ-0,4кВ). Привод 

роз’єднувача, опорні ізолятори тримачі запобіжників змонтовано на стіні. 

Трансформатор розміщений таким чином, що комутація ввідного роз’єднувача 

виконується з порушенням правил безпечної експлуатації. Ширина комірки РУ-

0,4кВ не дозволяє виконувати безпечно та якісно роботи по обслуговуванню 

обладнання. Будівля ЗТП знаходиться в незадовільному технічному стані 

(протікання покрівлі, необхідність ремонту підлоги та улаштування 

вимощення) та потребує значних капітальних вкладень. ЗТП розташована на 

території підприємства, що ускладнює проведення експлуатаційного 

обслуговування та оперативних перемикань. 

Для зменшення витрат на обслуговування і ремонт, зменшення втрат 

електроенергії, підвищення надійності експлуатації, безпеки обслуговуючого 

персоналу, пропонується провести реконструкцію ЗТП-61 Новомиргородського 

РЕМ. 

При проведенні реконструкції для забезпечення схеми живлення, яка б 

відповідала вимогам надійності згідно чинних нормативних документів, 

планується: 

– встановлення замість існуючої ЗТП-61 трансформаторної підстанції типу 

2КТПГС (з 2-ма трансформаторами ТМ-160) із винесенням з території 

підприємства, на якому вона знаходиться та улаштування другого живлення 

10кВ; 

– приведення схеми та технічного стану електромереж 0,4 кВ від ЗТП-61 

до вимог нормативних документів для забезпечення другої категорії з 

надійності електропостачання заплановано на 2021-2022 роки. 

 

Техніко-економічне обґрунтування. 
 

Основні розрахункові дані: 

– середнє сумарне навантаження на виході трансформатора – 108А (69 

кВт); 

– вартість електроенергії в Енергоринку – 1,68 грн./кВт*год (без ПДВ); 

– середній тариф вартості послуги з розподілу електричної енергії 

мережами ПрАТ “Кіровоградобленерго” – 0,71 грн./кВт*год (без ПДВ). 

 

Розрахункове навантаження лінії живлення ТП при спільному 

електропостачанні цивільних та житлових будинків (приміщень) різного 

призначення визначається за формулою: 

пбп22б11ббмахр KP...KPKPPP   

де бмахР - найбільше з навантажень будівель (приміщень), що живляться 

лінією ТП, кВт; 

бпб РР ...1 - розрахункові навантаження всіх інших будівель (приміщень), 

крім будівлі, що має найбільше навантаження, які живляться лінією ТП, кВт; 
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п21 K...K,K - коефіцієнти, що враховують частку електричних навантажень 

будівель (приміщень) громадського призначення і житлових будинків у 

найбільшому розрахунковому навантаженні бмахР , прийняті за таблицею 3.14 

ДБН В.2.5-23:2010. 

Згідно даних, наданих Новомиргородським РЕМ, розрахункова потужність 

на шинах 0,4 кВ силових трансформаторів складає: 

Перелік споживачів та встановлена потужність по 2хКТПГС Таблиця 1 

№ 

п/п 

№   

дог 
Назва споживача Точка обліку 

Дозволена 

потужність 

Кат. 

надійн

ості 

1 65 
Новомиргородське споживче 

товариство "Златопольське" 
Адмінприміщення ЗТП-61 10 ІІІ 

2 72 
Новомиргородський 

навчальний заклад ТСОУ 
ТСОУ ТП-61 20 ІІІ 

3 120 СПДФО Скиданова Т.М. Магазин Континент ТП-61 49 ІІІ 

4 171 Новомиргородська Міська Рада Фонтан ТП-61 6 ІІІ 

5 457 ФОП Вітко М.В. Кіоск "Різка скла" ЗТП-61 2 ІІІ 

6 475 
КП "Новомиргородський 

новобуд"  

Районна рада ТП-61 15 ІІ 

Гараж ТП-61 5 ІІ 

7 599 ФОП Тараненко І.М. Магазин"Технолюкс" 5 ІІІ 

8 626 ФОП Дунаєв П.В. 
Група тимчасових споруд 

2шт ЗТП-61 
4 ІІІ 

9 643 

Головне територіальне 

управління юстиції в 

Кіровоградській області 

Управління юстиції ЗТП-

61 
10 ІІІ 

10 690 
ФОП  Коломієць Сергій 

Вікторович 

Торгівельний павільйон 

ЗТП-61 
5 ІІІ 

11 692 
Кіровоградський обласний 

центр зайнятості 
Гараж ЗТП-61 3 ІІІ 

12  ПАТ "Укртелеком"   50 І 

,7,5010,7)5452(498,0)31051562010(05Pр   кВт. 

Розрахунок повної потужності на шинах 0,4 кВ трансформаторів 

виконується за формулою: 

cos

Р
S

р
р  ,   ,3,177

0,85

150,7
S р   кВА, 

де cosφ=0,85 згідно розрахунку. 

Коефіцієнт завантаження силових трансформаторів: 

Т

p
з

S

S
К  , 55,0

1602

177,3
К з 


 . 

Коефіцієнт завантаження двотрансформаторної підстанції, при 

навантаженнях I та IІ категорії, повинен становити К3 ≤ 0,7. Отже, на об’єкті 

необхідно встановити проектовану 2хКТПГС-10/0,4 з двома силовими 

трансформаторами ТМ-160/10/0,4 У1. 
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Оприбуткування зворотних матеріалів. 
 

Після проведення демонтажних робіт заплановано отримати наступні 

зворотні матеріали із ЗТП: 

– чорний брухт (комірки 0,4кВ, інші металоконструкції) – 0,15т; 

– кольоровий брухт (алюмінієві шини, провід АПВ і т. ін.) – 12 кг; 

– придатне для повторного використання обладнання (опорні ізолятори, 

окремі комутаційні апарати, запобіжники, тримачі запобіжників і т. ін.). 

Для зменшення затрат на розбирання будівлі ЗТП, розглядається варіант 

реалізації будівлі власнику підприємства, на території якого знаходиться ЗТП в 

даний час. 

Вартість чорного брухту (0,2 грн./1 кг) = 150 х 0,2 = 30 грн. 

Вартість кольорового металу (5,5 грн./1 кг) = 12 х 5,5 = 66 грн. 

Вартість (орієнтовна) придатного до повторного використання обладнання 

= 5000 грн. 

Вартість (орієнтовна) будівлі ЗТП = 25000 грн. 

 

Загальна вартість зворотних матеріалів складе: 

30+66+5000+25000 = 30,096 тис. грн. (з ПДВ);  

25,08 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Зниження операційних витрат 
 

Середня вартість капітального ремонту ЗТП, які знаходяться в експлуатації 

більше 25 років – 19,05 тис. грн. (без ПДВ). 

Середня вартість капітального ремонту ТП, які знаходяться в експлуатації 

менше 25 років – 8,5 тис. грн. (без ПДВ). 

Капітальні ремонти проводяться з періодичністю 1 раз в 5 років. Середні 

затрати в рік складуть: 

- ТП з терміном експлуатації більше 25 років: 19,05/5 = 3,8 тис. грн./рік 

- ТП з терміном експлуатації менше 25 років: 8,5/5 = 1,7 тис. грн./рік 

Економія в рік складе: 3,8 – 1,7 = 2,1 тис. грн., (без ПДВ) 

 

Зниження потенційних очікуваних збитків 
 

Ліквідація масштабного технологічного порушення (наприклад, виходу з 

ладу силового трансформатора 10кВ) на ТП призведе до перерви 

електропостачання орієнтовно на 10 год. (у випадку, якщо пошкодження 

відбудеться без загоряння). Враховуючи термін експлуатації та зношеність 

основного обладнання приймемо можливість подібного технологічного 

порушення 0,125 (1 раз в 8 років). Зниження потенційних очікуваних збитків 

складе:  

Вартість ремонту силового трансформатору в середньому складає 30 % від 

вартості нового трансформатора. Вартість нового трансформатора складає 

приблизно 100 тис. грн. Відповідно вартість ремонту складе: 

30 тис. грн. (з ПДВ), 25 тис. грн. (без ПДВ). 
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Виходячи з існуючих замірів середнє навантаження на вводах 0,4кВ 

складає 108 А (69 кВт). Недовідпуск за 10 год. перерви складе: 

69 х 10 = 690 кВт*год, 

Середній тариф вартості послуги з розподілу електричної енергії мережами 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” – 0,71 грн./кВт*год (без ПДВ). 

Збиток від недовідпуcку складе: 

690 кВт*год х 0,71 грн./кВт*год. = 0,49 тис.грн. (без ПДВ) 

Враховуючи, що ЗТП прибудована до господарських приміщень, у разі 

пошкодження силового трансформатора з загорянням, вогонь та задимлення 

може розповсюдитися на сусідні складські та промислові будівлі.  

Розміри штрафних санкцій та судових позовів по відшкодуванню завданих 

збитків можуть перевищувати мільйон гривень без ПДВ. Враховуючи термін 

експлуатації та зношеність основного обладнання приймемо можливість 

подібного технологічного порушення 0,02 (1 раз в 50 років). Збиток на рік 

складе: 0,02 х 1 млн. грн. = 20 тис. грн. (без ПДВ). 

Загальні потенційно очікувані збитки: 

0,49 + 20 = 20,49 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Збільшення корисного відпуску електроенергії 
 

1. За даними РЕМ, на одне ЗТП, що підлягає реконструкції, у рік 

відбувається в середньому 2 пошкодження з причини незадовільного 

технічного стану обладнання. Перерва в електропостачанні споживачів, 

пов’язана з пошуком та усуненням пошкодження триває в середньому 6 годин. 

Виходячи з існуючих замірів середнє навантаження на вводах 0,4 кВ складає 

108 А (69 кВт). Недовідпуск за 6 год. перерви складе:  

69 х 6 = 414 кВт*год, 

Середній тариф вартості послуги з розподілу електричної енергії мережами 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” – 0,71 грн./кВт*год (без ПДВ). 

Збиток від недовідпуcку складає: 

414 кВт*год х 0,71 грн./кВт*год. = 0,294 тис. грн. (без ПДВ) 

 

Термін окупності. 
 

Сумарна економія коштів складе: 

2,1 + 20,49 + 0,294 = 22,864 тис. грн. (без ПДВ). 

Загальна вартість реконструкції згідно розробленої проектно-кошторисної 

документації складає 1 109,32 тис. грн. (без ПДВ). Після оптимізації витрат 

вартість реалізації підрядним способом складе – 982,40 тис. грн. (без ПДВ). 

Термін окупності складе: 

(982,40 – 25,08)/22,864=41 рік, 

де 25,08 тис. грн. (без ПДВ) - вартість зворотних матеріалів. 

Термін експлуатації ТП – 25-30 років. 
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Висновок. 
 

Головним аргументом на користь реконструкції даної ЗТП є те, що її 

конструкція і обладнання не відповідає вимогам сучасних нормативних 

документів щодо улаштування та безпеки експлуатації закритих 

трансформаторних підстанцій. Дана ЗТП небезпечна для обслуговуючого 

персоналу, до неї ускладнений доступ персоналу Новомиргородського РЕМ та 

механізмів при необхідності виконувати вантажно-розвантажувальні роботи. 

Зважаючи на вищезазначене вважаємо, що реконструкція ЗТП-61 є 

технічно необхідною. 
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Додаток 1.11, 1.12, 1.13, 1.16 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності технічного 

переоснащення ПС 35-150 кВ в частині заміни акумуляторної 

батареї. 
 

Резюме. 
 

Технічне переоснащення ПС “Магнітна”-150/35/10кВ в частині заміни 

АБ та зарядного пристрою. 

Даний захід передбачено Планом, а саме: табл. 45 п.2.1.7 та табл. 46 

п.2.1.13. 

На підстанції 150 кВ “Магнітна” експлуатується акумуляторна батарея 

(АБ) Marathon L2V320, яка була встановлена і введена в роботу в 2009 році 

(матеріали).  

АБ використовується на даному об’єкті в якості незалежного джерела 

оперативного струму, живлення ланцюгів захисту, керування, сигналізації, 

блокувань, а також як джерело живлення ланцюгів керування вимикачами 150, 

35 та 10 кВ. 

Через знос пластин і їх глибоку сульфатацію знижується ємність батареї, 

про що свідчать результати проведених контрольних розрядів. Для підвищення 

ємності батареї, а також рівня напруги окремих банок, вимушено проводяться 

часті вирівнювальні заряди АБ при напругах 2,25-2,4 В на елемент до 

досягнення прийнятних значень напруги однак, подібна практика позитивного 

результату не дає. 

Шляхом часткової заміни елементів АБ, які знаходяться в критичному 

стані, загальний стан батареї поліпшується лише на короткий час. 

Внаслідок подальшого погіршення стану АБ при виникненні аварійної 

ситуації з необхідністю колективної роботи захистів, батареї не зможуть видати 

необхідну величину оперативного струму, що в остаточному підсумку може 

призвести до відмови в роботі та пошкодження дорогого високовольтного 

обладнання. 

Враховуючи те, що підстанція 150/35/10 кВ “Магнітна” являється 

транзитною підстанцією (Л-2К “Магнітна-Знам’янка тягова”, Л-7К “Магнітна-

Можарово тягова”) забезпечує безперебійне електропостачання значної 

частини побутових та промислових споживачів м. Знам’янки та Знам’янського 

району Кіровоградської області, в тому числі споживача 1-ї категорії з 

надійності електропостачання Насосної станції, Управління повітряним рухом 

“Стріла” та ін., питання заміни АБ потребує своєчасної підготовки. 

Використання у роботі застарілого обладнання може призвести до 

аварійної ситуації з масовим знеструмленням споживачів. У разі виникнення 

аварійної ситуації, яка пов’язана з втратою оперативного струму підстанції, 

можлива втрата оперативного управління обладнання підстанції, в тому числі 

комутаційного обладнання, що в свою чергу призведе до відключення 

споживачів м. Знам’янки Кіровоградської області, виникнення значної 

додатки/Тех.%20пер.%20ПС%20Магн_тна%20зам_на%20АБ
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величини недовідпуску електричної енергії, порушення договірних відносин зі 

споживачами тощо. 

Відповідно до п. 5.7 ГКД 341.004.001-94 “Нормы технологического 

проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 6-750 

кВ” – “для подзаряда, а также послеаварийного заряда каждой аккумуляторной 

батареи следует применять два комплекта автоматизированных 

выпрямительниых устройств”. На даний час на п/ст “Магнітна” експлуатується 

зарядний (випрямляючий) пристрій D400 220/50, в якості “основного” 

зарядного пристрою. “Резервний” зарядний пристрій типу ВАЗП 380/260-40/80, 

не задовольняє експлуатаційні вимоги АБ, щодо пульсацій по напрузі не більше 

1%, відсутній стаціонарний зарядний пристрій для підзаряду окремих елементів 

АБ. 

На 2020 рік планується заміна АБ, що вичерпала свій ресурс, на нові 

батареї серії Marathon L2V320, встановлення “резервного” зарядного пристрою 

типу Borri RCB.E 220VDS50A (з пульсацією по напрузі менше 0,1%), та 

додаткового зарядного пристрою для заряду окремих елементів АБ типу IRPS 

2…30V/1…20A, які відповідають усім вимогам ПУЕ та іншим нормативним 

документам. Крім того, планується виконати оптимізацію (реконструкцію) 

приміщення АБ, з забезпеченням необхідного температурного режиму роботи 

АБ. 

Згідно з режимними замірами, загальне середнє річне завантаження 

трансформаторів даної ПС становить: 8 МВт. На усунення аварійного виходу 

обладнання з роботи може знадобитися часу в середньому до 20 годин. 

При фактичному середньому тарифі на електроенергію 1,43 грн./кВт·год. 

(без ПДВ), збиток за недовідпуск електричної енергії становитиме: 

8000 кВт х 20 год. х 1,43 грн. = 228,80 тис. грн. (без ПДВ). 

Таким чином, сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 

2020 рік, становитиме 228,80 тис. грн. (без ПДВ). 

У відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації 

вартість технічного переоснащення складає 1 957,43 тис. грн. (без ПДВ). Після 

оптимізації витрат вартість реалізації підрядним способом складе – 1 887,16 

тис. грн. (без ПДВ). 

Очікуваний термін окупності складе 1 887,16 / 228,80 = 8,2 року. 

 

Технічне переоснащення ПС “Новоархангельськ”-150/35/10кВ в частині 

заміни АБ та зарядного пристрою. 

Даний захід передбачено Планом, а саме: табл. 45 п.2.1.9 та табл. 46 

п.2.1.16. 

На підстанції 150 кВ “Новоархангельськ” експлуатується акумуляторна 

батарея (АБ) Marathon L2V320, яка була встановлена і введена в роботу в 2010 

році (матеріали).  

АБ використовується на даному об’єкті в якості незалежного джерела 

оперативного струму, живлення ланцюгів захисту, керування, сигналізації, 

блокувань, а також як джерело живлення ланцюгів керування вимикачами 150, 

35 та 10 кВ. 

додатки/Тех.%20пер.%20ПС%20Новоархангельска%20зам_на%20АБ
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Через знос пластин і їх глибоку сульфатацію знижується ємність батареї, 

про що свідчать результати проведених контрольних розрядів. Для підвищення 

ємності батареї, а також рівня напруги окремих банок, вимушено проводяться 

часті вирівнювальні заряди АБ при напругах 2,25-2,4 В на елемент до 

досягнення прийнятних значень напруги однак, подібна практика позитивного 

результату не дає. 

Шляхом часткової заміни елементів АБ, які знаходяться в критичному 

стані, загальний стан батареї поліпшується лише на короткий час. 

Внаслідок подальшого погіршення стану АБ при виникненні аварійної 

ситуації з необхідністю колективної роботи захистів, батареї не зможуть видати 

необхідну величину оперативного струму, що в остаточному підсумку може 

призвести до відмови в роботі та пошкодження дорогого високовольтного 

обладнання. 

Враховуючи те, що підстанція 150/35/10 кВ “Новоархангельська” 

являється транзитною підстанцією (Л-38К “Новоархангельськ-Березівка”, Л-

39К “Новоархангельськ-Побузька”) забезпечує безперебійне електропостачання 

значної частини побутових та промислових споживачів м. Новоархангельськ та 

Новоархангельського, Маловисківського районів Кіровоградської області, в 

тому числі споживача 1-2-ї категорії з надійності електропостачання 

Новоархангельської районної лікарні, Укртелеком, Насосної станції 

Новоархангельськ-Снинюха, (Л-38К) від ПС “Березівка“ – “Смолинська шахта 

ДП “Схід ГЗК“, та підстанцій 35кВ ПС Новоархангельська ГЕС, ПС Тернівська 

ГЕС та ін., питання заміни АБ потребує своєчасної підготовки. 

Використання у роботі застарілого обладнання може призвести до 

аварійної ситуації з масовим знеструмленням споживачів. У разі виникнення 

аварійної ситуації, яка пов’язана з втратою оперативного струму підстанції, 

можлива втрата оперативного управління обладнання підстанції, в тому числі 

комутаційного обладнання, що в свою чергу призведе до відключення 

споживачів м. Новоархангельськ Кіровоградської області, виникнення значної 

величини недовідпуску електричної енергії, порушення договірних відносин зі 

споживачами тощо. 

Відповідно до п. 5.7 ГКД 341.004.001-94 “Нормы технологического 

проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 6-750 

кВ” – “для подзаряда, а также послеаварийного заряда каждой аккумуляторной 

батареи следует применять два комплекта автоматизированных 

выпрямительниых устройств”. На даний час на п/ст “Новоархангельська” 

експлуатується зарядний (випрямляючий) пристрій D400 220/50, в якості 

“основного” зарядного пристрою. “Резервний” зарядний пристрій типу ВАЗП 

380/260 - 40/80, не задовольняє експлуатаційні вимоги АБ, щодо пульсацій по 

напрузі не більше 1%, відсутній стаціонарний зарядний пристрій для підзаряду 

окремих елементів АБ.  

На 2020 рік планується заміна АБ, що вичерпала свій ресурс, на нові 

батареї серії Marathon L2V320, встановлення “резервного” зарядного пристрою 

типу Borri RCB.E 220VDS50A (з пульсацією по напрузі менше 0,1%), та 

додаткового зарядного пристрою для заряду окремих елементів АБ типу IRPS 
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2…30V/1…20A, які відповідають усім вимогам ПУЕ та іншим нормативним 

документам. Крім того, планується виконати оптимізацію (реконструкцію) 

приміщення АБ, з забезпеченням необхідного температурного режиму роботи 

АБ. 

Згідно з режимними замірами, загальне середнє річне завантаження 

трансформаторів даної ПС становить: 9 МВт. На усунення аварійного виходу 

обладнання з роботи може знадобитися часу в середньому до 20 годин. 

При фактичному середньому тарифі на електроенергію 1,43 грн./кВт·год. 

(без ПДВ), збиток за недовідпуск електричної енергії становитиме: 

9000 кВт х 20 год. х 1,43 грн. = 257,40 тис. грн. (без ПДВ). 

Таким чином, сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 

2020 рік, становитиме 257,40 тис. грн. (без ПДВ). 

У відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації 

вартість технічного переоснащення складає 1 838,03 тис. грн. (без ПДВ). Після 

оптимізації витрат вартість реалізації підрядним способом складе – 1 753,15 

тис. грн. (без ПДВ). 

Очікуваний термін окупності складе 1 753,15 / 257,40 = 6,8 року. 

 

Технічне переоснащення ПС “ПТО”-150/35/10кВ в частині заміни АБ 

та зарядного пристрою. 

Даний захід передбачено Планом, а саме: табл. 45 п.2.1.10 та табл. 46 

п.2.1.17. 

На підстанції 150 кВ “ПТО” експлуатується акумуляторна батарея (АБ) 

Marathon L2V320, яка була встановлена і введена в роботу в 2010 році 

(матеріали).  

АБ використовується на даному об’єкті в якості незалежного джерела 

оперативного струму, живлення ланцюгів захисту, керування, сигналізації, 

блокувань, а також, як джерело живлення ланцюгів керування вимикачами 150, 

35 та 10 кВ. 

Через знос пластин і їх глибоку сульфатацію знижується ємність батареї, 

про що свідчать результати проведених контрольних розрядів. Для підвищення 

ємності батареї, а також рівня напруги окремих банок, вимушено проводяться 

часті вирівнювальні заряди АБ при напругах 2,25-2,4 В на елемент до 

досягнення прийнятних значень напруги однак, подібна практика позитивного 

результату не дає. 

Шляхом часткової заміни елементів АБ, які знаходяться в критичному 

стані, загальний стан батареї поліпшується лише на короткий час. 

Внаслідок подальшого погіршення стану АБ при виникненні аварійної 

ситуації з необхідністю колективної роботи захистів, батареї не зможуть видати 

необхідну величину оперативного струму, що в остаточному підсумку може 

призвести до відмови в роботі та пошкодження дорогого високовольтного 

обладнання. 

Враховуючи те, що підстанція 150/35/10 кВ “ПТО” являється транзитною 

підстанцією (Л-74 “ПТО-КремГЕС”, Л-75Б “ПТО-Олександрія тягова”) 

забезпечує безперебійне електропостачання значної частини побутових та 

додатки/Тех.%20пер.%20ПС%20ПТО%20зам_на%20АБ
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промислових споживачів м. Олександрії та Олександрійського району 

Кіровоградської області, питання заміни АБ потребує своєчасної підготовки. 

Використання у роботі застарілого обладнання може призвести до 

аварійної ситуації з масовим знеструмленням споживачів. У разі виникнення 

аварійної ситуації, яка пов’язана з втратою оперативного струму підстанції, 

можлива втрата оперативного управління обладнання підстанції, в тому числі 

комутаційного обладнання, що в свою чергу призведе до відключення 

споживачів м. Олександрія Кіровоградської області, виникнення значної 

величини недовідпуску електричної енергії, порушення договірних відносин зі 

споживачами тощо. 

Відповідно до п. 5.7 ГКД 341.004.001-94 “Нормы технологического 

проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 6-

750кВ” – “для подзаряда, а также послеаварийного заряда каждой 

аккумуляторной батареи следует применять два комплекта 

автоматизированных выпрямительниых устройств”. На даний час на п/ст 

“ПТО” експлуатується зарядний (випрямляючий) пристрій D400 220/50, в 

якості “основного” зарядного пристрою. “Резервний” зарядний пристрій типу 

ВАЗП 380/260 - 40/80, не задовольняє експлуатаційні вимоги АБ, щодо 

пульсацій по напрузі не більше 1%, відсутній стаціонарний зарядний пристрій 

для підзаряду окремих елементів АБ.  

На 2020 рік планується заміна АБ, що вичерпала свій ресурс, на нові 

батареї серії Marathon L2V320, встановлення “резервного” зарядного пристрою 

типу Borri RCB.E 220VDS50A (з пульсацією по напрузі менше 0,1%), та 

додаткового зарядного пристрою для заряду окремих елементів АБ типу IRPS 

2…30V/1…20A, які відповідають усім вимогам ПУЕ та іншим нормативним 

документам. Крім того, планується виконати оптимізацію (реконструкцію) 

приміщення АБ, з забезпеченням необхідного температурного режиму роботи 

АБ. 

Згідно з режимними замірами, загальне середнє річне завантаження 

трансформаторів даної ПС становить: 8 МВт. На усунення аварійного виходу 

обладнання з роботи може знадобитися часу в середньому до 20 годин. 

При фактичному середньому тарифі на електроенергію 1,43 грн./кВт·год. 

(без ПДВ), збиток за недовідпуск електричної енергії становитиме: 

8000 кВт х 20 год. х 1,43 грн. = 228,80 тис. грн. (без ПДВ). 

Таким чином, сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 

2020 рік, становитиме 228,80 тис. грн. (без ПДВ). 

У відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації 

вартість технічного переоснащення складає 1 766,08 тис. грн. (без ПДВ). Після 

оптимізації витрат вартість реалізації підрядним способом складе – 1 740,93 

тис. грн. (без ПДВ). 

Очікуваний термін окупності складе 1 740,93 / 228,80 = 7,6 року. 

 

Технічне переоснащення ПС “Тернівська ГЕС” - 35/10кВ в частині 

заміни акумуляторної батареї. 
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Даний захід передбачено Планом, а саме: табл. 45 п.2.2.2 та табл. 46 

п.2.2.4. 

На підстанції 150 кВ “Тернівська ГЕС” експлуатується ШОС з АБ LEOCH 

DJМ 12-100, встановлена і введена в роботу в 2010 році (матеріали). 

АБ використовується на даному об’єкті в якості незалежного джерела 

оперативного струму, живлення ланцюгів захисту, керування, сигналізації, 

блокувань, а також як джерело живлення ланцюгів керування вимикачами 35 та 

6 кВ. 

Згідно паспортних даних заводу виробника даних АБ, їх термін служби 

складає 10 років. Протягом терміну експлуатації даної ШОС мали місце 

випадки виходу з ладу модулів зарядного пристрою типу CORDEX-220. 

Внаслідок подальшого погіршення стану АБ  при виникненні аварійної 

ситуації з необхідністю колективної роботи захистів, батареї не зможуть видати 

необхідну величину оперативного струму, що в остаточному підсумку може 

призвести до відмови в роботі та пошкодження дорогого високовольтного 

обладнання. 

Враховуючи те, що підстанція 35/10кВ “Тернівська ГЕС” забезпечує 

безперебійне електропостачання значної частини побутових споживачів 

Новоархангельського району, питання заміни АБ потребує своєчасної 

підготовки. 

Використання у роботі застарілого обладнання може призвести до 

аварійної ситуації з масовим знеструмленням споживачів. У разі виникнення 

аварійної ситуації, яка пов’язана з втратою оперативного струму підстанції, 

можлива втрата оперативного управління обладнання підстанції, в тому числі 

комутаційного обладнання, щ в свою чергу призведе до відключення 

споживачів Новоархангельського району, Кіровоградської області, виникнення 

значної величини недовідпуску електричної енергії, порушення договірних 

відносин зі споживачами тощо. 

Відповідно до п. 5.7 ГКД 341.004.001-94 “Нормы технологического 

проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 6-

750кВ” – “для подзаряда, а также послеаварийного заряда каждой 

аккумуляторной батареи следует применять два комплекта 

автоматизированных выпрямительниых устройств”. На даний час на п/ст 

“Тернівська ГЕС” експлуатується зарядний (випрямляючий) пристрій CORDEX 

220-4,4 кВт (модулі якого, під час експлуатації, неодноразово виходили з ладу), 

в якості “основного” зарядного пристрою. “Резервний” зарядний пристрій, який 

задовільняв би експлуатаційні вимоги АБ, щодо пульсацій по напрузі не більше 

1% відсутній.  

На 2020 рік планується заміна АБ, що вичерпала свій ресурс, на нові 

батареї типу Sonnenschein, заміну існуючого зарядного пристрою на зарядний 

пристрій “Основний” типу RU2-1x220VAS/10A (з пульсацією по напрузі менше 

0,1%), та встановлення зарядного “Резервного” пристрою типу RU2-

1x220VAS/10A (з пульсацією по напрузі менше 0,1%) які відповідають усім 

необхідним вимогам. 

додатки/Тех.%20пер.%20ПС%20Терн_вська%20ГЕС%20зам_на%20АБ


ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ПрАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” на 2020 рік 

240 

Згідно з режимними замірами загальне середнє річне завантаження 

трансформаторів даної ПС становить: 1,5 МВт. На усунення аварійного виходу 

обладнання з роботи може знадобитися часу в середньому до 20 годин. 

При фактичному середньому тарифі на електроенергію 1,43 грн./кВт·год. 

(без ПДВ), збиток за недовідпуск електричної енергії становитиме: 

1500 кВт х 20 год. х 1,43 грн. = 42,90 тис. грн. (без ПДВ). 

Таким чином, сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 

2020 рік, становитиме 42,90 тис. грн. (без ПДВ). 

У відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації 

вартість технічного переоснащення складає 1 361,25 тис. грн (без ПДВ). Після 

оптимізації витрат вартість реалізації підрядним способом складе – 1 342,79 

тис. грн. (без ПДВ). 

Очікуваний термін окупності складе 1 342,79 / 42,90 = 31 рік. 

 

Враховуючи те, що дані підстанції є важливими енергетичними об’єктами 

та забезпечують безперебійне електропостачання значної частини промислових 

та побутових споживачів Знамянського, Новоархангельського, 

Олександрійського районів питання заміни акумуляторних батарей є 

невідкладним. 

Батареї серії Marathon та Sonnenschein відповідають усім вимогам ПУЕ, 

ПТЕ та іншим нормативним документам. 

На даний час на підстанціях 150 кВ ПрАТ “Кіровоградобленерго”, 

встановлено батареї серії Marathon 12 шт. та ШОС 220 8 шт., які 

експлуатуються з 2008 року та добре зарекомендували себе. Стаціонарні 

свинцево-кислотні батареї на ПС 35-150 кВ, надійно забезпечуватимуть 

підстанцію оперативним струмом, що забезпечить надійне керування 

комутаційним обладнанням на підстанції, при її повному погашенні, протягом 

не менше десяти годин. Дані батареї мають міцний герметичний корпус з 

запобіжним клапаном та не потребують великих затрат на підтримання їх 

працездатності протягом всього строку служби. Закритий корпус та наявність 

запобіжного клапана перешкоджає потраплянню іскор всередину елементів. 

З установкою нових акумуляторних батарей будуть вирішені наступні 

проблемні питання: 

а) зникне необхідність у проведенні заходів щодо відновлення ємності 

батарей, рівня напруги на окремих елементах батареї; 

б) підвищиться надійність роботи релейного захисту електрообладнання. 

Впровадження даного заходу підвищить надійність постачання споживачів 

електричною енергією. 

 

Висновок. 
 

Приймаючи до уваги приведені аргументи, заміну АБ вважаємо технічно 

необхідною. 
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Додаток 1.14 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності технічного 

переоснащення ПС-150кВ “Магнітна” в частині заміни 

трансформаторів напруги 150кВ (ТН-1, ТН-2). 
 

Резюме. 
 

Даний захід передбачено Планом, а саме: табл. 45 п.2.1.5 та табл. 46 

п.2.1.6. 

Трансформатори напруги призначені до використання в електричних 

мережах змінного струму частотою 50Гц з метою зниження напруги 150кВ до 

100 В для живлення ланцюгів вимірювальних приладів, пристроїв релейного 

захисту, автоматики та сигналізації. На підстанціях класу напруги 150кВ 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” знаходяться в експлуатації 16 комплектів (48 шт.) 

(в 2019 р. планується заміна 2-х комплектів (12шт)) трансформаторів напруги 

150кВ типу НКФ-150 та НКФ-220. 

Переважна більшість вказаних ТН-150кВ встановлена на транзитних 

підстанціях основної мережі 150кВ Товариства, та задіяна в схемах живлення 

захистів транзитних ПЛ-150кВ. Вихід з ладу трансформатора напруги 

призводить до зниження надійності схеми основної мережі, загрожує 

пошкодженням суміжного високовартісного обладнання на ВРУ-150кВ, і як 

наслідок тривалим знеструмленням споживачів в масштабах підприємств, міст, 

районів, в тому числі категорійних споживачів (Насосні водопостачання, 

газокомпресорні станції). Середній термін фактичної експлуатації ТН-150кВ 

становить понад 25 років. Детальна інформація щодо років виготовлення та 

типів трансформаторів напруги приведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Найменування підстанції ТН-150 кВ 
Диспетчерське 

найменування 
Тип 

Рік 

виготовлення 

ПС “Магнітна” ТН 150кВ ТН-1 НКФ-150 1981 

ПС “Магнітна” ТН 150кВ ТН-2 НКФ-220 1981 

Станом на сьогоднішній день у відповідності до результатів проведених 

випробувань та вимірювань параметрів ТН-150 кВ окремі елементи (каскади) 

мають зволожену ізоляцію, підвищений рівень вологовмісту (понад 25 г/т) та 

низьку напругу пробою трансформаторного масла (норма 40кВ). 

Трансформаторне масло в даних елементах бракується неодноразово, але 

проведені ремонтні роботи та періодична заміна масла не дають тривалого 

позитивного результату (матеріали). 

Виявлені дефекти вказують на загальне зношення ізоляції, в зв’язку з чим 

дане обладнання потребує більш частого та поглибленого контролю за його 

станом, людського та матеріального ресурсу. Дана робота ускладнена 

відсутністю певної нормативної бази для роботи в даному напрямку. Зокрема 

діючими нормативними документами (СОУ-Н ЕЕ 46.501:2006 “Діагностика 

маслонаповненого трансформаторного обладнання за результатами 

хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, 

додатки/Тех.%20пер.%20ПС%20Магн_тна%20зам_на%20ТН
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розчинених у ізоляційному маслі”) не передбачається контроль стану 

трансформаторного масла у трансформаторах струму до 220кВ та всіх 

трансформаторах напруги, також відсутні вказівки стосовно оцінювання 

швидкості зростання концентрацій розчинених газів в даному обладнанні. 

Останній показник заслуговує особливої уваги з огляду на незначний, в 

порівнянні з силовими трансформаторами, об’єм масла в корпусах 

вимірювальних трансформаторів. Таким чином діючі методики не дозволяють 

своєчасно і надійно виявити приховані дефекти та запобігти пошкодженням 

вимірювальних трансформаторів. Так у 2012 році на ПС 150/35/10кВ 

“Березівка” сталося пошкодження трансформатору напруги 150кВ типу НКФ-

220 з повним руйнуванням обох каскадів фази “В” та загорянням 

трансформаторного масла. Згідно матеріалів розслідування дане технологічне 

порушення класифіковано як відмова ІІ категорії, при цьому було встановлено, 

що всі характеристики пошкодженого ТН-150кВ, визначені при регламентних 

випробуваннях та аналізах не виходили за межі норм, регламентованих СОУ-Н 

ЕЕ 20.302:2007. Даний факт дозволяє припустити, що пошкодження мало 

прискорений характер розвитку дефекту. На час пошкодження трансформатор 

перебував в експлуатації лише 19 років. 

З огляду на вищевикладене та беручи до уваги рекомендації 

інформаційного листа інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж 

від 09.02.2008р. за № 05/37 “Про стан та недоліки експлуатації вимірювальних 

трансформаторів напругою 110кВ та вище”, в частині необхідності проведення 

заміни вимірювальних трансформаторів, які відпрацювали більше 25-30 років, 

незалежно від їхнього технічного стану, ПрАТ “Кіровоградобленерго” 

розроблено проект на заміну вищевказаних трансформаторів напруги 150кВ. 

Реалізація заходу насамперед направлена на значне зменшення рівня 

небезпеки для оперативного персоналу, запобігання технологічним 

порушенням, можливому руйнуванню обладнання та зменшення простою 

підстанцій системних транзитів 150кВ. 

Проектом передбачається заміна існуючих морально та фізично застарілих 

ТН-150кВ на сучасні маломасляні індуктивні трансформатори напруги типу 

UTE-170 виробництва заводу “Arteche” (Іспанія). Запропоновані 

трансформатори напруги згідно заводських інструкцій не потребують 

обслуговування протягом всього терміну експлуатації, мають антирезонансну 

конструкцію обмоток та виконання зовнішньої ізоляції з полімерного 

матеріалу. 

Інвестиційною програмою ПрАТ “Кіровоградобленерго” на 2020 рік 

планується виконати заміну трансформаторів напруги на ПС 150 кВ 

“Магнітна”, у відповідності до протоколів профілактичних вимірювань: ТН-1 

(Пр. №2871/1, №2871/2, №2871/3 від 15.08.2014р., №01002982/17-7, 

№01002982/17-8, №01002982/17-9 від 10.05.2017р.), ТН-2 (Пр. №8108-1, 

№8108-2, №8801-3 від 01.04.2013р., №1571/16-3-1, №1571/16-3-2, №1571/16-3-3 

від 22.03.2016р., №5116/19-2-1, №5116/19-2-2, №5116/19-2-3 від 17.04.2019р.). 

У відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації 

вартість технічного переоснащення складає 2 859,09 тис. грн. (без ПДВ). Після 
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оптимізації витрат вартість реалізації підрядним способом складе – 2 712,66 

тис. грн. (без ПДВ). 

 

Оцінка економічної ефективності. 
 

Відповідно до ПТЕЕСіМ і директивних вказівок по безпечній експлуатації 

трансформаторів напруги, необхідно проводити наступні види обслуговування. 

Таблиця 3 
№ Вид обслуговування Періодичність 

1 Поточний ремонт 1р в 3 р. 

2 Ізоляційні випробування  1р в 1 р. 

 

Тобто за 25 років буде проведено 8 поточних, та 25 ізоляційних 

випробувань (оскільки планові випробування для нового обладнання 1 р. в 3р., 

старого 1р. в 1р.) то для розрахунків приймаємо 17 ізоляційних випробувань. 

Тривалість поточного ремонту одного трансформатору напруги складає 3,9 

годин. Витрати на заробітну плату складають: 

– ел. слюсар по ремонту РП 3-го розряду – 2 чол. (2 х 108,25 грн. х 3,9) = 

844,35 грн.; 

– ел. слюсар по ремонту РП 5-го розряду – 1 чол. (141,10 грн. х 3,9) = 550,3 

грн.; 

– водій ГАЗ АП-18 – 1 чол. (74,73 грн. х 1,2) = 89,68 грн. 

Всього – 1484,33 грн. 

Заробітна плата персоналу, що приймає участь у поточному ремонті 

трансформаторів напруги складає: 

Таблиця 4 

№ Підстанція 

ЗП пер. 

грн. (без 

ПДВ) 

ЗП пер. 

*n ТН, 

грн. (без 

ПДВ) 

ЗП водія 

УАЗ, 

грн. (без 

ПДВ) 

ЗП водія 

АП-18 

грн. (без 

ПДВ) 

Час 

роботи 

водія 

(год.) 

ЗП водія 

УАЗ 

сум. грн. 

(без 

ПДВ) 

ЗП 

водія, 

АП-18 

сум. 

ЗП пер.∑ 

= ЗП пер. 

+ ЗП вод. 

1 

ПС 

“Магнітна” 1 484,33 8905,98 67,61 74,73 2,0 135,22 149,46 9 055,44 

Всього        9 055,44 

 

На поточний ремонт одного трансформатора напруги згідно технологічної 

карти витрачаються матеріали (таблиця 5). 

Таблиця 5 

№ Назва матеріалів 
Од. 

виміру 
Кількість 

Витрати на матеріали і 

запчастини в грошовому 

виразі 

Вартість за 

одиницю, грн. 

(без ПДВ) 

Сума, грн. 

(без ПДВ) 

1 Вазелін технічний кг 0,02 420 8,4 

2 Паста ГОИ-54П кг 0,08 90 7,2 

3 Силікагель КСКГ кг 4 54,8 219,2 
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4 Силікагель - індикатор кг 0,2 11,67 2,334 

5 Емаль сіра ПФ-115 кг 0,1 165,6 16,56 

6 Бензин авіаційний Б-70 кг 0,7 92 64,4 

7 
Масло трансформаторне 

повна заміна 
кг 420 

51,6 

21672 

8 Грунтовка ГФ-021 кг 0,1 144 14,4 

9 Ганчір’я кг 0,9 25,5 22,95 

10 Розчинник (уайт-спіріт) кг 0,05 54 2,7 

11 Шкурка шліфувальна м² 0,1 220 22 

Всього: 22 052,14 

 

Витрати на матеріали складають: 22 052,14 грн. (без ПДВ). 

Транспортні витрати (автомобіль АП-18) на виконання поточного ремонту 

трансформаторів напруги складають: 

 

№ Підстанція 
транс. 

Засіб 

Вартість 1 

маш./год., 

грн. (без 

ПДВ) 

Час 

роботи 

год. 

Сума, 

грн. 

грн.(без 

ПДВ) 

Вартість 

1 км 

пробігу 

грн., (без 

ПДВ) 

Пробіг, 

км 

Сума, 

грн. 

(без 

ПДВ) 

Всього, 

грн. (без 

ПДВ) 

1 ПС “Магнітна” АП-18 88,85 3,2 284,32 8,67 120 1 040,4 1 324,72 

Всього 
       

1 324,72 

 

Транспортні витрати (автомобіль УАЗ) на виконання поточного ремонту 

трансформаторів напруги складають: 

№ Підстанція 
транс. 

засіб 

Вартість 

1 

маш./год., 

грн. (без 

ПДВ) 

Час 

роботи 

год. 

Сума, 

грн. 

(без 

ПДВ) 

Вартість 

1 км 

пробігу 

грн., 

(без 

ПДВ) 

Пробіг, 

км 

Сума, 

грн. 

(без 

ПДВ) 

Всього, 

грн. 

(без 

ПДВ) 

1 ПС “Магнітна” УАЗ 67,61 2,0 135,22 4,66 120 559,2 694,42 

Всього 
   

    694,42 

 

Загальна вартість поточного ремонту трансформаторів напруги складає: 

Впр = ЗП + Вмат. зап. Х n + Втранс (АП-18) + Втранс (УАЗ) грн. (без ПДВ). 

 

№ Підстанція 
ЗП Вмат х n 

Втранс (АП-

18), + Втранс 

(УАЗ) 

Впр 

грн. (без ПДВ) 

1 ПС “Магнітна” 9055,44 132312,86 2019,14 143387,44 

Всього 

   

143387,44 

 

Витрати на заробітну плату для проведення ізоляційних випробувань 

складають: 

– інженер СДЗП – 1 чол. (136,11 грн. х 0,8) = 108,9 грн. 

– ел. монтер СДЗП – 1 чол. (121,55 грн. х 0,8) = 97,24 грн. 



ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ПрАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” на 2020 рік 

245 

– водій ЕТЛ ел. монт. – 1 чол.(101,11 грн. х 0,8) = 80,9 грн. 

Всього 287,04 грн. 

 

Заробітна плата персоналу, що приймає участь у ізоляційних 

випробуваннях трансформаторів напруги складає: 

 

№ Підстанція 

ЗП пер. 

грн. (без 

ПДВ) 

ЗП пер. 

*n МВ 

грн., (без 

ПДВ) 

ЗП водія 

ГАЗ грн., 

(без ПДВ) 

Час 

роботи 

водія, 

год. 

ЗП 

водія 

сум. 

ЗП пер.∑ = 

ЗП пер. + 

ЗП вод. 

1 ПС “Магнітна” 287,04 1722,24 101,11 2,0 202,22 1924,46 

Всього      1 924,46 

 

Транспортні витрати на виконання ізоляційних випробувань 

трансформаторів напруги складають: 

 

№ Підстанція 
Транс. 

засіб. 

Вартість 1 

маш./год., 

грн. (без 

ПДВ) 

Час 

роботи

, год. 

Сума, 

грн. 

(без 

ПДВ) 

Вартість 

1 км 

пробігу, 

грн., (без 

ПДВ) 

Пробіг

, км 

Сума, 

грн. 

(без 

ПДВ) 

Всього, 

грн. (без 

ПДВ) 

1 
ПС “Магнітна” 

 

ЕТЛ 

ГАЗ 53 

88,85 

 

2,8 

 

248,7

8 

 

7,46 

 

120 

 

895,20 

 

1143,98 

 

Всього        1143,98 

 

Загальна вартість проведення ізоляційних випробувань трансформаторів 

напруги складає: 

Віз.випр.тн = ЗП + Втранс., грн. (без ПДВ): 

№ Підстанція 
ЗП Втранс Віз.випр 

грн. (без ПДВ) 

1 ПС “Магнітна” 1924,46 1143,98 3068,44 

Всього   3 068,44 

Витрати в грошовому вираженні на експлуатацію трансформаторів 

напруги впродовж 25-ти років включають в себе: проведення 8-ми поточних 

ремонтів, та 17-ти ізоляційних випробувань та складають: 

Взаг.тн = Впр*8 + Віз.випр*17, грн. (без ПДВ). 

 

№ 

 
Підстанція 

Впр*8 Віз.випр*17 Взаг.тн 
Вс25.= 

Взаг.мв/25 

грн. (без ПДВ) 

1 ПС “Магнітна” 1147099,55 52163,48 1199263,03 47970,52 

Всього   1199263,03 47970,52 

 

Витрати на експлуатацію трансформаторів напруги протягом одного року 

складають: 

Взаг.тн рік = Взаг.тн / 25 = 1199263,03/ 25 = 47,97 тис. грн. (без ПДВ). 
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Загальний економічний ефект складає: 

Езаг.ек.еф. = Взаг.тн.рік = 47,97 тис. грн. (без ПДВ). 

Після заміни трансформаторів напруги буде оприбутковано наступне 

обладнання за вартістю: 

– трансформатор напруги 150кВ – 1000,00 грн. (без ПДВ). 

 

№ Підстанція 

кіл-ть 

ТН, 

шт. 

всього, 

грн. (без 

ПДВ) 

Всього, грн. 

(без ПДВ) 

1 ПС “Магнітна” 6 1000 6000 

Всього   6000 

 

Загальна вартість оприбуткованого обладнання складає 6 тис. грн. (без 

ПДВ). 

 

Розрахунок окупності даного заходу: 

 

№ Підстанція 

Взах, тис. 

грн. (без 

ПДВ) 

Взв. мат., 

тис. грн. 

(без ПДВ) 

Езаг.ек.еф. 

Вс25.= 

Взаг.тн/25, 

тис. грн. (без 

ПДВ) 

Окупність 

(років) 

1 ПС “Магнітна” 2 712,66 6 47,97 56,4 

 

Висновок. 
 

Ґрунтуючись на необхідності заміни морально та фізично застарілого 

обладнання, попередження: пошкодження високовартісного обладнання, і як 

результату технологічних порушень, простою підстанцій системних транзитів 

150кВ. 

Реалізацію проекту вважаємо технічно необхідною. 
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Додаток 1.15. 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності технічного 

переоснащення ПС-35кВ “Гайворонська ГЕС” в м. Гайворон 

Кіровоградська область. 
 

Резюме.  
 

Даний захід передбачено Планом, а саме: табл. 45 п.2.2.1 та табл. 46 

п.2.2.1. 

Підстанція 35/10 кВ “Гайворонська ГЕС”, на якій встановлено два силові 

трансформатори потужністю по 10 000 кВА, відіграє важливе значення у 

електропостачанні споживачів та промислових підприємств м. Гайворон та 

району. Від неї заживлені по мережі 10 кВ – 102 ТП 10/0,4 кВ, в тому числі 

споживачі, які вимагають підвищеної надійності електропостачання такі, як 

ГЕС Гайворонська, елеватор, хлібозаготівельне підприємство, водоканал, 

гранітний кар’єр. 

На підстанції 35/10кВ “Гайворонська ГЕС” встановлено морально та 

фізично застаріле обладнання таке як: ЗРУ-10кВ з комірками типу К-ХІІІ, 

вимикачами типу ВМПЕ-10, трансформатори напруги та струму по сторонах 10 

кВ, існуюча схема релейного захисту та автоматики виконана на основі 

електромеханічних реле (матеріали).  

ЗРУ-10 кВ розташовано в металічному приміщенні яке не має 

термоізоляції, враховуючи те, що ПС знаходиться в безпосередній близькості 

від водосховища ГЕС та постійного перепаду температур, на внутрішній 

поверхні приміщення та на обладнанні ЗРУ-10 утворюється водяний конденсат, 

що створює умови для швидкого розвитку корозії, виникненню аварійних 

ситуації та пришвидшує знос обладнання. В даному випадку доцільно 

побудувати ЗРУ-10 суміщене з ОПУ, так як існуюче ОПУ розміщене на 

території ГЕС яка належить ТОВ “Гідроенергоінвест”. 

Вимикачі типу ВМПЕ-10 виготовлені за застарілими технологіями, в яких 

використовується трансформаторне масло як середовище для гасіння 

електричної дуги, що виникає при розмиканні контактів. Експлуатація 

вимикачів виготовлених за даною технологією дуже затратна та трудомістка. 

Зважаючи на те, що вимикачі працюють понад 25 років, вони відпрацювали 

свій механічний ресурс і потребують скорочених термінів ремонтів, а 

відновлення їх первинних, необхідних для стабільної та безаварійної роботи, 

характеристик дуже затратне, а іноді і зовсім неможливе, в зв’язку з 

відсутністю запчастин для їх ремонту. 

Маслонаповнені вимірювальні трансформатори призначені для мережі з 

ізольованою нейтраллю. Використовуються для зниження змінного струму 

напругою 10кВ в змінний струм 0,1 кВ для живлення ланцюгів автоматики, 

системи сигналізації та вимірювальних приладів. Експлуатація 

трансформаторів струму та напруги 10кВ виготовлених за даною технологією 

дуже затратна та трудомістка.  

додатки/Тех.%20пер.%20ПС%20Гайворонська%20ГЕС
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Таким чином, є доцільним відмовитись від використання на підстанції 

застарілого обладнання та виконати реконструкцію в частині: заміни масляних 

вимикачів 10кВ на вакуумні, заміни трансформаторів струму та напруги 10 кВ 

на більш сучасні сухі трансформатори з литою ізоляцією.  

На ПС “Гайворонська ГЕС”- 35/10 кВ знаходяться в експлуатації більше 50 

років електромеханічні захисти на реле виробництва заводу ЧЕАЗ. За даними 

виробника, термін надійної роботи цих реле 12 років. У зв’язку з цим, з кожним 

роком зростають витрати на технічне обслуговування цих захистів. 

З розвитком електромереж і впровадженням нових технологій, все 

вищезгадане обладнання вже не задовольняє вимогам сучасного виробництва. 

Всі ці заходи в остаточному підсумку підвищать технічні та економічні 

показники роботи устаткування і знизять експлуатаційні витрати. 

 

Витрати коштів. 
 

Проектною організацією розроблено ПКД “Технічне переоснащення 

ПС35кВ “ Гайворонська ГЕС ” в м. Гайворон Кіровоградська область”. Згідно 

проекту передбачається: реконструкція ВРП-35, будівництво нового ЗРУ 10кВ, 

заміна масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні вимикачі ВВ/TEL-10, заміна 

трансформаторів струму та напруги, реконструкція і модернізація пристроїв 

РЗіА, заміна кабельного господарства – контрольних та силових кабелів. 

Загальна вартість робіт, згідно кошторису, складає 18 782,84 тис. грн. (без 

ПДВ). Після оптимізації витрат вартість реалізації підрядним способом складе 

– 15 395,52 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Технічний опис. 
 

Приміщення ЗРУ-10кВ, ОПУ одноповерхове з двоскатним дахом, 

цегляними стінами, передбачено кондиціонування та електричне опалення, 

температура в приміщенні підтримується автоматично. 

Вакуумні вимикачі з електромагнітним приводом є комутаційними 

апаратами нового покоління. Вони мають ряд переваг над апаратами 

аналогічного класу: 

- високий комутаційний і механічний ресурс; 

- високу надійність і швидкодію; 

- низьку трудомісткість обслуговування; 

- низькі експлуатаційні витрати; 

- пожежна безпека. 

Трансформатори напруги та струму з литою ізоляцією переважають 

застаріле маслонаповнене обладнання в частині зменшення обсягів затрат на 

обслуговування та мають більш високі класи точності, що є необхідною 

вимогою для улаштування систем обліку. 

Релейний захист і автоматика виконані на базі мікропроцесорного 

терміналу РС83-А2М, РС-82, РС-81. Сучасна мікропроцесорна техніка 

дозволить при низьких витратах на монтаж і обслуговування забезпечити: 

- двох (трьох) ступеневий струмовий захист; 
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- самотестування самого пристрою та зовнішніх зв’язків; 

- фіксацію часу та параметрів аварійних подій; 

- сигналізацію виду спрацювання захистів і автоматики; 

- автоматичне повторне включення; 

- обладнання резервування відмови вимикача; 

- можливість створення АРМ чергового та диспетчера; 

- можливість створення АРМ релейщика з правом дистанційного 

контролю і зміни уставок РЗА приєднання; 

- можливість запису до 5 аварійних процесів в аналоговій та дискретній 

формах; 

- селективний захист від дугових замкнень на землю. 

Прийнятий об’єм РЗіА забезпечує необхідну надійність. 

Для кабельного господарства застосовуються силові та контрольні кабелі з 

негорючою ізоляцією. 

 

Оцінка економічної ефективності. 
 

Відповідно до ПТЕЕСіМ і директивних вказівок по безпечній експлуатації 

масляних вимикачів, що відпрацювали більше 25 років, для підтримки їх 

працездатності необхідно проводити наступні види обслуговування: 

 
№ Вид обслуговування Періодичність 

1 Поточний ремонт 1р в 3 р 

2 Капітальний ремонт 1р в 6 р 

3 Ізоляційні випробування 1р в 3 р 

Ізоляційні випробування проводяться 2 рази: до та після ремонту. 

Тобто за 25 років буде проведено 4 поточних, 4 капітальних ремонти та 16 

ізоляційних випробувань. 

Тривалість капітального ремонту одного МВ 10 кВ типу ВМПЕ-10 складає 

8,27 годин. Витрати на заробітну плату складають: 

– ел. слюсар по ремонту РП 4-го розряду – 1 чол. (121,55 грн. х 8,27) = 

1005,22 грн. 

– ел. слюсар по ремонту РП 3-го розряду – 1 чол. (108,25 грн. х 8,27) = 

895,23 грн. 

– ел. слюсар по ремонту РП 2-го розряду – 1 чол. (90,2 грн. х 8,27) = 745,95 

грн. 

Заробітна плата персоналу, що приймає участь у капітальному ремонті 

одного масляного вимикача 10 кВ складає 2 646,4 грн. 

На капітальний ремонт одного масляного вимикача 10 кВ згідно 

технологічної карти витрачаються матеріали і запасні частини (таблиця №1). 

Таблиця №1 

№ 

п/п 

Найменування матеріалів та зап. 

частин 

Кіл-

ть 

Витрати на матеріали та зап. 

частини в грошовому виразі 

Вартість одиниці, 

грн. 
Сума, грн. 

1 Масло трансформаторне, кг 12 51,6 619,2 
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№ 

п/п 

Найменування матеріалів та зап. 

частин 

Кіл-

ть 

Витрати на матеріали та зап. 

частини в грошовому виразі 

Вартість одиниці, 

грн. 
Сума, грн. 

2 Наждачна бумага, м2 0,25 220 55 

3 Бензин Б-70, л 0,8 92 73,6 

4 Змазка ЦИАТИМ, кг 0,22 125 27,5 

5 Фарба різна, кг 2 165,6 331,2 

6 Бакелітовий лак, кг 0,1 300 30 

7 Метизи різні, кг 0,3 180 54 

8 Вазелін технічний, кг 0,1 420 42 

9 Ганчір’я  1,2 25,5 30,6 

   1262,72 

1 Опорний ізолятор полімерний, шт. 6 2880 17280 

2 Дугогасна камера, шт. 3 13248 39744 

3 Подвижний стержень, шт. 3 720 21600 

4 Розеточний контакт, шт. 3 1152 3456 

5 Скло маслопоказчика, шт. 3 60 180 

6 Ковпачок маслопоказчика, шт. 3 54 162 

7 Прокладка маслопоказчика, шт. 3 30 90 

8 Прокладка верхньої кришки, шт. 3 132 396 

9 Ламель втичного контакту, к-т 3 1800 5400 

10 Ущільнювач масло зливної пробки, 

шт. 
3 24 72 

Всього (зап. частин):   68940 

Всього (матеріали та матеріали):   70 202,72 

 

На виконання капітального ремонту 22 масляних вимикачів потрібно 

витратити 22х8,27=181,94 годин.  

Загальна вартість капітального ремонту 22 масляних вимикачів 10 кВ 

складає: 

Вкр=(ЗП+Вмат)*22=(2646,4+70202,72)*22 = 1 602 680,64 грн. (без ПДВ). 

 

Тривалість поточного ремонту складає 3,5 години. Витрати на заробітну 

плату складають: 

– ел. слюсар по ремонту РП 4-го розряду – 1 чол. (121,55 грн. х 3,5) = 

425,43 грн. 

– ел. слюсар по ремонту РП 3-го розряду – 1 чол. (108,25 грн. х 3,5) = 

378,87 грн. 

Заробітна плата персоналу, що приймає участь у поточному ремонті 

масляного вимикача 10 кВ складає 804,3 грн. 

На поточний ремонт одного масляного вимикача 10 кВ згідно 

технологічної карти витрачаються матеріали і запасні частини (таблиця №2). 
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Таблиця №2 

№ 

п/п 

Найменування матеріалів та зап. 

частин 

Кіл-

ть 

Витрати на матеріали та зап. 

частини в грошовому виразі 

Вартість одиниці, 

грн. 
Сума, грн. 

1 Наждачна бумага, м2 0,05 220 11 

2 Бензин Б-70, л 1 92 92 

3 Змазка ЦИАТИМ, кг 0,05 125 6,25 

4 Фарба різна, кг 0,3 165,6 49,7 

5 Ганчір’я 1,5 25,5 38,25 

6 Вазелін технічний, кг 0,04 420 16,8 

Всього матеріали:   214,0 

На виконання поточного ремонту 22 масляних вимикачів потрібно 

витратити 22х3,5=77 годин, що при восьмигодинному робочому дні 

потребуватиме 5 виїздів бригади на підстанцію.  

Загальна вартість поточного ремонту 22 масляних вимикачів 10 кВ 

складає: 

Впр=(ЗП+Вмат)*22 = (804,3 + 214,0) * 22 = 22 402,6 грн. (без ПДВ). 

 

Тривалість ізоляційних випробувань складає 4,5 години. Витрати на 

заробітну плату для проведення ізоляційних випробувань складають: 

– інженер СДЗП – 1 чол. (136,11 грн. х 4,5) = 612,5 грн.; 

– ел. монтер СДЗП – 1 чол. (121,55 грн. х 4,5) = 546,98 грн.; 

– водій-електромонтер – 1 чол. (101,11 грн. х 4,5) = 454,99 грн. 

Заробітна плата персоналу, що приймає участь у проведенні ізоляційних 

випробувань масляного вимикача 10 кВ складає 1614,5 грн. 

На виконання ізоляційних випробувань 22 масляних вимикачів потрібно 

витратити 22х4,5=99 годин, що при сорокагодинному робочому тижні 

потребуватиме 3 виїзди бригади у відрядження. Транспортні витрати на 

виконання ізоляційних випробувань масляних вимикачів 10 кВ складають: 

Зарплата водія: водій ЕТЛ – 1 чол. (101,11 грн. х 4) = 404,44 грн. 

 

Тран. 

засіб 

Вартість 

1 маш/год 

Час 

роботи 

год 

Сума, 

грн. 

Вартість 

1 км 

пробігу 

Пробіг 

км 
Сума, грн. 

Всього, 

грн. 

ЕТЛ  

ГАЗ 53 
88,85 4 355,4 7,46 150 1119 1474,4 

 

Транспортні витрати на 3 виїзди бригади складають: 

Втранс=(1474,4+404,44)х3= 5636,52 грн. 

Загальна вартість проведення ізоляційних випробувань 22 масляних 

вимикачів 10 кВ складає: 

Візвипр=ЗП*22+ Втранс=1614,5 *22+5636,52 = 41 155,5 грн. (без ПДВ). 

Витрати в грошовому вираженні на експлуатацію 22-ти масляних 

вимикачів 10кВ впродовж 25-ти років включають в себе проведення 4-ти 

поточних ремонтів, 4-х капітальних ремонтів та 16-ти ізоляційних випробувань 

та складають: 
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Взаг.мв10=Вкр *4+ Впр *4+ Віз.випр*16 = 1 602 680,64 * 4 + 22 402,6 *4 + 

41 155,5 * 16 = 7 158 820,96 грн. (без ПДВ). 

Витрати на експлуатацію 22-ти масляних вимикачів 10кВ за один рік 

складають: 

Всер.мв10= 7 158 820,96 / 25 = 286 352,84 грн. (без ПДВ). 

 

Відповідно до ПТЕЕСіМ і директивних вказівок по безпечній експлуатації 

вакуумних вимикачів 10кВ для підтримки їх працездатності необхідно 

проводити наступні види обслуговування: 

 
№ Вид обслуговування Періодичність 

1 Поточний ремонт 1р в 5 р 

2 Ізоляційні випробування 1р в 5 р 

Ізоляційні випробування проводяться 2 рази: до та після ремонту. 

 

Тобто за 25 років буде проведено 4 поточні ремонти та 8 ізоляційних 

випробувань. 

Тривалість поточного ремонту одного вакуумного вимикача 10 кВ складає 

2,5 години. Витрати на заробітну плату складають: 

– ел. слюсар по ремонту РП 4-го розряду – 1 чол. (121,55 грн. х 2,5) = 

303,88 грн. 

– ел. слюсар по ремонту РП 3-го розряду – 1 чол. (108,25 грн. х 2,5) = 

270,63 грн. 

Заробітна плата персоналу, що приймає участь у поточному ремонті 

вакуумного вимикача 10 кВ складає 574,51 грн. 

На поточний ремонт одного вакуумного вимикача 10 кВ згідно 

технологічної карти витрачаються матеріали і запасні частини (таблиця №5). 

 

Таблиця №5 

№ 

п/п 

Найменування матеріалів та зап. 

частин 

Кіл-

ть 

Витрати на матеріали та зап. 

частини в грошовому виразі 

Вартість 

одиниці,грн. 
Сума, грн. 

1 Ганчір'я 0,5 25,5 12,75 

2 Бензин Б-70, л 0,8 92 73,6 

3 Змазка ЦИАТИМ, кг 0,05 125 6,25 

4 Фарба різна, кг 0,2 165,6 33,12 

Всього матеріали:   125,72 

 

На виконання поточного ремонту 22 вакуумних вимикачів потрібно 

витратити 22х2,5=55 годин. 

 

Загальна вартість поточного ремонту 22 вакуумних вимикачів 10кВ 

складає: 

Впр=(ЗП+Вмат)*22 =(574,51+ 125,72) * 22 = 15 405,1 грн. (без ПДВ). 

 



ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ПрАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” на 2020 рік 

253 

Витрати на заробітну плату для проведення ізоляційних випробувань 

складають: 

– інженер СДЗП – 1 чол. (136,11 грн. х 4,5) = 612,5 грн. 

– ел. монтер СДЗП – 1 чол. (121,55 грн. х 4,5) = 546,98 грн. 

– водій-електромонтер – 1 чол. (101,11 грн. х 4,5) = 454,99 грн. 

Заробітна плата персоналу, що приймає участь у проведенні ізоляційних 

випробувань вакуумного вимикача 10 кВ складає 1614,5 грн. 

На виконання ізоляційних випробувань 22 вакуумних вимикачів потрібно 

витратити 22х4,5= 99 годин, що при сорокагодинному робочому тижні 

потребуватиме 3 виїзди бригади у відрядження. Транспортні витрати на 

виконання ізоляційних випробувань вакуумних вимикачів 10 кВ складають: 

Зарплата водія: водій ЕТЛ – 1 чол. (101,11 грн. х 4) = 404,44 грн. 

Тран. 

засіб 

Вартість 

1 маш/год 

Час 

роботи 

год 

Сума, 

грн. 

Вартість 

1 км 

пробігу 

Пробіг 

км 

Сума, 

грн. 

Всього, 

грн. 

ЕТЛ  

ГАЗ 53 
88,85 4 355,4 7,46 150 1119 1474,4 

 

Транспортні витрати на 3 виїзди бригади складають: 

Втранс=(1474,4+404,44)х3= 5636,52 грн. 

Загальна вартість проведення ізоляційних випробувань 22 вакуумних 

вимикачів 10 кВ складає: 

Візвипр=ЗП*22+ Втранс= 1614,5*22 + 5636,52 = 41 155,52 грн. (без ПДВ). 

Витрати в грошовому вираженні на експлуатацію 22-ти вакуумних 

вимикачів 10кВ впродовж 25-ти років включають в себе проведення 4-ти 

поточних ремонтів та 8-ми ізоляційних випробувань та складають: 

Взаг.вв10=Впр *4+ Віз.випр*8 = 15 405,1*4 + 41 155,52*8 = 390 864,6 грн. (без 

ПДВ). 

Витрати на експлуатацію 22-ти вакуумних вимикачів 10кВ за один рік 

складають: 

Всер.вв10= 390 864,6 / 25 = 15 634,6 грн. (без ПДВ). 

Загальний економічний ефект складає: Езаг.ек.еф = (286 352,84)-(15 634,6) = 

270 718,24 тис. грн. (без ПДВ). 

Проектом також передбачено заміну трансформаторів струму та напруги 

10кВ на нове обладнання з класом точності, що відповідає вимогам Правил 

улаштування електроустановок 2014р. табл. 1.5.2.: 

 

Класи точності трансформаторів струму та напруги 
Напруга, кВ Приєднана потужність Клас точності трансформаторів 

Струму напруги 

6-35 Понад 1МВт 0,5S 0,5 

Від 150 кВт до 1МВт 0,5S 0,5 

До 150 кВт 0,5S 0,5 
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Вартість заміни масляних вимикачів на вакуумні Взам   
№ Найменування матеріалу Кількість Ціна Вартість, грн. 

1 
Комутаційний модуль ВВ-ТЕL з 

комплектом ОПН 
22 91131,0 2004882,0 

2 Трансформатор струму ТПЛУ-10 48 6000.0 288000,0 

3 Трансформатор напруги IVS1F 6 7428.0 44568,0 

 Всього   2337450,0 

 

Після заміни обладнання буде оприбутковано наступні матеріали за 

вартістю: Взв.мат. 

 

 

№ Найменування матеріалу Кількість Ціна 
Вартість, 

грн. 

1 Вимикач масляний 10 кВ 22 1000 22000 

2 Трансформатор напруги 10 кВ 3 1500 4500 

3 Трансформатор струму 10 кВ 64 500 32000 

 Всього   58 500 

 

Окупність заходу: (15 395,52-58,50) / (270,72) = 56,6 років. 

де В – загальна вартість заходу (робіт), тис. грн. 

Взв.мат. –вартість оприбуткованих зворотних матеріалів, тис. грн. 

Езаг.ек.еф. – загальний економічний ефект, тис. грн. 

 

Висновок. 
 

Ґрунтуючись на необхідності заміни морально та фізично застарілого 

обладнання, а також можливості, завдяки впровадженню принципово нових 

його зразків, уникнути економічних втрат, підвищити рівень безпечної 

експлуатації об’єктів, реалізацію проекту слід вважати технічно виправданою. 
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Додаток 1.17, 1.18, 1.19 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності розробки 

проектно-кошторисної документації на майбутні періоди. 
 

Резюме. 
 

У ПрАТ “Кіровоградобленерго” станом на 01.01.2019р. експлуатується: 

4428,59 км ПЛ 35-150 кВ, 8770,00 км ПЛ 6-10 кВ, 11738,55 км ПЛ 0,4 кВ, 

3,85 км КЛ 35 кВ, 879,90 км КЛ 6-10 кВ, 420,22 км КЛ 0,4 кВ, 22 шт. ПС 150 

кВ, 176 шт. ПС 35 кВ, 6831 шт. ТП (РП) 6-10 кВ. 

Для зменшення втрат електроенергії, підвищення стійкості об’єктів 

електричних мереж проти стихійних явищ, підвищення надійності 

електропостачання споживачів ПрАТ “Кіровоградобленерго” необхідно 

виконувати роботи по будівництву, реконструкції та технічному 

переоснащенню об’єктів електромереж 6-150кВ. До початку виконання робіт 

необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію. 

Накопичення робочих проектів реконструкції розподільних мереж 

пояснюється наступним: 

– періодичною актуалізацією теми запровадження RAB-регулювання та 

необхідністю підготовки до збільшення обсягів робіт; 

– вимушеною зміною пріорітетів на користь реалізації робочих проектів 

реконструкції площадних об’єктів у високовольтних мережах, так як проекти 

по лінійних об’єктах розподільних мереж коригувалися на вимогу СОБУ (в 

частині додержання довжин ліній 400 м), і, як наслідок, появою цілого ряду 

нових розвантажувальних ТП, зміни законодавства в частині необхідності 

оформлення дозвільних докумнтів будівництва, в тому числі і на нові 

розвантажувальні ТП (наявність планів зонування і таке інше). 

 

Витрати коштів компанії. 
 

На виготовлення проектно-кошторисної документації потрібен деякий час. 

Тому, для того, щоб своєчасно розпочати виконання робіт, необхідно почати 

розробку проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію 

та технічне переоснащення об’єктів на 2021 рік з початку 2020 року. 

В 2020 році необхідно виконати проекти на загальну суму 2 134,80 тис. 

грн. (без ПДВ), а саме: 

 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Вартість 

одиниці, 

тис грн. 

Кількість, 

проектів 

 

Сума, 

тис. грн. 

(без 

ПДВ) 

1 

Розробка ПКД “Технічне переоснащення ПС 

150/35/6 кВ “ЗЧМ” в частині заміни АБ з 

улаштуванням “резервного” зарядного пристрою, м. 

Світловодськ Кіровоградська область” 

92,01 1 92,01 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Вартість 

одиниці, 

тис грн. 

Кількість, 

проектів 

 

Сума, 

тис. грн. 

(без 

ПДВ) 

2 

Розробка ПКД “Технічне переоснащення ПС 

150/35/10 кВ “Янтарна” в частині заміни АБ з 

улаштуванням “резервного” зарядного пристрою, с. 

Інгуло-кам’янка Новгородківський район” 

92,01 1 92,01 

3 
Розробка ПКД “Реконструкція ПЛ-0,4 кВ (з 

використанням ізольованих проводів)” 
34,18 22 872,62 

4 

Розробка ПКД “Нове будівництво 

розвантажувальних ТП для розвантаження ПЛ-0,4кВ 

від існуючих ТП (2 черга)” 

59,90 18 1 078,16 

 Всього  42 2 134,80 

 

Відповідно до отриманої комерційної пропозиції (у вигляді кошторису) на 

розробку ПКД “Реконструкція ПЛ-0,4 кВ (з використанням ізольованих 

проводів)” вартість проектування 1 км складає 34,18 тис. грн. (без ПДВ). Згідно 

завдання на проектування, реконструкція даних ПЛ-0,4кВ буде виконуватись в 

одну чергу, тобто необхідність встановлення розвантажувальних ТП відсутня. 

Будівельно-монтажні роботи по реконструкції вказаних ПЛ-0,4кВ заплановано 

на 2021 рік. 

Розробка ПКД “Реконструкція ПЛ-0,4 кВ (з використанням ізольованих 

проводів)”, а саме (матеріали): 
№ 

з/п 
Найменування об’єкту 

Довжина, 

км 

Вартість, тис. 

грн. (без ПДВ) 

1 ПЛ-0,4кВ від КТП-4 в смт Вільшанка 1,872 63,99 

2 ПЛ-0,4кВ від КТП-79 в смт Вільшанка 2,742 93,73 

3 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-520 в смт Побузьке 0,939 32,10 

4 ПЛ-0,4кВ від КТП-597 в с. Соколівське 0,440 15,04 

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-102 в смт.Компаніївка 0,866 29,60 

6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-269 в смт.Компаніївка 0,500 17,09 

7 ПЛ-0,4кВ від КТП-282 в смт Новоархангельськ 0,195 6,67 

8 ПЛ-0,4кВ від ТП-1 в м. Кропивницький 0,942 32,20 

9 ПЛ-0,4кВ від ТП-73 в м. Кропивницький 1,157 39,55 

10 ПЛ-0,4кВ від ТП-201 в м. Кропивницький 1,265 43,24 

11 ПЛ-0,4кВ від ТП-261 в м. Кропивницький 0,604 20,65 

12 ПЛ-0,4кВ від ТП-467 в м. Кропивницький 1,419 48,51 

13 ПЛ-0,4кВ від ТП-525 в м. Кропивницький 0,605 20,68 

14 ПЛ-0,4кВ від ТП-129 в м. Кропивницький 0,946 32,34 

15 ПЛ-0,4кВ від ТП-264 в м. Кропивницький 0,116 3,97 

16 ПЛ-0,4кВ від ТП-262 в м. Кропивницький 0,806 27,55 

17 ПЛ-0,4кВ від ТП-555 в м. Кропивницький 2,449 83,71 

18 ПЛ-0,4кВ від ТП-623 в м. Кропивницький 1,430 48,88 

19 ПЛ-0,4кВ від ТП-718 в м. Кропивницький 1,855 63,41 

20 ПЛ-0,4кВ від ТП-588 в м. Кропивницький 1,540 52,64 

21 ПЛ-0,4кВ від ТП-580 в м. Кропивницький 1,363 46,59 

22 ПЛ-0,4кВ від ТП-633 в м. Кропивницький 1,477 50,49 

Всього: 25,528 872,62 

додатки/ПМП/Реконст.%20ПЛ-0,4кВ
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Відповідно до отриманої комерційної пропозиції (у вигляді кошторису) на 

розробку ПКД “Нове будівництво розвантажувальних ТП для розвантаження 

ПЛ-0,4кВ від існуючих ТП (2 черга)” вартість проектування складе: 

Розробка ПКД “Нове будівництво розвантажувальних ТП для 

розвантаження ПЛ-0,4кВ від існуючих ТП (2 черга)”, а саме (матеріали): 

№ 

з/п 
Найменування об’єкту 

Кількість, 

шт. 

Вартість, 

тис. грн. 

(без ПДВ) 

1 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-4 м. 

Новоукраїнка, Кіровоградської області (2 черга) 
1 53,40 

2 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-29 м. 

Новоукраїнка, Кіровоградської області (2 черга) 
1 62,79 

3 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-93 м. 

Новоукраїнка, Кіровоградської області (2 черга) 
1 73,98 

4 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-123 м. 

Новоукраїнка, Кіровоградської області (2 черга) 
1 39,37 

5 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-124 м. 

Новоукраїнка, Кіровоградської області (2 черга) 
1 53,40 

6 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-131 м. 

Новоукраїнка, Кіровоградської області (2 черга) 
1 61,71 

7 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-441 м. 

Новоукраїнка, Кіровоградської області (2 черга) 
1 58,24 

8 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-450 м. 

Новоукраїнка, Кіровоградської області (2 черга) 
1 63,33 

9 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-327 с. Рівне 

Новоукраїнського району, Кіровоградська 

область (2 черга) 

1 77,35 

10 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-100 смт. 

Онуфріївка Кіровоградської області (2 черга) 
1 84,70 

11 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-202 смт. 

Онуфріївка Кіровоградської області (2 черга) 
1 62,02 

12 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-102 смт. 

Онуфріївка Кіровоградської області (2 черга) 
1 76,24 

13 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-217 смт. 

Онуфріївка Кіровоградської області (2 черга) 
1 40,51 

14 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-3 смт. Павлиш, 

Онуфріївський район, Кіровоградська область (2 

черга) 

1 51,10 

15 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-8 смт. Павлиш, 

Онуфріївський район, Кіровоградська область (2 

черга) 

1 60,74 

16 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-235 у м. 

Світловодськ Кіровоградської області (2 черга) 
1 46,13 

17 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ЗТП-255 РБ-2, РБ-4 

м. Світловодськ Кіровоградської області (2 черга) 
1 60,36 

18 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-571 у с. 

Подорожнє Світловодського району 

Кіровоградської області (2 черга) 

1 52,79 

Всього: 18 1 078,16 

додатки/ПМП/Рек.%20ПЛ-0,4%20кВ%20(2%20черга)
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Вккзані проекти є 2-ю чергою до проектів по реконструкції ПЛ-0,4кВ, 

розроблених в рамках виконання інвестиційної програми 2018 року. 

Будівельно-монтажні роботи по реконструкції вказаних ПЛ-0,4кВ заплановано 

на 2022-2023 роки. 

 

Розробка ПКД “Технічне переоснащення ПС 150/35/6 кВ “ЗЧМ” в 

частині заміни АБ з улаштуванням “резервного” зарядного пристрою, 

м. Світловодськ Кіровоградська область” (матеріали). 

Даний захід передбачено Планом, а саме: табл. 45 п.2.1.12 та табл. 46 

п.2.1.19. 

На підстанції 150/35/6 кВ “ЗЧМ” експлуатується акумуляторна батарея 

(далі по тексту АБ) типу Marathon L2V320 в комплекті з зарядним пристроєм 

D400 220/50, яка була введена в роботу в 2011 році. 

Акумуляторна батарея використовується на даному об’єкті в якості 

незалежного джерела оперативного струму, живлення ланцюгів захисту, 

керування, сигналізації, блокувань, а також, як джерело живлення ланцюгів 

керування вимикачами 150, 35 та 6 кВ. 

Внаслідок погіршення стану акумуляторних батарей наприкінці 10 річного 

терміну служби, визначеного заводом виробником, при виникненні аварійної 

ситуації з необхідністю колективної роботи захистів, батареї не зможуть видати 

необхідної величини оперативного струму, що в остаточному підсумку може 

призвести до відмови в роботі та пошкодження дорого високовольтного 

обладнання. 

Враховуючи те, що підстанція 150/35/6 кВ “ЗЧМ” забезпечує безперебійне 

електропостачання значної частини побутових та промислових споживачів 

м. Світловодська та Світловодського району Кіровоградської області, в тому 

числі споживача 1-ї категорії з надійності електропостачання “Насосна станція 

водоводу ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 35кВ (Л-404 “ЗЧМ-НС 1п”, Л-401 “ЗЧМ-

НС 2п”) 6 кВ (КЛ ф.13, КЛ ф. 23), та ін., питання заміни акумуляторних батарей 

потребує своєчасної підготовки. 

Відповідно до отриманої комерційної пропозиції (у вигляді кошторису) на 

розробку ПКД “Технічне переоснащення ПС 150/35/6 кВ “ЗЧМ” в частині 

заміни АБ з улаштуванням “резервного” зарядного пристрою, м. Світловодськ 

Кіровоградська область” вартість проектування складає 92,01 тис. грн. (без 

ПДВ). Будівельно-монтажні роботи по даному заходу заплановано на 2021 рік. 

 

Розробка ПКД “Технічне переоснащення ПС 150/35/10 кВ “Янтарна” в 

частині заміни АБ з улаштуванням “резервного” зарядного пристрою, с. 

Інгуло-кам’янка Новгородківський район” (матеріали). 

Даний захід передбачено Планом, а саме: табл. 45 п.2.1.11 та табл. 46 

п.2.1.18. 

На підстанції 150/35/10 кВ “Янтарна” експлуатується акумуляторна 

батарея (далі по тексту АБ) типу Marathon L2V270 в комплекті з зарядним 

пристроєм D400 220/50, яка була введена в роботу в 2011 році. 

додатки/ПМП/Тех.%20пер.%20ПС%20ЗЧМ%20зам_на%20АБ
додатки/ПМП/Тех.%20пер.%20ПС%20Янтарна%20зам_на%20АБ


ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ПрАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” на 2020 рік 

259 

Акумуляторна батарея використовується на даному об'єкті в якості 

незалежного джерела оперативного струму, живлення ланцюгів захисту, 

керування, сигналізації, блокувань, а також, як джерело живлення ланцюгів 

керування вимикачами 35 та 10 кВ. 

Внаслідок погіршення стану акумуляторних батарей наприкінці 10 річного 

терміну служби, визначеного заводом виробником, при виникненні аварійної 

ситуації з необхідністю колективної роботи захистів, батареї не зможуть видати 

необхідної величини оперативного струму, що в остаточному підсумку може 

призвести до відмови в роботі та пошкодження дорого вартісного 

високовольтного обладнання. 

Враховуючи те, що підстанція 150/35/10 кВ “Янтарна” забезпечує 

безперебійне електропостачання значної частини побутових та промислових 

споживачів Новгородківського району Кіровоградської області, питання заміни 

акумуляторних батарей потребує своєчасної підготовки. 

Відповідно до отриманої комерційної пропозиції (у вигляді кошторису) на 

розробку ПКД “Технічне переоснащення ПС 150/35/10 кВ “Янтарна” в частині 

заміни АБ з улаштуванням “резервного” зарядного пристрою, с. Інгуло-

кам’янка Новгородківський район” вартість проектування складає 92,01 тис. 

грн. (без ПДВ). Будівельно-монтажні роботи по даному заходу заплановано на 

2021 рік. 

 

Коригування ПКД “Технічне переоснащення ПС “Завалля” - 150/35/10кВ 

з переведенням на постійний оперативний струм, заміною морально та 

фізично застарілого обладнання 150, 35 та 10кВ. Кіровоградська обл., 

Гайворонський район, смт. Завалля” (матеріали). 
 

Проект “Технічне переоснащення ПС “Завалля” – 150/35/10 кВ з 

переведенням на постійний оперативний струм, заміною морально та фізично 

застарілого обладнання 150, 35 та 10 кВ Кіровоградська область, 

Гайворонський район, смт. Завалля” розроблений в 2018 році.  

Проте, в 2018 році до ПрАТ “Кіровоградобленерго” звернулось ТОВ “Грін 

електро-1” щодо приєднання до електричних мереж сонячної електростанції 

“Завалля” потужністю 9,5 МВт. Відповідно, ПрАТ “Кіровоградобленерго” 

підготовлено ТУ з реконструкції мереж, а саме: будівництво на території ПС 

“Завалля” нової додаткової будівлі ЗРУ-10 кВ. Вказані ТУ реалізовані в 2019 

році.  

ТЗ на корегування проекту складено з урахуванням наступних змін: 

– спорудження залізобетонного утепленого ЗПУ суміщеного з 

існуючими новозбудованим ЗРУ-10 кВ.  

– встановлення нових панелей РЗА приєднань 150, 35 кВ  в 

новозбудованому ЗПУ, перенесення існуючих панелей з приміщення 

новозбудованого ЗРУ-10 кВ, та заміна їх за необхідності.  

– встановлення в існуючому новозбудованому ЗРУ-10 кВ необхідної 

кількості комірок для заведення існуючих ЛЕП-10 кВ.  

додатки/ПМП/Кориг-я%20ПКД%20з%20провед.%20експертизи
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– переведення мережі власних потреб підстанції з 220 В на 380 В з 

заміною існуючих ТВП на трансформатори з схемою з'єднання Δ/Yн.  

– улаштування контуру заземлення заміненого та встановленого 

обладнання;  

– встановлення нового щита власних потреб на автоматичних вимикачах 

з улаштуванням АВР.  

– переведення підстанції на постійний оперативний струм 220В з 

улаштуванням ЩПС з комплектом акумуляторних батарей,  

– демонтажні роботи існуючої ШОС та перепідключення споживачів до 

нового щита постійного струму; 

– демонтажні роботи в обсягах, необхідних для забезпечення 

встановлення обладнання згідно проектно-кошторисної документації за даним 

титулом. 

Відповідно до отриманої комерційної пропозиції, вартість коригування 

ПКД “Технічне переоснащення ПС “Завалля” - 150/35/10кВ з переведенням на 

постійний оперативний струм, заміною морально та фізично застарілого 

обладнання 150, 35 та 10кВ. Кіровоградська обл., Гайворонський район, смт. 

Завалля” складає 208,33 тис. грн. (без ПДВ). Після оптимізації витрат вартість 

коригування ПКД складе – 142,95 тис. грн. (без ПДВ). Будівельно-монтажні 

роботи по даному заходу заплановано на 2021-2022 роки. 

 

Проведення експертизи ПКД “Технічне переоснащення ПС “Завалля” - 

150/35/10кВ з переведенням на постійний оперативний струм, заміною 

морально та фізично застарілого обладнання 150, 35 та 10кВ. 

Кіровоградська обл., Гайворонський район, смт. Завалля” (матеріали). 

Проведення експертизи ПКД “Реконструкція ПЛ 150кВ Л-17 “Гірнича-

Кіровоградська” в Кіровоградському районі Кіровоградської області (заміна 

10,06 км грозозахисного тросу С-50 та роботи по улаштуванню контуру 

заземлення 43 шт. опор)” (матеріали). 
 

Відповідно до п.4.4 ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 експертизі підлягає 

проектна документація на нове будівництво, реконструкцію та технічне 

переоснащення об’єктів будівництва на стадіях проектування: техніко-

економічне обгрунтування (ТЕО), техніко-економічний розрахунок (ТЕР), 

ескізний проект (ЕП), проект (П), робочий проект (РП). 

Згідно п.10 постанови КМУ №560 від 11.05.2011 року (зі змінами та 

доповненнями) обов’язковій експертизі підлягають проекти будівництва 

об’єктів, що: 

– за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми 

(СС2) та значними (СС3) наслідками, – щодо додержання нормативів з питань 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони 

праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної 

безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх 

експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо 

додатки/ПМП/Кориг-я%20ПКД%20з%20провед.%20експертизи
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додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

Поділ проекту будівництва на стадії техніко-економічного 

обгрунтування, техніко-економічного розрахунку чи ескізного проекту на 

черги не звільняє від необхідності обов’язкового проведення експертизи 

проектної документації на окрему чергу, що підлягає затвердженню в 

установленому порядку. 

Відповідно п.6 постанови КМУ №560 від 11.05.2011 року (зі змінами та 

доповненнями) метою проведення експертизи проектів будівництва є 

визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до 

міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної 

безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання 

нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і 

епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, 

техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної 

частини проекту будівництва. 

Відповідно до отриманої комерційної пропозиції, вартість експертизи ПКД 

“Технічне переоснащення ПС “Завалля” - 150/35/10кВ з переведенням на 

постійний оперативний струм, заміною морально та фізично застарілого 

обладнання 150, 35 та 10кВ. Кіровоградська обл., Гайворонський район, смт. 

Завалля” складає 89,00 тис. грн. (без ПДВ). Будівельно-монтажні роботи по 

даному заходу заплановано на 2021-2022 роки. 

Відповідно до отриманої комерційної пропозиції, вартість експертизи ПКД 

“Реконструкція ПЛ 150кВ Л-17 “Гірнича-Кіровоградська” в Кіровоградському 

районі Кіровоградської області (заміна 10,06 км грозозахисного тросу С-50 та 

роботи по улаштуванню контуру заземлення 43 шт. опор)” складає 27,55 тис. 

грн. (без ПДВ). Після оптимізації витрат вартість експертизи ПКД складе – 

20,80 тис. грн. (без ПДВ).Будівельно-монтажні роботи по даному заходу 

заплановано на 2021 рік. 

 

Оформлення землевпорядної документації по заходу “Будівництво ПЛ-

10кВ Л-118 (відновлення лінії зв’язку) в с. Фурманівка Новоукраїнського 

району” (матеріали). 

Для можливості реалізації заходу “Будівництво ПЛ-10кВ Л-118 

(відновлення лінії зв’язку) в с. Фурманівка Новоукраїнського району” у 2015 

році була розроблена проектно-кошторисна документація, відповідно до якої 

була розпочата робота з відповідними пайщиками щодо погодження траси 

проходження ПЛ та виділення земельних ділянок землі під опори повітряної 

лінії. У 2020 році необхідно виконати оформлення проектно-технічної 

документації із землеустрою на земельні ділянки для розміщення проектованих 

опор ПЛ-10кВ Л-118 (100 шт.) на території Фурманівської сільської ради 

Новоукраїнського району. 

Відповідно до отриманої комерційної пропозиції, вартість оформлення 

землевпорядної документації по заходу “Будівництво ПЛ-10кВ Л-118 

додатки/ПМП/Землевпорядна%20док
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(відновлення лінії зв’язку) в с. Фурманівка Новоукраїнського району” складає 

175,00 тис. грн. (без ПДВ). Будівельно-монтажні роботи по вказаному заходу 

заплановано на 2021 рік. 

 

Висновок. 
 

Попереднє виготовлення проектно – кошторисної документації є технічно 

необхідним. 
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5.2. 

Заходи зі зниження нетехнічних витрат 

електричної енергії 
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Додаток 2.1 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності впровадження 

автоматизованого збору даних у побутових споживачів. 
 

Резюме. 
 

Станом на 01.01.2019 р. ПрАТ “Кіровоградобленерго” має в експлуатації у 

побутових споживачів 437 524 шт. лічильників електричної енергії, з них – 

415 782 шт. 1-фазних та 21 742 шт. 3-фазних електролічильників. 

Доступ працівників компанії до засобів обліку, встановлених у квартирах, 

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 та 

складання балансу електроенергії. 

Одне з рішень даної проблеми полягає у застосуванні системи обліку 

електричної енергії з функцією дистанційної передачі даних (матеріали). 

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 автоматизовані системи обліку електроенергії 

(АСОЕ), забезпечить економію експлуатаційних витрат та зниження втрат 

електроенергії у розподільних мережах за рахунок: 

– оперативного аналізу (балансування) спожитої електроенергії; 

– дистанційної передачі даних про споживання електроенергії; 

– можливості дистанційного відключення (з наступним підключенням) 

споживача за несплату. 

У зв’язку з переходом країни на ринкові умови роботи, важливого 

значення набувають питання достовірного обліку споживання електричної 

енергії з використанням АСОЕ у всіх без виключення категорій споживачів, в 

тому числі і населення. 

На даний час в ПрАТ “Кіровоградобленерго” впроваджені та працюють 

наступні АСОЕ у побутових споживачів. 

SMART IMS – 4 746 споживачів (м. Кропивницький). 

Комплекс Smart-IMS - це автоматизований комплекс обліку електроенергії 

і керування споживанням, орієнтований на індивідуальну роботу з кінцевими 

одно- і трифазними побутовими споживачами. 

Система NovaSys – 23 099 шт. лічильників (в т.ч. тех. облік на ТП) 

(м. Кропивницький, м. Олександрія, смт. Побузьке, м. Помічна, смт. Смоліно, 

м. Світловодськ, м. Новомиргород). 

Передача даних (технологія PLC) по низьковольтним силовим кабелям від 

лічильника до ТП, по GSM-каналу від ТП до сервера; (технологія ZeegBee) по 

радіоканалу від лічильника до ТП, по GSM-каналу від ТП до сервера, на базі 

електролічильників виробництва компанії “НІК-Електроніка”. 

додатки/2р/п.2.1
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Інвестиційною програмою Товариства передбачена заміна 

електролічильників на багатофункціональні електролічильники з включенням 

(інтегруванням) їх в АСОЕ. При цьому досвід експлуатації вищевказаних 

систем обумовлює вибір способу передачі даних: по мережі 0,4кВ 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 SMART, що плануються до закупівлі в 

інвестиційній програмі, забезпечують вимірювання фактичних погодинних 

обсягів споживання електричної енергії у споживача та можливість 

дистанційного зчитування/передачі погодинних результатів вимірювання з 

мітками часу. 

Лічильники, які планується впровадити згідно інвестиційної програми, 

обов’язково будуть забезпечені функцією дистанційного зчитування; 

встановлюватимуться для обов’язкового зведення балансу розподіленої 

електроенергії у зазначених в інвестиційній програмі енерговузлах; 

дистанційно отримані дані з встановлених SMART-лічильників про обсяги 

розподілу обов’язково будуть враховані у формуванні корисного відпуску: 

функція обмеження потужності споживання використовуватися без відповідної 

сертифікації та дотримання чинних нормативних документів не буде. 

 

Технічний опис. 
 

Першочергове встановлення SMART-лічильників з функцією передачі 

даних розподіляється за наступними критеріями: 

– впровадження автоматизації передачі даних обліку у населених 

пунктах з великою кількістю споживачів, на яких втрати перевищують 15%; 

– 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 по 

усіх споживачах від ТП для зведення балансу, включаючи споживачів 

приватного сектору (при наявності); 

– організація системи технічного (балансуючого) обліку по тих фідерах, 

де він на сьогодні відсутній. 

 

№ 

з/п 
Адреса 

1ф 

лічильник 

з PLC, 

радіо 

модулем 

3ф 

лічильник з 

PLC, радіо 

модулем 

3ф 

лічильник 

транс. з 

PLC, радіо 

модулем 

Лінія 
% 

втрат 

м. Помічна Добровеличківського РЕМ 

КТП-600  

Л-163 19,8 
1 Альохіна 28   1 

1 2 Левка Лук’яненко 63, 76 1 1 

3 Холодноярська 45 1 2 
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№ 

з/п 
Адреса 

1ф 

лічильник 

з PLC, 

радіо 

модулем 

3ф 

лічильник з 

PLC, радіо 

модулем 

3ф 

лічильник 

транс. з 

PLC, радіо 

модулем 

Лінія 
% 

втрат 

4 Чорновола 72 6 
 

Всього по ТП 8 4 1 

КТП-601 

1 
Вовченко 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 

21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41 
21 1 

1 

2 Карпенка-Карого вул 1-36, 38 35 1 

3 Левка Лук’яненко 1-40 39 1 

4 Новий пр., 3 4 1 

5 Перемоги, 120 34 5 

6 Холодноярська вул 1-30 27 3 

7 Чорновола вул 1-32, 34 28 4 

Всього по ТП 188 16 1 

КТП-657 

1 Івасюка пров 3, 6, 7, 8, 11, 14, 18 6 1 

1 

2 Осипенко, 10, 12, 14, 16 1 3 

3 Осипенко пр 1А, 6, 9(а, б0), 11, 13, 15 7 2 

4 
Петлюри 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 13, 15, 17, 19 
20 3 

5 
Чкалова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 

25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 202 
27 1 

Всього по ТП 61 10 1 

КТП-660 

1 Горького М., 2, 4, 6, 10, 14, 16 5 1 

1 

2 Грицая 3, 4, 5, 8а, 10, 11, 12, 14 8   

3 
Грушевського 1-21, 23-40, 42-51, 52, 

54, 56, 58, 60, 62 
53   

4 Железнодорожная, 3, 5, 7, 9, 11-18 13 2 

5 
Маланюка пров 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 6, 

6а 
8 2 

6 Солнєчна, 2, 2а, 3а, 4-7, 9-17, 19, 21 16 3 

7 Солнєчний тупік, 3-10 7 1 

8 Степова, 1, 3-55 48 2 

Всього по ТП 158 11 1 

КТП-606 

Л-162 18,8 

1 Хмельницького вул 169-175 5 5 
1 

2 Ярослава Мудрого вул 12-22 1 6 

Всього по ТП 6 11 1 

ЗТП-614  

1 
Гайдамацький пров. 3а, 7, 9, 10, 12, 14, 

16, 19 
5 3 

1 
2 

Героїв Крут 75, 75б, 128, 130, 132, 134, 

136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 

154, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 

180, 184, 192, 194, 196, 198, 200, 204 

95 8 

3 Перемоги 58а, 60а, 60б, 138 14 
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№ 

з/п 
Адреса 

1ф 

лічильник 

з PLC, 

радіо 

модулем 

3ф 

лічильник з 

PLC, радіо 

модулем 

3ф 

лічильник 

транс. з 

PLC, радіо 

модулем 

Лінія 
% 

втрат 

4 Небесної Сотні 139 1   

Всього по ТП 239 25 1 

КТП-664 

Л-164 21,3 

1 
Виноградна, 54, 56, 60, 61, 63-100, 103, 

105 
41 2 

1 

2 Виноградний пр., 9, 24а, 31 3   

3 Грушевського 31, 33, 35, 37 1 3 

4 
Декабристов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15-

52 
41 4 

5 Елеваторна, 15-75, 77, 79, 81, 83, 87 64 4 

6 Елеваторний тупік, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 5 3 

7 
Кутузова вул, 37, 39, 40, 42, 43а, 45-47, 

50, 50а, 52 
9 2 

8 
Осипенко 16, 16/2, 19а, 21, 22, 24, 25, 

27, 29, 31 
7 3 

9 

Тургенєва, 13, 15, 19, 21, 23, 24а, 25, 

27, 29-32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 

50, 52, 54, 56 

30 2 

10 Шевченко, 14, 21 3   

Всього по ТП 204 23 1 

КТП-665  

1 Виноградна, 2а, 3-59 54 2 

1 

2 Виноградний пр., 1/18,20 1 1 

3 
Гагарина, 22-35, 37/1,2, 38, 39, 42, 44-

51, 53 
30 2 

4 Елеваторна, 1-13 13 1 

5 Елеваторний тупік, 2 1   

6 Кутузова вул, 3-7, 27, 32 5 2 

7 
Лисенко, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 20, 22, 24, 

26, 28 
18 3 

8 Першотравнева, 1-4, 6, 7-11, 17 2 

9 Тургенєва, 1а, 4-12, 16-18, 20, 22, 26 15 1 

10 Шевченко, 4-7, 10-13, 15, 17 7 4 

11 Тупіковий, 1-6, 6а 7 2 

Всього по ТП 168 20 1 

Всього по РЕМ 1032 120 8     

Кіровоградський МРЕМ 

ЗТП-205  

Ф-11К 17,1 

1 вул.А.Корольова 13, 15, 17, 21, 25/6 77 4 

1 2 вул. Біляєва, 8, 10, 12 3 2 

3 вул. Є. Тельнова, 8 кор.6 8 3 

Всього по ТП 88 9 1 

КТП-393 

Ф-59К 
 

1 вул. Пацаєва, 14 кор.1 2 4 1 

Всього по ТП 2 4 1 
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№ 

з/п 
Адреса 

1ф 

лічильник 

з PLC, 

радіо 

модулем 

3ф 

лічильник з 

PLC, радіо 

модулем 

3ф 

лічильник 

транс. з 

PLC, радіо 

модулем 

Лінія 
% 

втрат 

КТП-422  

1 вул. Г. України 8, 10 8 7 1 

Всього по ТП 8 7 1 

ЗТП-324  

1 
вул. Волкова,28 кор. 3, 4, 5; 26 кор 1; 

30 
17 2 2 

Всього по ТП 17 2 2 

ЗТП-539  

Ф-7К 
 

1 вул. Г. України 34, 38 2 4 4 

Всього по ТП 2 4 4 

ЗТП-576  

1 вул. Жадова, 20 кор.2 3 4 2 

Всього по ТП 3 4 2 

ЗТП-530  

Л-139 
 

1 вул. Гідросилівська 6 11 1 

Всього по ТП 6 11 1 

ЗТП-541  

Ф-41Г 
 

1 вул. Попова,18 кор.1, 2, 3, 4. 10 3 1 

Всього по ТП 10 3 1 

ЗТП-739  

Ф-11Р 
 

1 Сел. Сонячне     1 

Всього по ТП 
  

1 

ЗТП-548  

1 Сел. Сонячне   1 1 

Всього по ТП 
 

1 1 

ЗТП-228  

Ф-67К 
 

1 вул. Соборна 3, 5, 7, 9, 11 6 5 4 

Всього по ТП 6 5 4 

ЗТП-695  

1 вул. Соборна, 19 7   1 

Всього по ТП 7 
 

1 

ЗТП-163  

1 вул. Соборна 24, 26, 28, 36, 38, 40, 42 22 4 2 

Всього по ТП 22 4 2 

ЦРП-20    

 

1 вул. Андріївська, 16 2 4 2 Ф-30Ц 

2 вул. Вокзальна, 33 2 7 2 Ф-18Ц 

Всього по РП 4 11 4   

ЗТП-768  

Ф-35Ц 
 

1 вул. Чорновола, 4     2 

Всього по ТП 
  

2 

ЗТП-163  

Ф-67К 
 

1 вул. Комарова, 30 1   1 

2 вул. Соборна, 30 2     

Всього по ТП 3 
 

1 
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№ 

з/п 
Адреса 

1ф 

лічильник 

з PLC, 

радіо 

модулем 

3ф 

лічильник з 

PLC, радіо 

модулем 

3ф 

лічильник 

транс. з 

PLC, радіо 

модулем 

Лінія 
% 

втрат 

ЗТП-201  

Ф-33Ц 
 

1 Пр. Перемоги, 20 2 1   

Всього по ТП 2 1 
 

ЗТП-342  

Ф-34к 
 

1 вул. Волкова, 11кор. 1 3   1 

Всього по ТП 3 
 

1 

ЗТП-159  

Ф-66к 
 

1 вул. Є.Тельнова, 1а, 2в, 2г. 15 8   

Всього по ТП 15 8 
 

ЗТП-594  

Ф-5 
 

1 с. Гірниче 32 13   

2 пров. Васильківсього 8    1   

3 вул. Їжакевича 17   1   

4 вул. П.Левченко 22а, 33   2   

Всього по ТП 32 17 
 

ЗТП-647  

Л-201к 
 

1 вул Каштанова 46а   1 1 

2 вул. Калінова 11   1   

3 вул. Молодіжна 38   1   

4 вул. Верещагіна   1   

5 вул. Врубіля 6, 8, 12   3   

6 вул. Горохова 8   1   

7 пров. Сухомлинського 44, 46, 49   3   

Всього по ТП 
 

11 1 

КТП-646  

1 вул. С.Котовського 91, 97   2 1 

2 вул. Новозаводська 90   1   

3 вул. Сонячна 56, 73, 81   3   

4 туп. Савіновський 3   1   

Всього по ТП 
 

7 1 

ЗТП-647  

1 Сел. Сонячне     1 

Всього по ТП 
  

1 

ЗТП-450  

Ф-82К 
 

1 вул. Попова, 5 5 
  

Всього по ТП 5 
  

ЗТП-477  

Ф-20Ц 
 

1 Пр. Перемоги, 8 кор. 1 1   
1 

2 Пр. Перемоги, 12 кор. 3 4   

Всього по ТП 5 
 

1 

Всього по РЕМ 240 109 34     

Олександрійський МРЕМ 

ЗТП-1025     

1 вул. Шевченко 141 61 20 3 
Л-6204 17,1 

Всього по ТП 61 20 3 
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№ 

з/п 
Адреса 

1ф 

лічильник 

з PLC, 

радіо 

модулем 

3ф 

лічильник з 

PLC, радіо 

модулем 

3ф 

лічильник 

транс. з 

PLC, радіо 

модулем 

Лінія 
% 

втрат 

КТП-1048 

Л-615 19,2 

1 вул. Шевченко 142 60 32 2 

2 вул. С.Миколаївська  45 19 3 

Всього по ТП 105 51 5 

КТП-1036 

1 
вул. Козацька 41(1-108) 57, 58, 60, 61, 

62 (1, 2), 64, 66 (1, 2), 72, 74, 76 
104 41 2 

Всього по ТП 104 41 2 

    Всього по РЕМ 270 112 10 

Загальна кількість 1542 341 52 

 

Витрати коштів. 
 

Спираючись на результати аналізу, зроблено висновок щодо необхідності 

проведення заміни 1 935 шт. електролічильників: 

– 320 однофазних лічильників NIK 2102-01 Е2МСТР1 220В (5-60А) 

(радіомодуль, багатотарифний) за ціною 1,30 тис. грн. за 1 шт. на суму 416,00 

тис. грн. (без ПДВ); 

– 1 222 однофазних лічильників NIK 2104 AP2Т 1802.М.11 (5-60А) 

(PLC-модуль, реле відключення) за ціною 1,30 тис. грн. за 1 шт. на суму 1 588,6 

тис. грн. (без ПДВ); 

– 66 трифазних лічильників NІК 2303 AP6Т.1400.МС.11(5-80А) (радіо-

модуль, прямого включення, багатотарифний) за ціною 2,80 тис. грн. (без ПДВ) 

за 1 шт. на суму 184,80 тис. грн. (без ПДВ); 

– 61 трифазних лічильників NІК 2303 AP6Т.1402.МС.11(5-80А) (радіо-

модуль, прямого включення, багатотарифний, реле відключення) за ціною 2,80 

тис. грн. (без ПДВ) за 1 шт. на суму 170,80 тис. грн. (без ПДВ); 

– 68 трифазних лічильників NІК 2303 AP6Т.1802.МС.21(5-80А) (PLC-

модуль, прямого включення, багатотарифний, реле відключення) за ціною 2,80 

тис. грн. (без ПДВ) за 1 шт. на суму 190,40 тис. грн. (без ПДВ); 

– 126 трифазних лічильників NІК 2303 AP6Т.1800.МС.21(5-80А) (PLC-

модуль, прямого включення, багатотарифний) за ціною 2,80 тис. грн. (без ПДВ) 

за 1 шт. на суму 352,80 тис. грн. (без ПДВ); 

– 8 трифазних лічильників NIK 2303 АRР3Т.1400.МС.11 (5-120А) (радіо-

модуль, актив- реактив, прямого включення, багатотарифний) за ціною 2,80 

тис. грн. (без ПДВ) за 1 шт. на суму 22,4 тис. грн. (без ПДВ); 

– 15 трифазних лічильників NIK 2303 АRР3Т.1800.МС.11 (5-120А) 

(PLC-модуль, актив- реактив, прямого включення, багатотарифний) за ціною 

2,80 тис. грн. (без ПДВ) за 1 шт. на суму 42,0 тис. грн. (без ПДВ); 

– 32 трифазних лічильників NIK 2303 АТТ.1400.М.11(5-10А) (радіо-

модуль, трансформаторного включення, багатотарифний) за ціною 2,80 тис. 

грн. (без ПДВ) за 1 шт. на суму 89,60 тис. грн. (без ПДВ); 
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– 17 трифазних лічильників NIK 2303 АRТТ.1800.М.11 (5-10А) (PLC-

модуль, актив- реактив, трансформаторного включення, багатотарифний) за 

ціною 3,0 тис. грн. (без ПДВ) за 1 шт. на суму 51,0 тис. грн. (без ПДВ); 

– 72 шт. трансформаторів струму типу Т-0,66-0,5S 300/5 (МПІ 16 років) 

за ціною 0,495 тис. грн. (без ПДВ) за 1 шт. на суму 35,64 тис. грн. (без ПДВ); 

– комунікаційне обладнання на суму 140,59 тис.грн (без ПДВ) а саме:  

 

№ 

п/п 

Найменування і характеристика  

устаткування 

один. 

вим. 
к-ть 

вартість 

один., 

тис. грн. 

загальна 

вартість, 

тис.грн. 

1 
Комутаційний контролер з функцією 

ретлянслятора PLC-модуль КК-01-10 
шт 18 2,60 46,80 

2 

Пристрій збору і передачі даних по PLC для 

однотрансформаторної підстанції контролер КС-

02-0Y.1 

шт 5 12,50 62,50 

3 

Пристрій збору і передачі даних по PLC для 

двотрансформаторної підстанції. Шафа АСКОЕ 

“Побут - PLC з контролерами” 

шт 1 20,80 20,80 

4 Шафа обліку з кріпленням НІК DOT 3.1 шт 18 0,13 2,250 

5 Автоматичний вимикач 3 полюсний 6А шт 23 0,32 7,24 

6 Ящик пластиковий з кріпленням КДЕ шт 5 0,20 1,00 

 
Разом  

   
140,59 

 

Разом витрати складають 3 284,63 тис. грн. (без ПДВ). 
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Економічна ефективність. 
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Розрахунок економічного ефекту 

Середньомісячне споживання по одному однофазному лічильнику у 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” становить 168 кВт*год, а після заміни 

лічильників, маємо збільшення облікованої енергії у середньому на 8%, що 

становить 13,44 кВт*год в 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: 

1 542 х 13,44 х 12 = 248 693,76 кВт*год, 

де 1 542 - кількість лічильників, що планується придбати; 

Щорічний економічний ефект складе: 

248 693,76 х 1,40 = 348 171,26 грн. без ПДВ, 

де 1,40 грн. (без ПДВ)/кВт*год – тариф на електроенергію для населення. 

 

Середньомісячне споживання по одному трифазному лічильнику у 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” становить 258 кВт*год, а після заміни 

лічильників маємо збільшення облікованої енергії у середньому на 6%, що 

становить 15,48 кВт*год в 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 трифазним лічильникам 

буде дорівнювати: 

393 х 15,48 х 12 = 73 003,68 кВт*год, 

де 393 - кількість лічильників, що планується придбати; 

Щорічний економічний ефект складе: 

73 003,68 х 1,40 = 102 205,15 грн. 

де 1,40 грн. (без ПДВ)/кВт*год – тариф на електроенергію для населення. 

 

Загальний щорічний економічний ефект від впровадження АСОЕ у 

побутових споживачів становитиме: 

348 171,26 + 102 205,15 = 450 376,41 грн. (без ПДВ) / рік. 

 

Враховуючи витрати на впровадження у побутових споживачів 

електронних лічильників електроенергії, термін окупності становитиме: 

3 284,63 тис. грн. / 450,38 тис. грн. = 7,3 років 

 

Висновок.  
 

Закупівля лічильників з дистанційним зняттям показів є доцільним та 

економічно виправданим заходом. 
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Додаток 2.2 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності встановлення 

однофазних та трифазних шаф обліку на фасад будинків без 

відгалужень (роботи власними силами, по одиночних адресах). 
 

Резюме. 
 

ПУЕ та Державні будівельні норми передбачають можливість розміщення 

засобів обліку електроенергії на житлових будинках в доступному для 

енергопостачальника місці. Винесення на фасад будинку захисних шаф з 

електролічильниками проводиться після узгодження із споживачем згідно 

типового проекту (матеріали).  

Даний захід дає змогу знизити понаднормативні втрати електроенергії, так 

як унеможливлюються крадіжки найбільш масовими способами (приєднанням 

під штукатуркою і т.п.). Це підтверджується статистикою надходження 

електроенергії та корисного відпуску фідерів з винесеними лічильниками. Як 

правило, винос лічильника є найбільш дієвим способом протидії крадіжкам 

електроенергії (у випадку наявного акту про порушення ККО). При цьому, для 

зняття показів, заміни лічильників, їх перевірки в більшості випадків зникає 

необхідність турбувати споживача. 

Заміна ввідного проводу на ізольований також підвищує рівень техніки 

безпеки, та унеможливлює самовільний накид. При виносі лічильників 

зменшується перевантаження ПЛ-0,4 кВ в зимовий період і покращується 

якість електроенергії. 

Прилад обліку, що розміщений всередині будинку, виноситься на фасад у 

спеціальну захисну шафу. Передня стінка шафи виготовлена з прозорого 

пластику, із вставкою зі звичайного скла (яка з часом не втрачає прозорість) 

навпроти лічильника. Шафи комплектуються дюбель-шурупами для їх 

кріплення та автоматичними вимикачами. 

Разом з виносом обліку проводиться заміна відгалуження від ПЛ-0,4 кВ до 

вводу в будинок, що виконане неізольованим проводом, на відгалуження, яке 

виконане СІП. 

 

Витрати коштів. 
 

Планується виконати винос 2 156 (без відгалужень) захисних шаф (2 140 

шт. - 1ф.; 16 шт. - 3ф.). 

 

Найменування обладнання 
Од. 

вим. 

Вартість, одн. 

грн. без ПДВ 
Кіл-ть 

Вартість, 

грн.без ПДВ 

Влаштування однофазного обліку Кмп 326,69 2 140 699 116,60 

Шафа для виносу 1-фазного приладу 

обліку електричної енергії на фасад 

будинку 

шт. 158,33 1 158,33 

Однополюсний автоматичний вимикач шт. 80,00 1 80,00 

додатки/2р/п.2.2
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Найменування обладнання 
Од. 

вим. 

Вартість, одн. 

грн. без ПДВ 
Кіл-ть 

Вартість, 

грн.без ПДВ 

ETIMAT  16А 1 полюс 

Провід АВВГ 2х6 м 7,19 4 28,76 

Труба гофрована ПНТ D25 c зондом IEK, 

світлостабілізована 
м 8,60 4 34,4 

Скоба монтажна СМД-25 з шурупом шт. 4,20 6 25,20 

Влаштування трифазного обліку кмп 698,76 16 11 180,16 

Шафа для виносу 3-фазного приладу 

обліку електричної енергії на фасад 

будинку 

шт. 314,00 1 314,00 

Триполюсний автоматичний вимикач 

ETIMAT  16А 3 полюс 
шт. 250,00 1 250,00 

Провід АВВГ 4х6 м 12,54 4 50,16 

Труба гофрована ПНТ D32 c зондом IEK, 

світло стабілізована 
м 12,15 4 48,60 

Скоба монтажна СМД-32 з шурупом шт. 4,50 8 36,00 

 

Встановлення 1-ф, 3-ф шаф обліку на фасад будинків власними силами по 

районах електричних мереж області: 
№ 

п/п 
Назва РЕМ 1ф 3ф 

№ 

п/п 
Назва РЕМ 1ф 3ф 

1 Благовіщенський 107 
 

9 Новоукраїнський 119 
 

2 Бобринецький 100 
 

10 Олександрійський 122 
 

3 Вільшанський 189 
 

11 Петрівський 100 10 

4 Голованівський 180 2 12 Устинівський 138 
 

5 Добровеличківський 139 
 

13 Кіровоград місто  143 3 

6 Долинський 210 
 

14 Новгородківський 80 
 

7 Знам'янський 169 
 

15 Новоархангельський 48 
 

8 Кіровоградський 296 1 
 

Всього  2 140 16 

Економічний ефект від встановлення шаф на фасадах будинків в 

Олександрійському р-ні с. Бутівське 

Споживання за період з 01.10.2016р. 

по 01.03. 2017р. кВт/год. 

С
п

о
ж

и
то

 з
а 

п
ер

іо
д

 к
В

т/
го

д
 

Споживання за період з 01.10.2017р. по 

01.03.2018р. кВт/год. 

С
п

о
ж

и
то

 з
а 

п
ер

іо
д

 к
В

т/
го

д
 

Е
к
о
н

о
м

іч
н

и
й

 

еф
ек

т 
%

 

10.16 11.16 12.16 01.17 02.17 10.17 11.17 12.17 01.18 02.18 

25379 27084 27291 27203 30647 106957 18271 42160 18257 27872 27154 133714 25 

 

Винесення 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”. 
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Витрати коштів. 
 

При винесенні засобу обліку на фасад будівлі значно збільшується 

показник середньомісячного споживання, в середньому на 15%.  

На 1 електроустановку: 

– при не винесеному 1-ф засобі обліку – 168,3 кВт*год., а при винесеному 

– 181,7 кВт∙год.; 

– при не винесеному 3-ф засобі обліку – 258 кВт*год., а при винесеному – 

273,4 кВт∙год. 

Різниця за рік при винесеному на фасад 1-ф засіб обліку (181,7-168,3)∙12 

місяців = 160,8 кВт∙год, що становить 173,66 грн. на 1 електроустановку при 

середньому тарифі 1,08 грн. без ПДВ. 

Різниця за рік при винесеному на фасад 3-ф засіб обліку: 

(273,4-258)∙12 місяців = 184,8 кВт∙год, що становить 199,58 грн. на 1 

електроустановку при  середньому тарифі 1,08 грн. без ПДВ. 

Очікуваний економічний ефект при винесенні 2 140 шт. 1-ф засобів обліку 

за рік складає: 

2 140шт. ∙ 160,8 кВт*год = 344 112 кВт*год, або  371 641 грн без ПДВ. 

При винесенні 16 шт. 3-ф засобів обліку за рік: 

16 шт.∙ 184,8 кВт*год  = 2 956,8 кВт*год, або 3 193,34 грн без ПДВ. 

Таким чином, очікуваний річний економічний ефект від впровадження 

заходів інвестиційної програми по винесенню засобів обліку на фасад будинків 

складає 374 834,34 грн без ПДВ. 

Витрати на проведення вказаних заходів інвестиційної програми 

складають: 

– для винесення 1 - фазних засобів обліку на фасади будівель в кількості 

2 140 шт. 699,12 тис.грн. (без ПДВ); 

– для винесення 3 - фазних засобів обліку на фасади будівель в кількості 

16 шт. – 11,18 тис.грн. (без ПДВ). 

Отже, орієнтовний термін окупності даних заходів інвестиційної програми 

складає 710,296/ 374,834 = 1,9 років. 

 

Висновок. 
 

Встановлення однофазних та трифазних шаф обліку на фасад будинків є 

доцільним та економічно виправданим заходом. 
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Додаток 2.3 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності встановлення 

однофазних та трифазних шаф обліку по втратним лініям 

підрядним способом (матеріали підрядника, крім лічильників). 
 

Резюме. 
 

ПУЕ та Державні будівельні норми передбачають можливість розміщення 

засобів обліку електроенергії на житлових будинках в доступному для 

енергопостачальника місці. Винесення на фасад будинку захисних шаф з 

електролічильниками проводиться після узгодження із споживачем згідно 

типового проекту (матеріали). 

Даний захід дає змогу знизити понаднормативні втрати електроенергії, так 

як унеможливлюються крадіжки найбільш масовими способами (приєднанням 

під штукатуркою і т.п.). Це підтверджується статистикою надходження 

електроенергії та корисного відпуску фідерів з винесеними лічильниками. Як 

правило, винос лічильника є найбільш дієвим способом протидії крадіжкам 

електроенергії (у випадку наявного акту про порушення ККО). При цьому, для 

зняття показів, заміни лічильників, їх перевірки в більшості випадків зникає 

необхідність турбувати споживача. 

Також, заміна ввідного незахищеного проводу на ізольований підвищує 

рівень техніки безпеки та унеможливлює самовільний накид. При виносі 

лічильників зменшується перевантаження ПЛ-0,4 кВ в зимовий період і 

покращується якість електроенергії. 

Прилад обліку, що розміщений всередині будинку, виноситься підрядним 

способом на фасад або на опору в спеціальну шафу для лічильника. Передня 

стінка шафи виготовлена з прозорого пластику, з вставкою зі звичайного скла 

(яка з часом не втрачає прозорість) навпроти лічильника. Шафи 

комплектуються дюбель-шурупами для їх кріплення та автоматичними 

вимикачами. 

Разом з виносом обліку підрядниками проводиться заміна відгалуження від 

ПЛ-0,4 кВ до вводу в будинок, що виконане неізольованим проводом, на 

відгалуження, яке виконане СІП. 

Відповідно до концепції розвитку ПрАТ “Кіровоградобленерго” стор.9 

пункт 7 передбачено винисення на фасад будинку захисних шаф з 

електролічильниками в кількості 8310шт, у 2020 р. встановлюється 3141 шт., 

що складає 37,8% від передбаченої кількості. 
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Витрати коштів. 

Найменування витрат  

вартість 

одного 

відгалудження 

(тис.грн) 

Кількість 

відгалуджень, 

шт 

Всього  
Монтажн

і роботи 

Вартiсть 

матерiальних 

ресурсiв 

Витрати з 

придбання та 

доставки 

устаткування, 

що 

монтується 

Бокс 1ф з відгалудженням 

Кіровоградський РЕМ 2,370 1 692 4 009,69 1 890,58 1 983,75 135,36 

Олександрійський РЕМ 2,818 163 459,32 253,67 192,61 13,04 

Світловодський РЕМ 2,829 200 565,78 312,57 237,21 16,00 

Новомиргородський 

РЕМ 
2,811 1 031 2 898,15 1 608,71 1 206,95 82,48 

Бокс 3ф з відгалудженням 

Кіровоградський РЕМ 3,608 55 198,44 75,65 109,04 13,75 

Усього 3 141 8 131,37 4 141,19 3 729,56 260,63 

 

Розрахунок економічної ефективності. 
 

В 2020 р. планується виконати підрядним способом 1-фазних та 3-фазних 

виносів приладів обліку на загальну суму 8 131,37 тис. грн. без ПДВ. 

– при не винесеному 1-ф засобі обліку – 168,3 кВт*год., а при винесеному 

– 188,3 кВт∙год.; 

– при не винесеному 3-ф засобі обліку – 258 кВт*год., а при винесеному – 

293,4 кВт∙год. 

Різниця за рік при винесеному на фасад 1-ф засіб обліку: 

(188,3–168,3)∙12 місяців = 240,0 кВт*год, що становить 336 грн. на 1 

електроустановку при середньому тарифі 1,40 грн. без ПДВ. 

Різниця за рік при винесеному на фасад 3-ф засіб обліку: 

(293,4–258)∙12 місяців = 424,8 кВт*год, що становить 594,72 грн. на 1 

електроустановку при  середньому тарифі 1,40 грн. без ПДВ. 

Очікуваний економічний ефект при винесенні 1-ф засобів обліку за рік 

складає: 

3 086 шт. ∙ 240 кВт*год = 740,6 тис. кВт∙год, або 1 036,9 тис. грн. без ПДВ. 

При винесенні 3-ф засобів обліку економічний ефект за рік складає: 

55 шт.∙ 424,8 кВт*год = 23,36 тис. кВт*год, або 32,71 тис.грн. 

Таким чином, очікуваний річний економічний ефект від впровадження 

заходів інвестиційної програми по винесенню засобів обліку на фасад складає 

1 069,61 тис. грн. 

Витрати на проведення вказаних заходів інвестиційної програми 

складають: 

– для винесення 1 - фазних засобів обліку на фасади будівель в кількості 

3 086 шт. 7 932,93 тис. грн. (без ПДВ); 

– для винесення 3 - фазних засобів обліку на фасади будівель в кількості 55 

шт. – 198,44 тис. грн. (без ПДВ). 

Таким чином, орієнтовний термін окупності даних заходів інвестиційної 

програми складає: 

8 131,37 тис.грн / 1 069,61тис.грн. = 7,6 років. 
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Висновок. 
 

Встановлення однофазних та трифазних шаф обліку на фасад будинків 

підрядним способом є доцільним та економічно виправданим заходом. 
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Додаток 2.4 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності винесення 

приладів обліку в спеціальний ящик ЩРЖУ 

підрядним способом крім лічильників 
 

Резюме. 
 

З метою виявлення фактів безоблікового споживання електроенергії в 

багатоквартирних будинках, силами працівників ПрАТ “Кіровоградобленерго” 

вибірково встановлено контрольні лічильники в РП житлових 

багатоквартирних домів. В результаті, отримано дані щодо понаднормативних 

втрат у внутрішньобудинкових електромережах, які склали 25-30% від 

загальних втрат. При подальшому обстеженні внутрішніх електромереж 

будинків неодноразово виявлено підключення до мережі житлово-

експлуатаційних потеб (ЖЕП) жителів будинків. 

Для запобігання розкрадання електроенергії побутовими споживачами, які 

мешкають в багатоквартирних будинках, пропонується встановлення 

загальнопід’їздних шаф обліку (матеріали).  

Від приладів обліку до кожної квартири прокладається окрема 

електропроводка. Установка загальнопід’їздних шаф обліку планується, в 

першу чергу, в районах з проблемами опалення і постачанням гарячої води, а 

також в будинках, в яких виявлені факти підвищення рівня втрат електроенергії 

на підставі показань балансних приладів обліку. До вказаного переліку слід 

додати багатоквартирні будинки, в яких відсутня організація чи підприємство, 

що обслуговує внутрішні електромережі. 

 

Обґрунтування. 
 

В результаті впровадження даного заходу: 

– зростає якість електрозабезпечення споживачів; 

– повністю виключається розкрадання електроенергії побутовими 

споживачами в багатоквартирних будинках; 

– забезпечується постійний доступ до приладів обліку персоналу 

Товариства та споживачів, що дозволяє коректно формувати корисний відпуск. 

 

додатки/2р/п.2.4
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Економічний ефект від винесення лічильників багатоквартирних будинків 

в шафи ЩРЖУ: 

Адреса 

Споживання до 

встановлення за період з 

01.10.2015р. по 

01.03.2016р.кВт/год. 

С
п

о
ж

и
то

 з
а 

п
ер

іо
д
 к

В
т/

го
д

 

Споживання  після встановлення 

за період з 01.10.2016р. по 01.03. 

2017р.кВт/год. 

С
п

о
ж

и
то

 з
а 

п
ер

іо
д
 к

В
т/

го
д

 

Е
к
о
н

о
м

іч
н

и
й

 

еф
ек

т 
%

 

м.Олександрія 10.15 11.15 12.15 01.16 02.16 10.16 11.16 12.16 01.17 02.17 

вул. Трудових 

Резервів буд.7 
3815 1559 987 2931 2156 11448 4292 1754 1110 3297 2426 12879 12,5 

вул. Трудових 

Резервів буд.9 
1990 2008 933 2103 1361 8395 2259 2279 1059 2387 1545 9528 13,5 

вул. Трудових 

Резервів буд.11 
1774 440 1896 1932 1095 7137 2031 504 2171 2212 1254 8172 14,5 

вул. Калинова 

буд. 1 
1825 745 234 2192 1496 6492 2108 860 270 2532 1728 7498 15,5 

вул. Калинова 

буд. 3 
499 642 1184 1694 554 4573 560 721 1330 1902 622 5135 12,3 

вул. Калинова 

буд. 4 
955 1011 1093 1960 1177 6196 1118 1184 1280 2295 1378 7256 17,1 

вул. Калинова 

буд. 5 
1031 1430 1271 1493 978 6203 1163 1613 1434 1684 1103 6997 12,8 

вул. Калинова 

буд. 8 
607 880 1231 1554 796 5068 704 1020 1427 1801 923 5874 15,9 

вул. Калинова 

буд. 10 
1234 1543 1530 2933 1423 8663 1433 1791 1776 3405 1652 10058 16,1 
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Адреса 

Споживання до 

встановлення за період з 

01.10.2015р. по 

01.03.2016р.кВт/год. 

С
п

о
ж

и
то

 з
а 

п
ер

іо
д

 к
В

т/
го

д
 

Споживання  після встановлення 

за період з 01.10.2016р. по 01.03. 

2017р.кВт/год. 

С
п

о
ж

и
то

 з
а 

п
ер

іо
д

 к
В

т/
го

д
 

Е
к
о

н
о

м
іч

н
и

й
 

еф
ек

т 
%

 

м.Олександрія 10.15 11.15 12.15 01.16 02.16 10.16 11.16 12.16 01.17 02.17 

вул. 

П.Кравченка 

буд.3 

356 644 971 1487 670 4128 410 743 1120 1715 773 4760 15,3 

вул. 

П.Кравченка 

буд.17 

1735 908 518 1914 1266 6341 1950 1021 582 2151 1423 7127 12,4 

вул. 

П.Кравченка 

буд.23 

1013 1090 1378 2153 577 6211 1150 1237 1564 2444 655 7049 13,5 

вул. 

П.Кравченка 

буд.25 

793 2039 1413 2648 1638 8531 889 2286 1584 2968 1836 9563 12,1 

вул. Садова 

буд.32 
548 1670 2748 4541 1621 11128 626 1909 3141 5190 1853 12719 14,3 

вул. Садова 

буд.34 
1307 967 1634 1041 940 5889 1523 1127 1904 1213 1095 6861 16,5 

Всього спожито електричної енергії 106403   121477 14,2 

 

Перелік адрес на встановлення загальнопід’здних шаф обліку: 

№ 

з/п 
Назва РЕМ Адреса 

1 Знам’янський 

місто Знам’янка: пров. Абрикосовий 13; вул. Сікорського 2; 

вул. Гладуна 1; вул. Калиновій 109А 

село Суботці: вул. Благодатна 2 

село Богданівка: вул. Миру 9 

2 Кіровоградський  
село Бережинка: вул. 30р. Перемоги 1, 2, 3, 4 

село Підгайці: вул. Паркова 9 

3 Маловисківський село Смоліне: вул. Шкільна 2, 4 

4 Новомиргородський 

місто Новомиргород: вул. Є.Присяжного 23 

смт.Капітанівка: вул. Промислова 9 

село Кам’янка: вул. Берегова 44 

село Оситна: вул. Центральній 44 

село Мартоноша: вул. Миру 76 

5 Олександрівський 

смт. Олександрівка: 

вул. Тітова 4-а 

вул. Незалежності України 89, 91, 74, 76 

вул. Володимирська 15 

6 Олександрійський  

село Олександрійське: 

вул. Горького 3,5; вул. Вишнева (Кірова) 2, 2А, 1, 5, 3;  

вул. П.Кравченка (Димитрова) 31, 29, 33, 27 

вул. Дружби (40р.Жовтня) 18, 20; 

вул. П.Кравченка (Димитрова) 11, 13, 15, 19, 21, 30, 32 

смт. Пантаївка: 
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вул. П.Кравченка (Димитрова) 1; вул. Дружби (40р.Жовтня) 3, 5, 7, 9 

вул. Клубній 4, 5, 6, 8; вул. Дружби (40р.Жовтня) 8, 10, 12, 14 

вул. Леніна 4 

вул. Леніна 6 

вул. Довіри (Крупської) 4, 6; вул. Кравченка (Димитрова) 7, 9 

7 Петрівський 

село Луганка: вул. Гагаріна 21 

село Новий Стародуб: вул. Лесі Українки 56, 58, 60, 62; 

 вул. Молодіжна 18, 20, 22; 

8 Світловодський  

місто Світловодськ: 

вул. Підгірна  

вул. Павлова 1, 3, 5, 7, 9; вул.Чорноморівська 3; вул.Богуна 8, 10, 12; 

вул. Ватутіна 8 

вул. Г.Сковороди  

9 
Кіровоградський 

міський 
вул. Шевченка 26 

У Олександрійскому РЕМ проведено аналіз споживання електричної 

енергії споживачами, у яких проводились роботи по встановленню 

загальноповерхових шаф обліку. Було проаналізовано 1 079 абонентів. Загальне 

споживання по цим абонентам до проведення робіт складало 2 636 160 кВт*год 

за рік, а після – 3 023 346 кВт*год за рік. Збільшення корисного відпуску склало 

387 186 кВт*год на рік, або 30 кВт*год на одного абонента на місяць. 

Виконання всіх монтажних робіт буде виконуватися згідно виготовлених 

проектів, які погоджені з балансоутримувачем внутрішніх електромереж. 

Обладнання (шафи), які змонтує підрядна організація, буде знаходитись на 

балансі ПрАТ “Кіровоградобленерго”. 

 

Витрати коштів. 
 

У 2020 році ПрАТ “Кіровоградобленерго” планує встановити 

загальнопід’їздні шафи обліку підрядним способом у 8 РЕМ та 

Кіровоградському МРЕМ для 1 400 абонентів. Середня вартість на одного 

абонента складає 2,72 тис. грн. Загальні витрати на реалізацію заходу складуть 

3 801,10 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Розрахунок сукупного економічного ефекту від впровадження заходу. 
 

Очікуване річне збільшення корисного відпуску складе: 

(1400 * 30 * 12 * 1,679)/1000 = 846,22 тис. грн. без ПДВ,  

де 1,679 грн. (без ПДВ)/кВт*год – середньозакупівельна ціна на купівлю 

втрат електроенергії у 2019 році. 

Термін окупності заходу складе: 3 801,10 / 846,22 = 4,5 років. 

 

Висновок. 
 

Винесення приладів обліку в спеціальний ящик ЩРЖУ підрядним 

способом є доцільним та економічно виправданим заходом. 
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Додаток 2.5 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності розроблення 

проектно-кошторисної документації на 2021 рік по монтажу 

ЩРЖУ. 
 

Резюме. 
 

Розроблення проектів є складовою частиною виробничих потреб 

встановлення ЩРЖУ в багатоповерхові будинки (матеріали). 

Сучасна реконструкція внутрішньобудинкових мереж відрізняється 

надійністю, більшою якістю розведення пофазного навантаження, малими 

габаритами. При застосуванні мідного кабелю виконується вимога розділу ПУЕ 

“Електрообладнання спеціальних пристроїв”. Проектом буде передбачено 

порівняльний техніко-економічний аналіз встановлення шаф. 

 

Технічний опис. 
 

Лічильники виносяться у спеціальні шафи ЩРЖУ, які встановлюються в 

коридорах або на східцевих площадках. Місце встановлення шаф обліку 

повинно визначатись проектними рішеннями. Також, проектні рішення 

міститимуть в собі вимоги щодо встановлення ввідних вимикачів та вихідних 

автоматичних вимикачів, та ін.. Винесення приладів обліку у шафи ЩРЖУ із 

встановленням електронних лічильників дозволяє: 

1. безперешкодно знімати показання з приладів обліку; 

2. виключити зі схеми електропостачання приховані проводки, безоблікові 

розетки та інше; 

3. унеможливить використання, магнітів, фазозсувних трансформаторів 

для зменшення показань лічильників; 

4. підвищить надійність та безперебійність електропостачання споживачів. 

 

№ п/п Назва РЕМ Адреса 

1 Добровеличківський 

вул. Центральна,130 

вул. Шевченка 109,113,117 

вул. Незалежності 93,125,139 

Заводський 5 

Помічна 

вул. Героїв Крут 75 

вул. Перемоги 58а 

2 Долинський 

селище Молодіжне 

проспект Миру 3,15 

м. Долинська 

вул. Соборності України 43 

вул. Шеченка 6а,6б 

вул. 8-го березня 137 

додатки/2р/п.2.5
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№ п/п Назва РЕМ Адреса 

3 Знам'янський 

місто Знам'янка 

вул. М. Грушевського 47,49,51,53 

вул Ф. Горбунова 44,46,48,50 

вул. М. Лінніка 55,57,59 

вул. Дмитрівська 29,31,33 

вул. Чайковського 26,28,32,34,30 

4 Кіровоградський 

с.Володимирівка 

вул. Перемоги 5 

село Бережинка 

пров. Степовий 16 

с. Созонівка 

вул. Паркова 6,8 

вул. Академічна 20,22 

с. Оситняжка 

вул. Центральна 52 

5 Маловисківський 
пгт. Смоліно 

вул. Геологів 70,69,59,56 

6 Новомиргородський 

вул Маяковского 38 

вул.Євгенія Присяжного 10 

вул. Соборності 94 

вул Павла Афанасієва 45/14   

вул. Л.Українки 36/4 

7 Олександрівський 

смт. Олександрівка 

вул. Незалежності України 104,133 

вул. Вишнева 2А 

вул. Гагаріна 4 

пров. Ринковий 29 

вул. Тітова, 7,8 

село Родниківка 

вул. Молодіжна, 1 

8 Олександрійський 

місто Олександрія 

вул. Діброви 89,87,93,95 

пл. Покровська 9,11,13,15,17,25,21,29 

вул.Чічеріна 11 

вул. Захисників України 41 

вул. Бульварна  56,58,60,54,62 

9 
Кіровоградський 

міський 

вул.Віктора Чміленка 37,46/11,48,50,62,64,67 

вул. Декабристів 17 

вул. Шульгиних 6,16 

вул.Шевченка 6а,8,16 
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№ п/п Назва РЕМ Адреса 

вул. Гоголя 97/59 

вул. Пашутінська 44,53,57,59/97 

вул. Тараса Карпи 71,80/58 

вул.Генерала Родимцева 92,92к.1,94,98 к.2,3 

 

Витрати коштів. 
 

Витрати на реалізацію даного проекту складає 885,45 тис.грн (без ПДВ). 

 

Висновок.  
 

Реалізація проекту технічно необхідна для ПрАТ “Кіровоградобленерго”. 
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Додаток 2.6, 2.7 та 2.8 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності придбання 

серверу для АСКОЕ, модема GSM/GPRS MC-52IT, 

перетворювача інтерфейсів Moxa UPort. 
 

Резюме. 
 

В ПрАТ “Кіровоградобленерго” з 2005 р. розпочато впровадження 

автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). З 2007 

року на підприємстві знаходиться в промисловій експлуатації сервер ПК 

CORE2DUO 2.66/ 2х1024/500/DVD+17”74ON та програмне забезпечення 

системи комерційного обліку енергоресурсів фірми “ХАРТЕП”, що 

розраховане для опитування і обробки інформації на 500 точок обліку. На 

даний час ПрАТ “Кіровоградобленерго” кількість точок опитування сягає 

близько 2700 і постійно зростає. Зазначене програмне та серверне устаткування 

не задовольняє потреби Товариства щодо оперативного збору інформації з 

точок комерційного обліку та її обробки. Можливості модернізації серверного 

устаткування і програмного комплексу вичерпано. Тому, прийняте рішення 

впроваджувати більш сучасний програмний продукт обліку споживання 

енергоресурсів “Енергоцентр”. Проте, морально й фізично застаріле серверне 

устаткування унеможливлює впровадження більш сучасного програмного 

забезпечення та прийняття його в промислову експлуатацію. 

Враховуючи вимоги нової моделі ринку електроенергії щодо автоматизації 

обліку електроенергії, запровадження багатофункціональних приладів обліку, 

що підвищить показники якості обслуговування споживачів, контролю 

споживання та, безперечно, зниження втрат електричної енергії а також на 

виконання вимог Закону України “Про ринок електричної енергії” від 

13.04.2017 року № 2019-VIII, положень пункту 5.3 розділу ІІІ Кодексу 

комерційного обліку, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 

311 – пропонується  замінити існуючі системи. Відповідно до концепції 

розвитку ПрАТ “Кіровоградобленерго”стор.7 п.1 передбачено обновлення 

серверного устаткування та програмного комплексу. 

 

Витрати коштів. 
 

В зв’язку з розширенням АСКОЕ споживачів, для забезпечення надійності 

системи, оновлення та модернізації обладнання, що експлуатується з 2007 р., 

додатково до вимірювальних комплексів актуальним є придбання серверу типу 

DELL PowerEdge R440 та джерела безперебійного живлення типу APC smart-

UPS RM 1000 VA (матеріали). 

Характеристики Dell PowerEdge R440 Server: 

– 3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives;  

– Intel® Xeon® Bronze 3104 1.7G, 6C/6T, 9.6GT/s, 8M Cache, No Turbo, No 

HT (85W) DDR4-2133;  

– (2x) 32GB RDIMM, 2667MT/s, Dual Rank;  

додатки/2р/п.2.6
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– PERC H330+ RAID Controller, Adapter, Low Profile;  

– (2x) 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive;  

– Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W;  

– (2x) Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A);  

– Dual-Port 1GbE On-Board LOM;  

– Broadcom 5720 Dual Port 1 GbE Network LOM Mezz Card;  

– iDRAC9, Express;  

– ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm;  

– 3Yr Basic Warranty - Next Business Day (Emerging Only). 

Загальна вартість придбання серверу та комплектуючих до нього складає 

157,00 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Перетворювач інтерфейсів серії MOXA UPort 1600 дозволяє підключати до 

серверів, ноутбуків або робочих станцій через USB (Universal Serial Bus) порт 

16 RS-232 або RS-232/422/485 периферійних пристроїв (у нашому випадку це 

GSM модеми RS-232, які забезпечують комунікацію з лічильниками споживачів 

та підстанцій, підпорядкованих ПрАТ “Кіровоградобленерго”). Серія MOXA 

UPort 1600 дозволяє додати 16 (віртуальних) портів Windows serial COM через 

USB з’єднання, що сумісні з сучасними RS-232 або RS-422/485 пристроями. Це 

plug-and-play USB рішення може бути застосоване в мобільних комунікаціях, 

для підключення контрольно-вимірювальної апаратури і при створенні точок 

доступу. 

 

Витрати коштів. 
 

У 2020 р. планується придбати перетворювач інтерфейсів MOXA UPort 

1610-16 в кількості 2 шт. в повному комплекті з кабелями підключення до GSM 

модемів за ціною 20 800,00 грн за одиницю (матеріали) на загальну суму 41,60 

тис. грн. (без ПДВ), і модемів GSM/GPRS в кількості 20 шт. за ціною 1 400 грн. 

за одиницю (матеріали), загальна вартість складає 28,00 тис. грн. (без ПДВ). 

Витрати на ремонт одного комутатора дорівнюють, у середньому, його 

вартості. 

 

Висновок. 
 

Отже, реалізація даних заходів є технічно необхідною. 

 

 

 

додатки/2р/п.2.8
додатки/2р/п.2.7


ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ПрАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” на 2020 рік 

289 

Додаток 2.9 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

закупівлі комунікаційного модуля ТС-485. 
 

Резюме. 
 

На даний час на 85 ПС-35кВ, у відповідності до “Плану розвитку системи 

засобів диспетчерсько-технологічного управління 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” на 2018-2022 роки”, виконано улаштування 

комплексу АСДУ “Стріла”, за допомогою якої реалізована технічна можливість 

зняття даних з лічильників електроенергії, та передачі їх по радіоканалу з 

підстанції в РЕМ. Далі по каналам корпоративної мережі дані передаються на 

центральний сервер АСКОЕ. 

Беручи до уваги вимоги щодо інформаційної безпеки, на підприємстві 

виконано фізичну ізоляцію технологічного сегмента АСДУ “Стріла” від 

корпоративної мережі. 

Для можливості організації передачі даних на центральний сервер АСКОЕ 

та їх обробки, потрібно встановити на кожній підстанції Олександрійського та 

Кіровоградського РЕМ GSM модем ТС-485 (матеріали). Це надасть можливість 

оперативно і в реальному часі знімати дані з лічильників та більш точно 

вираховувати баланси на ПС-35кВ. Також для передачі даних на сервер АСКОЕ 

з міжсистемних приладів обліку GSM модеми будуть встановлені на межі 

перетікання між ПрАТ “Кіровоградобленерго” з АТ “Укрзалізниця” на вводах 

підстанцій 35кВ.  

 

Витрати коштів компанії. 
 

Згідно отриманої комерційної пропозиції, вартість одного комунікаційного 

модуля складає 6,53 тис. грн. (без ПДВ). Планується придбати та встановити 89 

шт. модемів ТС-485, які передбачаються концепцією розвитку 

ПрАТ Кіровоградобленерго” (стор.7 п.2). Роботи будуть виконані 

господарським способом, вартість реалізації заходу складе 581,17 тис. грн. (без 

ПДВ). 

 

Висновок. 
 

Виходячи з необхідності виконання вимог про комерційний облік щодо 

створення каналів зв’язку, реалізація заходу необхідна та виправдана. 
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Додаток 2.10 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності закупівлі 3-ф 

лічильника з оптопортом передачі даних RS-485. 
 

Резюме. 
 

Протягом останніх 5-ти років до розподільчої мережі 0,4-154 кВ ПрАТ 

“Кіровоградобленерго” приєднано значну кількість ФЕС приватних 

домогосподарств та юридичних осіб:  

2016 - 46 домогосподарств (1,38МВт); 2 юридичні особи (1,8МВт). 

2017 - 134 домогосподарства (4,02МВт); 7 юридичних осіби (7.05МВт). 

2018 -  301 домогосподарство (9,0МВт); 10 юридичних осіб (56,46МВт). 

2019 – 1 115 домогосподарств (18,5МВт);  14 юридичних осіб (67МВт). 

В зв’язку з різким збільшенням ФЕС та їх ввімкнення в мережу ПрАТ 

“Кіровоградобленерго”, виникло багато перетікань електричної енергії по 

вводах та лініях зв'язку підстанцій 10-6 кВ Товариства.   

Лічильники, які встановлені на вводах 6-10 кВ підстанцій, не забезпечують 

облік активної та реактивної електроенергії в різних напрямках. Для 

врахування зустрічних перетікань електричної енергії, викликаних ввімкненням 

в мережу ФЕС, та можливості зведення балансу електричної енергії на секції 

шин 6-10кВ, необхідно придбати та встановити електронні чотирьохквадрантні 

лічильники, які будуть задіяні в роботі АСОЕ Товариства (матеріали).  

Перелік приєднань для встановлення двонаправлених лічильників на 

підстанціях 35/10кВ 

Олександрійський РЕМ 

Войнівка 35 кВ  Т-11,Т-12 10 кВ   Олександрівка 35 кВ Т-11,Т-12 10 кВ 

Головківка 35 кВ Т-11,Т-12 10 кВ   Олександрівка 35 кВ Л-151,Л-152 10 кВ 

Добронадіївка 35 

кВ 
Т-11,Т-12 10 кВ   

Олександрійська 35 

кВ 
Т-11,Т-12 10 кВ 

Енергетик-1 35/6 кВ Т-61 6 кВ   
Олександрійська 35 

кВ 

Л-123,КЛ-124 10 

кВ 

Замфірівка 35 кВ Т-11 10 кВ   Пантаївка 35 кВ Т-61,Т-62 

Кінзавод 35 кВ Т-11 10 кВ   Попельнасте 35 кВ Т-11 10 кВ 

Луч 35 кВ Т-11,Т-12 10 кВ   Радуга 35 кВ Т-61,Т-62 6 кВ 

Новоолександрівка 

35 кВ 

Л-161,Л-166 10 

кВ 
  Сахзавод 35 кВ  Т-61,Т-62 6 кВ 

Новая Прага 35 кВ Т-11,Т-12 10 кВ   ФДБ 35 кВ Т-61,Т-62 6 кВ 

Новоолександрівка 

35 кВ 
Т-11,Т-12 10 кВ   

Червона Кам'янка 35 

кВ 
Т-11 ,Т-12 10 кВ 

Насосная аграрного 

технікума 
Т-61 6 кВ   

Кіровоградський РЕМ 

Аджамка 35 кВ Т-11,Т-12 10 кВ   Крупська 35 кВ Т-11,Т-12 10 кВ 

Аджамка 35 кВ 
Л-102,Л-105 10 

кВ 
  Миколаївка 35 кВ Т-11 10 кВ 

Бережинка 35 кВ Т-11,Т-12 10 кВ   Нова 35 кВ Т-11 10 кВ 

додатки/2р/п.2.10
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Вільна 35 кВ Т-11,Т-12 10 кВ   Оситняжка 35 кВ Т-11 10 кВ 

Володимирівка 35 

кВ 
Т-11,Т-12 10 кВ   Первозванівка 35 кВ Т-11,Т-12 10 кВ 

Канатово 35 кВ Т-11 10 кВ   Покровське 35 кВ Т-11 10 кВ 

Катеринівка 35 кВ Т-11,Т-14 10 кВ   Покровське 35 кВ Л-182,Л-185 10 кВ 

 

Витрати коштів. 
 

У 2020 році заплановано придбання 60 трифазних лічильників NIK 2303 

АRТТ.1200.М.25 100В за ціною 2,93 тис. грн. (без ПДВ) за 1 шт. на суму 175,50 

тис. грн. (без ПДВ), які будуть встановлені на підстанціях. 

 

Висновок. 
 

Отже, реалізація даного заходу є технічно необхідною. 
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Додаток 2.11 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності закупівлі 

показчика струму ПЛ до 10кВ ПСр-10. 
 

Резюме. 
 

Покажчик струму типу “ПС(р) – 10” застосовується на ПЛ-0,4 кВ без 

підйому на опору для виявлення позаоблікового споживання електроенергії при 

проведенні рейдової роботи (матеріали). Покажчик призначений для індикації 

величини змінного струму без розриву електричного кола в мережі змінного 

струму частотою 50 Гц на повітряних лініях номінальною напругою до 10 кВ.  

 

Технічний опис. 
 

Покажчик розрахований на роботу при температурі від - 25ºС до + 40ºС і 

відносній вологості 80% при температурі +25ºС. 

Технічні дані та характеристики покажчику ПС(р) - 10: 

 Діапазон визначення величини струму 0,1 – 150 А 

 Допустима похибка вимірювання 5% 

 Фіксація значення виміру струму 

 Рідкокристалічний екран з підсвічуванням 

 Джерело живлення Li-ion акумулятори 

 Індикація рівня заряду акумуляторів 

 Тривалість безперервної роботи не менше 60 годин 

 Підсвічування гачка 

 Штанга-подовжувач телескопічна з ексцентриковими фіксаторами, які 

виключають можливість само складання штанги під час роботи 

 Максимальна довжина покажчика 7м. 

 Строк експлуатації – не менше 5 років. 

 

Витрати коштів. 
 

В 2020 році планується придбати 20 покажчиків струму на суму 120,00 

тис. грн. (без ПДВ). 
 

Висновок. 
 

Отже, реалізація даного заходу є технічно необхідною. 
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Додаток 2.12 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

придбання лічильників SL7000 
 

Резюме. 
 

Протягом останніх 5-ти років до розподільчої мережі 0,4-150кВ 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” наростаючими темпами було приєднано значну 

кількість ФЕС приватних домогосподарств та юридичних осіб:  

– 2016р.: 46 домогосподарств (1,38 МВт), 2 юридичні особи (1,8 МВт); 

– 2017р.: 134 домогосподарства (4,02 МВт), 7 юридичних осіб (7,05 МВт); 

– 2018р.: 301 домогосподарство (9,0 МВт), 10 юридичних осіб (56,46 

МВт); 

– 2019р.: 1185 домогосподарств (33,5 МВт), 14 юридичних осіб (74 МВт); 

– 2020р.: 7 домогосподарств (1,8 МВт), 5 юридичних осіб (15 МВт). 

Станом на 01.01.2020р. ПрАТ “Кіровоградобленерго” уже видано технічні 

умови на приєднання ФЕС до розподільчої мережі Товариства на 303 

приватних домогосподарства (загальною потужністю 11,5 МВт) та 55 

юридичних осіб (загальною потужністю 370 МВт). 

Аналіз підключення відновлювальних джерел енергії до електричних 

мереж 0,4-150кВ ПрАТ “Кіровоградобленерго” показав, що це призведе до 

виникнення в мережі Товариства та на межі з іншими ліцензіатами значних 

перетікань потужності по вводах та на лініях зв’язку підстанцій 150кВ. 

На даний час лічильники, які встановлені на межі балансової належності 

між ПрАТ “Кіровоградобленерго” та АТ “Укрзалізниця” та вводах підстанцій 

150кВ не забезпечують облік активної та реактивної електроенергії в різних 

напрямках що суперечить Кодексу комерційного обліку (розділ V п.4.1) та 

Правил улаштування електроустановок (п.1.5.7). Для забезпечення врахування 

двосторонніх перетікань між Товариствами та приведення точок обліку до 

вимог нормативних документів виникла термінова необхідність встановлення 

роздільного обліку електричної енергії у кожному напрямку по 51 точці між 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” та АТ “Укрзалізниця”.  

 
Перелік точок комерційного обліку електричної енергії між суміжними ліцензіатами 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” та АТ “Укрзалізниця” 

№ з/п Назва точки комерційного обліку 

1 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Фундукліївка” ПЛ-35 кВ Л-301 “Цвітне” 

2 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Фундукліївка” ПЛ-35 кВ Л-302 “Газова” 

3 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Фундукліївка” КЛ-10 кВ “Ф-101” 

4 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Фундукліївка” КЛ-10 кВ “Ф-102” 

5 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Фундукліївка” КЛ-10 кВ “Ф-103” 

6 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Фундукліївка” КЛ-10 кВ “Ф-105” 

7 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Фундукліївка” КЛ-10 кВ “Ф-106” 

8 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Фундукліївка” КЛ-10 кВ “Ф-107” 

9 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Фундукліївка” КЛ-10 кВ “Ф-108” 

10 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Знам’янка”  ПЛ-35 кВ Ф-1 “Сокольники” 
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11 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Знам’янка” ПЛ-35 кВ Ф-5 “Дмитрівка” 

12 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Знам’янка” ПЛ-35 кВ Ф-7 “Сабліно” 

13 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Знам’янка” ПЛ-35 кВ Ф-2 “Водовід” 

14 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Знам’янка” КЛ-10 кВ Ф-1 “Дмитрівка” 

15 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Знам’янка” КЛ-10 кВ Ф-2 “Цукрова” 

16 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Знам’янка” КЛ-10 кВ Ф-3 “Богданівка” 

17 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Знам’янка” КЛ-10 кВ Ф-6 “Житловий масив” 

18 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Знам’янка” КЛ-10 кВ Ф-8 “Очищувальна” 

19 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Знам’янка” КЛ-10 кВ Ф-9 “Диківка” 

20 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Знам’янка” КЛ-10 кВ Ф-11 “Житловий масив” 

21 ЦРП 35/10/6 кВ “Знам’янка” КЛ-6 кВ Ф-2 “Райлікарня” 

22 ЦРП 35/10/6 кВ “Знам’янка” КЛ-6 кВ Ф-3 “Місто” 

23 ЦРП 35/10/6 кВ “Знам’янка” КЛ-6 кВ Ф-5 “Місто” 

24 ЦРП 35/10/6 кВ “Знам’янка” КЛ-6 кВ Ф-6 “Місто-схід” 

25 ЦРП 35/10/6 кВ “Знам’янка” КЛ-6 кВ Ф-8 “Конс. Завод” 

26 ЦРП 35/10/6 кВ “Знам’янка” КЛ-6 кВ Ф-12 “Холодильник” 

27 ЦРП 35/10/6 кВ “Знам’янка” КЛ-6 кВ Ф-13 “Сирзавод” 

28 ЦРП 35/10/6 кВ “Знам’янка” КЛ-6 кВ Ф-14 “ДК” 

29 ЦРП 35/10/6 кВ “Знам’янка” КЛ-10 кВ Ф-7 “Міськгаз” 

30 ЦРП 35/6 кВ “Суботці” КЛ-6 кВ Ф-6 “Колгосп” 

31 ЦРП 35/6 кВ “Суботці” КЛ-6 кВ Ф-10 “Асфальтний завод” 

32 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Олександрія” ПЛ-35 кВ Л-605 “Кр. Кам’янка” 

33 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Можарово” ПЛ-35 кВ Ф-2 “Підгайці” 

34 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Можарово” ПЛ-35 кВ Ф-3 “Суботці” 

35 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Можарово” КЛ-10 кВ Ф-1 “КірМЕМ” 

36 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Можарово” КЛ-10 кВ Ф-2 “Аеропорт” 

37 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Можарово” КЛ-10 кВ Ф-7 “База Тяжавтобуд” 

38 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Можарово” КЛ-10 кВ Ф-10 “КірМЕМ” 

39 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Тимково” ПЛ-35 кВ “Л-621” 

40 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Тимково” КЛ-10 кВ “Ф-4” 

41 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Тимково” КЛ-10 кВ “Ф-7” 

42 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Тимково” КЛ-10 кВ “Ф-8” 

43 ПС 150/35/27,5/10 кВ “Тимково” КЛ-10 кВ “Ф-9” 

44 ПС 150/35/27,5 кВ “Осикувата” ПЛ-35 кВ “Л-835” 

45 ПС 150/35/27,5 кВ “Осикувата” ПЛ-35 кВ “Л-836” 

46 ПС 150/35/27,5 кВ “Осикувата” ПЛ-35 кВ “Л-838” 

47 ПС 150/35/27,5 кВ “Шарівка” ПЛ-150 кВ “Л-11” 

48 ПС 150/35/27,5 кВ “Шарівка” Ввід-35 кВ Т-1 

49 ПС 150/35/27,5 кВ “Шарівка” Ввід-35 кВ Т-2 

50 ПС 150/35/27,5 кВ “Сугоклея” ПЛ-35 кВ “Л-831” 

51 ПС 150/35/27,5 кВ “Сугоклея” ПЛ-35 кВ “Л-832” 

 

Багатофункціональні лічильники необхідні також для врахування 

зустрічних перетікань електричної енергії викликаних ввімкненням в мережу 

ФЕС, та можливості зведення балансу електричної енергії на секціях шин 10(6)-

35кВ підстанцій. Дані лічильники планується встановити на вводах 10кВ 

підстанцій та задіяти в роботі АСКОЕ Товариства. 

Перелік приєднань для встановлення лічильників на вводах підстанцій 

35кВ: 
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№ 

з/п 
Назва підстанції  Приєднання 10кВ 

Вільшанський РЕМ 

1 Бузниковате 35кВ Т-12  

2 Краснохутірська ГЕС 35кВ Т-11, Т-12  

3 Добрянка 35кВ Т-11, Т-12  

Долинський РЕМ 

4 Антонівка 35кВ Т-12  

5 Братолюбівка 35кВ Т-11  

6 Будіндустрія 154кВ Т-11, Т-12  

7 Василівка 35кВ Т-11  

8 Ганнівка 35кВ Т-11, Т-12  

9 Гурівка 35кВ Т-11, Т-12  

10 Долинська 35кВ Т-11, Т-12  

11 Маловодяно 35кВ Т-11  

12 Марфівка 35кВ Т-11  

13 Пишне 35кВ Т-11  

14 Устинівка 35кВ Т-11, Т-12  

15 Інгульске 35кВ Т-11, Т-12  

16 Жовтнева 35кВ Т-11, Т-12  

17 Степанівка 35кВ Т-11, Т-12  

18 Сагайдак 35кВ Т-11, Т-12  

19 Криничне 35кВ Т-11, Т-12  

Новомиргородський РЕМ 

20 Дібрівка 35кВ Т-11, Т-12  

21 Кам’янка зрошувальна 35кВ Т-12  

22 Коробчине 35кВ Т-11, Т-12  

23 Панчеве 35кВ Т-11, Т-12  

24 Родовище 35кВ Т-11  

Новоукраїнський РЕМ 

25 Веселий Кут 35кВ Т-11, Т-12  

26 Глодоси 35кВ Т-11, Т-12  

27 Григорівка 35кВ Т-11  

28 Комишувате 35кВ Т-11, Т-12  

29 Новомиколаївка 35кВ Т-11  

30 Новопавлівка 35кВ Т-11, Т-12  

31 Радісне 35кВ Т-11, Т-12  

32 Рівне 35кВ Т-11, Т-12  

33 Тракторна 35кВ Т-11, Т-12  

Компаніївський РЕМ 

34 Компаніївка 150кВ Т-11, Т-12  

35 Виноградівка 35кВ Т-11, Т-12  

36 Сасівка 35кВ Т-11, Т-12  

37 Чайка 35кВ Т-11, Т-12  

38 Червона Слобода 35кВ Т-11, Т-12  

39 Червоновершка 35кВ Т-11, Т-12  

40 Шишкіне 35кВ Т-11, Т-12  

41 Інженерівка 35кВ Т-11, Т-12  

Кіровоградський РЕМ 

42 Аджамка 35кВ Т-11, Т-12  
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№ 

з/п 
Назва підстанції  Приєднання 10кВ 

43 Бережинка 35кВ Т-11, Т-12  

44 Вільне 35кВ Т-11, Т-12  

45 Володимирівка 35кВ Т-11, Т-12  

46 Канатово 35кВ Т-11  

47 Катеринівка 35кВ Т-11, Т-14  

48 Крупська 35кВ Т-11, Т-12  

49 Миколаївка 35кВ Т-11  

50 Нова 35кВ Т-11  

51 Оситняжка 35кВ Т-11  

52 Первозванівка 35кВ Т-11, Т-12  

53 Покровське 35кВ Т-11, Т-12  

 

Витрати коштів 
 

Вартість багатофункціонального трифазного лічильника SL7000 складає 

10,45 тис. грн. (без ПДВ) (матеріали). Всього планується провести закупівлю 

лічильників у кількості 140 шт. на загальну суму 1 463,00 тис.грн. (без ПДВ). 

 

Висновок 
 

Отже, реалізація даного заходу є технічно необхідною. 

 

 

додатки/2р/п.2.12
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Додаток 2.13 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

впровадження білінгової системи 
 

Резюме. 
 

Білінгові системи ПрАТ “Кіровоградобленерго” були розроблені силами 

власного персоналу та запроваджені в роботу у 2000 році. 

На момент відокремлення видів діяльності (01.01.2019р.) ані 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” як оператор системи розподілу, ані постачальник 

універсальних послуг (ПУП) ТОВ “Кіровоградська обласна енергопостачальна 

компанія”, не мали технічної та матеріальної бази для фізичного розділення 

білінгових систем. Такі можливості у компаній відсутні і зараз. Тому обидві 

компанії (ОСР та ПУП) здійснюють облік розрахунків споживачів, як 

юридичних так і побутових, у одних і тих же білінгових системах.  

Одночасна робота працівників ОСР та ПУП в одних білінгових системах 

не відповідає діючим нормативним документам та створює безліч ускладнень 

для обох компаній. 

Існуючі в ПрАТ “Кіровоградобленерго” білінгові системи: 

– не адаптовані до роботи в умовах нового ринку електроенергії; 

– в них відсутня можливість збирати, вносити, та систематизувати 

інформацію, яка необхідна для підготовки звітності, у тому числі і звітності для 

НКРЕКП; 

– морально застарілі. 

Також у ПрАТ “Кіровоградобленерго” відсутній персонал, який би 

здійснював технічну підтримку зазначених вище білінгових систем, у зв’язку із 

чим у ОСР та ПУП постійно виникають проблеми із генерацією та своєчасним 

поданням інформації до НКРЕКП. 

Впровадження нових білінгових систем дозволить: 

– забезпечити сталу роботу ПрАТ “Кіровоградобленерго” в умовах 

нового ринку електроенергії; 

– своєчасно та безпомилково формувати звітність, у тому числі для 

НКРЕКП; 

– покращити якість обслуговування споживачів електроенергії; 

– покращити конкурентне середовище серед електропостачальників. 

 

Порівняння впровадження білінгових систем у ПрАТ “Кіровоградобленерго” 

Можливості білінгових систем 
Існуюча білінгова 

система 

Нова білінгова 

система 

Окрема білінгова система між ОСР та ПУП відсутня можливо 

Необхідність переукладання договору на 

розподіл для ОСР у разі зміни комерційної 

пропозиції ПУП 

обов’язково 
відсутня 

необхідність 

Генерація даних для формування звітності для 

НКРЕКП 
відсутня в наявності 

Можливість контролю за змінами, що вносяться відсутня можливо 
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Можливості білінгових систем 
Існуюча білінгова 

система 

Нова білінгова 

система 

користувачами системи 

Можливість внесення та оперативного контролю 

електричної прив’язки  
відсутня можливо 

Формування пофідерного аналізу  ускладнене можливо 

Можливість розрахунку обсягу та вартості 

електричної енергії по Актам про порушення 

ПРРЕЕ 

відсутня можливо 

Можливість автоматичного розрахунку втрат, у 

разі знаходження межі балансової належності не 

на вихідних клемах лічильника 

ускладнене можливо 

Можливість автомачного розрахунку вартості 

реактивної електричної енергії 
ускладнене можливо 

Можливість внесення формування інформації в 

розрізі ПУП 
відсутня можливо 

Можливість контролю та ведення історичних 

даних про зміну ПУП, у т.ч. за точками 

розподілу 

відсутня можливо 

Можливість прив’язки різних ПУП до точок 

розподілу одного споживача (без розділення 

договору про розподіл) 

відсутня можливо 

Можливість розрахунку обсягів розподілу 

побутових споживачів з врахуванням втрат у 

лініях та ТП, які є на його балансі 

частково можливо 

Можливість зміни алгоритму розрахунку 

середньодобового споживання побутових 

споживачів 

ускладнене можливо 

Можливість розрахунку обсягів генерації 

побутових споживачів, які встановили генеруючі 

установки. 

відсутня можливо 

Можливість розрахунку сальдованого 

споживання та генерації побутових споживачів, 

які встановили генеруючі установки 

відсутня можливо 

Можливість формування аналітичної та звітної 

інформації по побутових споживачах, які 

встановили генеруючі установки 

відсутня можливо 

Централізована база даних (БД) відсутня наявна 

Реплікація даних між основною та резервною БД 
відсутня (лише в 

ручному режимі) 
наявна 

Балансування навантаження в залежності від 

навантаженння 
відсутнє наявне 

Наявність кабінету для самостійного 

обслуговування споживачів 
власної розробки  

входить в склад 

системи 

Централізована звітність відсутня наявна 

 

Витрати коштів. 
 

У вартість впровадження системи входить (матеріали):  

 Повнорозмірна інсталяція системи на сервера Замовника: 

– Інсталяція операційної системи серверів: 98,0 тис. грн. (без ПДВ); 

додатки/2р/п.2.13
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– Інсталяція системи управління базами: 98,0 тис. грн. (без ПДВ); 

– Налаштування та оптимізація загальних параметрів операційної 

системи та системи управління базами даних: 95,0 тис. грн. (без ПДВ); 

– Налаштування системи повноважень і автоматичної системи обміну 

даними між серверами: 79,0 тис. грн. (без ПДВ); 

– Інсталяція прикладного Програмного забезпечення (інсталяція 

серверної частини Програмного забезпечення та налаштування робочих місць 

Програмного забеспечення): 190,0 тис. грн. (без ПДВ); 

 Імпорт всіх комп’ютерних даних юридичних і фізичних 

споживачів Замовника в структуру системи: 

– Розробка конверторів для проведення конвертації комп’ютерних 

даних, тестова конвертація в проміжну базу даних: 280,0 тис. грн. (без ПДВ); 

– Перевірка повноти і коректності міграції даних, особових рахунків 

споживачів електроенергії: 130,0 тис. грн. (без ПДВ); 

– Доопрацювання конверторів за підсумками контролю повноти і 

коректності міграції даних: 150,0 тис. грн. (без ПДВ); 

– Остаточна конвертація в базу даних Програмного забезпечення: 

143,33 тис. грн. (без ПДВ); 

– Тестування загальної продуктивності системи: 70,0 тис. грн. (без 

ПДВ). 

 

Вартість заходу складає 1 333,33 тис.грн. (без ПДВ).  

 

Висновок. 
 

Отже, реалізація даного заходу є технічно необхідною. 
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5.3. 

Впровадження та розвиток АСДТК 
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Додаток 3.1 

Техніко-економічне обґрунтування 

необхідності придбання реєстратору аварійних подій типу 

“РЕКОН - 07БС” на ПС-150 кВ “Кіровоградська”. 
 

Резюме. 
 

В даний час майже неможливо обійтись без детального аналізу процесів, 

що відбуваються в мережах 6-150 кВ, які примикають до ПС-150 кВ. 

Підвищились вимоги до надійності обладнання та якості обслуговування. 

Струми КЗ даної мережі дуже високі, досягають 15 кА. Значна частина 

обладнання експлуатується більше 25 років. Для отримання детальної картини 

процесів, що відбуваються в мережі, виявлення слабких місць обладнання, 

скорочення витрат на виявлення пошкоджень, необхідні спеціальні пристрої. 

На ПС 150/35/10 кВ “Кіровоградська” з цією метою використовуються 1 

реєстратор аварійних подій “Рекон-06БС”, та 2 реєстратори “Рекон-07БС”. 

 

Технічний опис. 
 

В зв’язку з тим, що реєстратор “Рекон-06БС” 1999, встановлений в 1999 

році, відпрацював гарантований виробником термін надійної експлуатації, 

пропонується виконати його заміну новим реєстратором “Рекон-07БС”. Цей 

пристрій має більшу, в порівнянні з попереднім, кількість аналогових та 

дискретних сигналів, дозволяє виконати запис аварійних процесів замість 

гнучкого диску на флеш-пам’ять або передати інформацію на віддалене робоче 

місце модемним зв’язком. “Рекон-07БС” дозволяє при аналізі інформації, що 

зчитується з нього, аналізувати результати роботи захистів всіх ступенів, 

автоматики та комутаційних апаратів не тільки при аварійних процесах, але і в 

режимах планових перевірок. Апарати одного покоління легко 

синхронізуються між собою, що дає змогу розглядати аварійні процеси 

приєднань різних секцій шин в одній часовій шкалі.  

Протоколи “Рекон” та пристроїв захисту МРЗС-05, що застосовані для 

захисту приєднань 10 і 35 кВ, відповідають вимогам МЕК і сумісні між собою, 

що також дозволить об’єднати їх на верхньому рівні, створивши в майбутньому 

АРМ диспетчера ОДС і СРЗА. 

Використання реєстратора “Рекон-07БС” дає змогу зменшити 

експлуатаційні витрати при аварійних вимиканях обладнання, а саме: 

1. Трудозатрати працівників СЛ при пошуку місця пошкодження лінії 

після аварійних вимкнень, за рахунок автоматичного розрахунку довжини лінії 

до місця пошкодження з похибкою 10%, та зафіксованим фазним проводом, на 

якому виникло пошкодження. Черговий диспетчер через модемний зв’язок 

може визначити параметри нічного аварійного вимкнення, та передати їх в СЛ 

до початку робочого дня. Це дає змогу зменшити трудозатрати на огляд лінії та 

витрати ПММ для бригадного автомобіля в середньому на 2800 грн на одне 

відключення лінії. 

додатки/3р/АТС+КП%20РЕКОН-06БС.pdf
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Кількість аварійних відключень зафіксованих реєстратором “Рекон-07БС” і 

“Рекон-06БС” по роках: 

2014 рік – 3 відключення; 

2015 рік – 3 відключення; 

2016 рік – 5 відключень; 

2017 рік – 9 відключень; 

2018 рік – 4 відключення. 

2. Трудозатрати персоналу СП, зв’язані з оглядом обладнання 

підстанції після його вимкнення засобами РЗА, чи при появі ненормальних 

режимів в мережі (перекоси напруги, ОЗЗ). Трудозатрати зменшуються за 

рахунок чіткої локалізації місця пошкодження, особливо при спрацюванні 

захистів, які вимикають декілька вимикачів, або декілька приєднань 

(диференційний захист трансформатора, диференційний чи логічний захист 

шин, ПРВВ), або напівкомплекти яких розміщені на різних кінцях лінії (ДФЗ-

201, ВЧБ). 

3. Трудозатрати персоналу СРЗА на аналіз правильності спрацювання 

захистів та їх післяаварійну перевірку, за рахунок чіткої локалізації пристроїв 

захисту, які спрацювали, та часових і струмових характеристик відключень. Це 

дає змогу уникнути зайвих перевірок пристроїв РЗА у випадках складних 

відключень, тобто уникнути виводу захисту приєднань на значний термін без 

вагомої причини, та зменшити термін виводу при виявлені конкретної причини 

відмови пристроїв РЗА або їх надлишкової дії. 

 

Витрати коштів. 
 

Загальна вартість заходу складає 598,13 тис. грн. (без ПДВ). Після 

оптимізації витрат вартість заходу складе – 443,92 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Висновок. 
 

Отже, реалізація даного заходу дозволить зменшити експлуатаційні 

витрати при аварійних вимиканях обладнання та виявляти слабкі місця 

обладнання. 
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5.4. 

Впровадження та розвиток 

інформаційних технологій 
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Додаток 4.1 

Техніко-економічне обґрунтування  

необхідності придбання робочих станцій. 
 

Резюме. 
 

Загальна кількість комп’ютерного устаткування, що наразі 

використовується в Товаристві, становить 1402 одиниці і загалом цього 

достатньо для виконання виробничих завдань. Але необхідно враховувати, що 

майже третина комп’ютерів та оргтехніки має значний фізичний та моральний 

знос або взагалі непрацездатна. 

Віковий діапазон та відповідна йому кількість ПК виглядає так: 

 

Группа за роком випуску Кількість, шт. 

Комп’ютери до 2015 року випуску 1 139 

Комп’ютери 2016 року випуску 99 

Комп’ютери 2017 року випуску 46 

Комп’ютери 2018 року випуску 38 

Комп’ютери 2019 року випуску 80 

Усього 1 402 

 

Формально можна спиратися на встановлений в компанії термін 

виробничого використання комп’ютерів – 3 роки, але в основі підходу до 

проблеми технічного переозброєння є доцільність та раціональність. Заміні 

підлягають тільки ті робочі станції, які взагалі непрацездатні, або мають 

критичний стан.  

Проведений аналіз відповідності стану ПК існуючим вимогам з боку 

програмного забезпечення показує критичну застарілість ПК, що 

використовується. Однак, враховуючі обмеження щодо фінансування IV 

розділу Інвестиційної програми планується придбання 80 ПК для подальшого 

розвитку ІТ і заповнення виробничих позицій. 

Найбільш поширена категорія користувачів ПК у товаристві має, крім 

додатків MS Office, робочі місця корпоративної системи управління SAP ERP, 

білінгової системи, “Діловод”, “Клієнт-банк”, “Ліга-закон”, “АТП”, АВК, Кол 

центру, ГІС-систем тощо. Зрозуміло, що за наявності у користувача кількох 

згаданих систем, а також з урахуванням постійно діючого антивірусного ПЗ і 

вимог з боку операційної системи, планувати ресурс менший зазначеного, 

просто не має сенсу. 

 

Витрати коштів. 
 

Планується придбання таких робочих станцій: 

 

 

 

додатки/4р/КП%20робоч_%20станц_ї.pdf
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№ 

з/п 
Найменування  

Кількість, 

шт 

Вартість 

одиниці, грн 

(без ПДВ) 

1 

Персональний комп'ютер DELL OptiPlex 3070 

SFF або аналог: 

Чипсет: H370; Модель процесора: на нижче Intel® 

Pentium G5420T (планується i3); Кількість ядер: не 

менше 2 ядер; Об'єм ОЗУ: не менше 4 ГБ 

(плануэться 8 ГБ); Тип відеокарти: вбудована; Тип 

накопичувача: HDD; Ємність накопичувача: не 

менше 500 ГБ; Роз'єми: HDMI, DisplayPort, RJ 45, 

USB 3.1: 4 шт; USB 2.0: 4 шт; Попередньо 

встановлена ОС: Windows 10 Pro 64-bit; Потужність 

БЖ: 200 Вт; 

80 17 756,00 

2 

Монітор до робочої станції DELL SE2417 або 

агналог Діагональ дисплея: 23.8" (1920 x 1080) IPS , 

Кут огляду горизонтальний, 178", 16:9, WLED, 5мс 

Інтерфейси: VGA (кабель в комплекті), HDMI 

(кабель в комплекті); яскравість дисплея 250 кд/м², 

Контрастність дисплея, 1000:1, матовий, 

Гарантійний термін - 36 місяців. 

80 3 004,00 

Разом (робоча станція), грн. (без ПДВ) 1 20 760,00 

Разом 80 1 660 800,00 

 

Висновок. 
 

Реалізація даного заходу виробничо необхідна для 

ПрАТ “Кіровоградобленерго”. 
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Додаток 4.2, 4.3. 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності придбання 

принтерів та багатофункціональних пристроїв. 
 

Резюме. 
 

Парк принтерів ПрАТ “Кіровоградобленерго” складається з: 

– принтери високої продуктивності – 2 шт. 

– принтери середньої продуктивності – 48 шт. 

– принтери низької продуктивності – 526 шт. 

– широкоформатні принтери формату А0 – 1 шт. 

 

При цьому по роках випуску: 

– до 2007 року випуску – 162 шт. 

– 2007-2009 років – 96 шт. 

– 2010-2011 років – 91 шт. 

– 2012 року – 57 шт. 

– 2013 року – 109 шт. 

– 2016 року – 62 шт. 

 

Витрати коштів. 
 

Принтери до 2006 року випуску мають бути замінені по причині фізичного 

зносу та низької ремонтопридатності. Крім того, буде проводитись заміна 

принтерів більш пізніх років випуску по мірі виходу їх з ладу при недоцільності 

ремонтів. В 2019 році планується придбання таких засобів друку: 

 

№ 

п/п 
Назва обладнання 

Вартість 

од., тис. 

грн. (без 

ПДВ) 

Кількість, 

шт. 

Сума, 

тис. грн. 

(без 

ПДВ) 

1 
Принтер Canon i-SENSYS LBP228X EU SFP 

або аналог 
9,00 25 225,00 

2 
Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Canon 

i-SENSYS MF446X EU MFP або аналог 
11,25 24 270,00 

Всього 495,00 

 

Висновок. 
 

Реалізація даного заходу виробничо необхідна для 

ПрАТ “Кіровоградобленерго”. 

 

 
 

додатки/4р/КП%20БФП,%20принтери,%20маршрутизатори,%20комутатори.pdf
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Додаток 4.4, 4.5 та 4.6. 

Техніко-економічне обґрунтування 

необхідності придбання мережевого обладнання. 
 

Резюме. 
 

Для зменшення вразливості розподіленої обчислювальної мережі 

Товариства планується подальша сегментація окремих ділянок мережі, 

удосконалення її захисту задля  мінімізації завданих збитків в разі проникнення 

шкідливого ПЗ в мережу Товариства. 

Для цього планується заміна програмних маршрутизаторів на апаратні як 

на рівні відокремлених підрозділів, та і центрального маршрутизатора. 

Маршрутизатори повинні мати апаратний Firewall та VPN для забезпечення 

захисту окремих сегментів мережі від несанкціонованого втручання. 

Крім того, потребують заміни комутатори локальних обчислювальних 

мереж для забезпечення сегментації локальних обчислювальних мереж 

підрозділів Товариства та підвищення швидкості та надійності ЛОМ. 

 

Витрати коштів. 
 

Планується придбати наступне обладнання: 

 
№ 

з/п 
Назва обладнання 

Кількість, 

шт. 

Ціна одиниці, 

грн. (без ПДВ) 

Сума, грн. (без 

ПДВ) 

1 
Маршрутизатор Microtik 

RB951G-2HnD або аналог 
25 1 750,00 43 750,00 

2 

Маршрутизатор Microtik 

CCR1036-12G-4S або 

аналог 

1 21 750,00 21 750,00 

3 
Комутатор HP1920S-48G 

(JL382A)  або аналог 
4 15 000,00 60 000,00 

Всього 125 500,00 

 

Висновок. 
 

Реалізація даного заходу виробничо необхідна для 

ПрАТ “Кіровоградобленерго”. 

 

 

додатки/4р/КП%20БФП,%20принтери,%20маршрутизатори,%20комутатори.pdf
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Додаток 4.7 

Техніко-економічне обґрунтування 

необхідності придбання серверного обладнання. 
 

Резюме. 
 

Значна частина серверів компанії експлуатується 10 і більше років. Такі 

сервери є морально та фізично застарілими, відсутня будь-яка можливість їх 

модернізації. Вкрай ускладнений ремонт через те, що більшість комплектуючих 

відсутні у продажу. Ці обставини роблять недоцільною подальшу експлуатацію 

такого серверного обладнання та знижують рівень надійності всієї ІТ структури 

компанії. Крім того, конфігурація таких серверів не відповідає вимогам до 

сучасних інформаційних систем, що використовуються в Товаристві. 

 

Витрати коштів. 
 

Планується придбання наступних серверів: 

 

№ 

п/п 
Назва обладнання 

Вартість 

од., тис. 

грн. (без 

ПДВ) 

Кількість, 

шт. 

Сума, тис. 

грн. (без 

ПДВ) 

1 

Сервер обробки даних 

PowerEdge R440 8 Hot Plug Hard Drives, Intel 

Xeon Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M 

Cache – 2 шт. 64 GB RDIMM, PERC H330+, 4 

x 2TB 7.2K RPM NLSAS, 2 x Hot Plug Power 

Supply 550W, 4 x 1 GbE, Windows Server 

2016 Std, 3Yr Basic NBD 

180,00 2 360,00 

 

Висновок. 
 

Реалізація даного заходу виробничо необхідна для 

ПрАТ “Кіровоградобленерго”. 

 

 

 

додатки/4р/КП%20сервери.pdf
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Додаток 4.8 

Техніко-економічне обґрунтування 

необхідності придбання ліцензій Microsoft. 
 

Резюме. 
 

Як відомо, 1 травня 2013 року Офіс торгівельного представника США 

оголосив про присвоєння Україні статусу “пріоритетної іноземної країни” в 

рамках перегляду 2013 року “Спеціального закону 301”, як найбільшого 

порушника прав інтелектуальної власності, а з 30 травня ініціював спеціальне 

розслідування. Про це йдеться у листі Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України від 28.08.2013 року № 04/24-2580. Також цей лист 

вимагає легалізувати програмне забезпечення до кінця 2013 року. Вартість 

легалізації програмного забезпечення Microsoft в разі придбання OLP ліцензій 

складатиме більше 4 млн. грн. у разі ліцензування тільки самого необхідного 

програмного забезпечення Microsoft. 

 

Витрати коштів. 
 

Зрозуміло, що вирішення цієї проблеми неможливе в рамках інвестиційної 

програми одного року.  

Тому, прийняте рішення придбання ліцензій за програмою Enterprise 

Agreement, що дозволить зняти питання про ліцензування ПЗ Microsoft на 3 

роки.  

В межах зазначеної угоди Товариством у 2018 році використовувались 

наступні продукти, загальною вартістю 794 998,75 грн. (без ПДВ): 

 

CoreCAL ALNG SA MVL Pltfrm UsrCAL – 5 од. 

CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr – 65 од. 

WinE3perUser ALNG SubsVL MVL PerUsr – 65 од. 

WinE3perUser ALNG SubsVL MVL Pltfrm PerUsr – 5 од. 

O365ProPlus ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr – 5 од. 

O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr – 65 од. 

 

Зазначена сума сплачена в рамках інвестиційної програми в 2018 та 2019 

роках. 

У зв’язку з виробничою необхідністю, протягом 2019 року для 

забезпечення діяльності підприємства на його обладнанні додатково 

встановлено: 

 

CoreCAL ALNG SA MVL Pltfrm UsrCAL – 5 од. 

CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr – 53 од. 

WinE3perUser ALNG SubsVL MVL PerUsr – 53 од. 

WinE3perUser ALNG SubsVL MVL Pltfrm PerUsr – 5 од. 

O365ProPlus ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr – 5 од. 

додатки/4р/КП%20л_ценз_ї%20Microsoft.pdf
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O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr – 53 од. 

WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic – 8 од. 

 

Трирічна угода Microsoft Enterprise Agreement включає в себе щорічний 

процес True-up (https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=14452), який передбачає, що додатково встановлене 

чи виявлене в ході інвентаризації програмне забезпечення Microsoft має бути 

додано до діючої угоди. Всього для виконання умов угоди Microsoft Enterprise 

Agreement в 2020 р., а саме для оплати продуктів, необхідно кошти у розмірі 

1 180,00 тис. грн. (без ПДВ): 

 

CoreCAL ALNG SA MVL Pltfrm UsrCAL – 10 од. 

CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr – 118 од. 

WinE3perUser ALNG SubsVL MVL PerUsr – 118 од. 

WinE3perUser ALNG SubsVL MVL Pltfrm PerUsr – 10 од. 

O365ProPlus ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr – 10 од. 

O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr – 118 од. 

WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic – 8 од. 

 

Висновок. 
 

Реалізація даного заходу виробничо необхідна для 

ПрАТ “Кіровоградобленерго”. 

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14452
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14452
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Додаток 4.9 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності придбання 

ліцензій антивірусного програмного забезпечення. 
 

Резюме. 
 

В товаристві протягом останніх п’яти років використовується антивірусне 

програмне забезпечення ESET Endpoint Security. Воно забезпечує достатньо 

надійний захист від шкідливого програмного забезпечення. До безумовних 

переваг цього антивірусного ПО слід віднести оперативний супровід та 

оновлення антивірусних баз, гнучке налаштування, централізоване 

адміністрування та керування конфігурацією, централізоване оновлення та 

ведення аналізу виявлених загроз. 

 

Витрати коштів. 
 

На даний час Товариство використовує ліцензії на 1100 користувачів. 

Планується подальше щорічне подовження цих ліцензій. Вартість подовження 

дії ліцензій на 2020 рік складає 352,00 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Висновок. 
 

Реалізація даного заходу є необхідною для ПрАТ “Кіровоградобленерго”. 

 
 

додатки/4р/КП%20л_ценз_ї%20антив_руса.pdf
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5.5. 

Впровадження та розвиток 

систем зв’язку 
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Додаток 5.1 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності придбання 

факсимільного апарату Panasonic FT982 UA-B. 
 

Резюме. 
 

У ПрАТ “Кіровоградобленерго” персоналом служби підстанцій 

обслуговується 22 підстанції 150/110/35/6-10 кВ та 2 підстанції 35/6-10 кВ, а 

персоналом служби ліній – ПЛ-150 кВ протяжністю 1725,1 км та ПЛ-35кВ 

протяжністю 3288,9 км. Технічне обслуговування, капітальні та поточні 

ремонти ПС та ПЛ 35-150 кВ, котрі знаходяться на балансі 

ПрАТ “Кіровоградобленерго”, здійснюється персоналом 14 дільниць служби 

підстанції та восьми дільниць служби ліній, які розташовані по всій 

Кіровоградській області. 

Для планування капітальних, поточних ремонтів та технічного 

обслуговування обладнання ПС та ПЛ, передавання копій нарядів-допусків в 

службу ОДС на вимогу ПБЕЕ п.6.2.1., передавання звітності, передавання 

оперативно-технічної документації, вирішення нагальних питань та ін., 

необхідне використання більш якісної техніки зв’язку. На даний момент в 

службі підстанцій та службі ліній користуються морально застарілою технікою, 

яка часто виходить з ладу.  

 

Опис приладу. 
 

Факсимільний апарат Panasonic FT982 UA-B використовується для зв’язку 

в комутованій телефонній мережі загального користування. 

Технічні характеристики факсимільного апарату Panasonic FT982 UA-B: 

– Дисплей – 2 строки, 16 символів 

– Друк на термопапері 

– Цифровий автовідповідач  

– Цифровий дуплексний спікерфон 

– Функція копіювання 

– Пам'ять на 100 номерів 

– АОН, Caller ID* 

– Автоподавач на 10 листів 

 

Витрати коштів. 
 

Вартість факсимільного апарату Panasonic FT982 UA-B складає 4,80 тис. 

грн. (без ПДВ). Після оптимізації витрат вартість закупівлі складе – 3,5 тис. грн. 

(без ПДВ). 

Загальна вартість заходу складе – 3,50 х 10 = 35 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Висновок. 
 

додатки/5р/КП%20факс%20panasonic%20kx-ft982ua-b.pdf
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Придбання факсимільного апарату Panasonic FT982 UA-B покращить та 

пришвидшить якість зв’язку, що в свою чергу поліпшить систему планово-

попереджувальних ремонтів обладнання та передавання необхідної 

документації, а також обґрунтованого планування та ефективного використання 

робочої сили. 
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5.6. 

Модернізація та закупівля 

колісної техніки 
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Додаток 6.1 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

закупівлі транспортних засобів. 
 

1. Автопідйомник АР-18 на шасі ГАЗ-3309 (5-ти місна кабіна). 
 

Для забезпечення умов праці для електромонтерів та заміни застарілих 

ТВГ-15, АП-17 ранніх випусків, ОПТ-9195 необхідно забезпечити лінійні 

бригади автопідйомниками АР-18. Даний механізм має додаткову кабіну для 

електромонтерів, що дає можливість при виїзді на лінію не використовувати 

додатковий бригадний автомобіль. Даним механізмом доцільно замінити 

автопідйомник АП-17 на шасі ГАЗ-5312 №ВА86-65АТ 1992 р.в. 

(Олександрійський РЕМ) так як він потребує великих витрат на утримання 

через великий термін експлуатації. 

Крім того, технічні можливості автовишки АР-18 забезпечують безпечне 

виконання робіт в найкоротші терміни. Шасі підйомника АР-18 обладнані 

двигуном Д-245 з меншими витратами палива – 21,0 л / 100 км (ДП) 

(автопідйомник АП-17 на шасі ГАЗ-5312 – 32,0 л /100 км (А-92)). Аналіз парку 

автопідйомників на підприємстві відображено в таблиці 2. 

 

таблиця 2 
№ 

з/п 

Термін експлуатації 

механізмів 

Кількість 

механізмів 

% від загального 

числа 

1 до 5 років 3 5,45 

2 від 5 до 10 років 20 36,36 

3 від 10 до 15 років 11 20,00 

4 більше 15 років 21 38,19 

всього 55 100 

 

На підприємстві експлуатується два автопідйомники АП-17 виробництва 

заводу м. Зугрес Донецької області (філіал заводу пожтехніки м. Торжок Росія). 

Також два автопідйомника АР-18 виробництва ТОВ “РІСК” м. Мелітополь 

Запоріжської області, решта автопідйомників виробництва ДП “Гідромаш” 

м. Мелітополь Запоріжської області. 

Автопідйомник АР-18 (АГП-18) повинен відповідати наступним 

технічним вимогам: 

– максимальна висота підйому, м – 18; 

– вантажопідйомність люльки, кг – 250 (300 – для АГП-18); 

– кут повороту стріли, градусів – 280; 

– кількість місць в кабіні для водія і робочих – 5 (2 – для АГП-18); 

– базовий автомобіль – ГАЗ-3309 (МАЗ-4371 – для АГП-18); 

– рік випуску не раніше 2019 року; 

– якісне виготовлення, надійність експлуатації, гарантійний термін 

експлуатації не менше 1 року. 

 

додатки/6р/Акт%20списання%20АП-17%20№ВА86-65АТ%20+%20КП.pdf
додатки/6р/Акт%20списання%20АП-17%20№ВА86-65АТ%20+%20КП.pdf
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Порівняльна характеристика автотранспорту 

№ 

з/п 

Перелік параметрів 

порівняння 

Найменування автомобіля 

АР-18 на шасі ГАЗ-

3309 

АГП-18 на шасі МАЗ-

4371 

1 Висота підйома, м 18 18 

2 Максимальний виліт, м 9,5 12,5 

3 Робочий сектор, градусів 360 360 

4 Кількість місць в кабіні 5 2 

5 Гарантійні зобов’язання 12 місяців 12 місяців 

6 Вартість, тис.грн. (без ПДВ) 1 816,67 2 000,00 

7 Країна-виробник Україна Україна 

Виходячи з порівняльної характеристики, планується придбати АР-18 на 

шасі ГАЗ-3309. 

 

Оприбуткування зворотних матеріалів. 
 

При списанні вищезазначеного автомобіля та подальшій його реалізації на 

металобрухт сума становить:  

8 200,00 кг х 5,00 грн./кг. чорного брухту х 1 = 41,00 тис. грн. (без ПДВ), 

52,0 кг х 28 грн./кг. алюмінієвого брухту х 1 = 1,46 тис. грн. (без ПДВ),  

що сумарно складає:  

41,00 + 1,46 = 42,46 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Зниження операційних витрат. 
 

Вартість ремонту даного автомобіля становить 112,45 тис. грн. (без ПДВ) 

(вказана сума виведена як середньоарифметична за останній рік), тому 

зниження витрат на ремонт в 2020 році, відповідно, складе 112,45 тис. грн. (без 

ПДВ). Витрати на ремонт одного автомобіля складає:  

112,45 х 1 = 112,45 тис. грн. (без ПДВ). 

Середній пробіг даного автомобіля на рік становить 19 120 км, з витратою 

пального 6 118,4 л (32,0 літр на 100 км) за ціною 24,00 грн. за літр (без ПДВ) 

(бензин), що становить:  

6 118,4 х 24,00 = 146,84 тис. грн. (без ПДВ). 

При використанні автомобіля ГАЗ 3309 АР-18 з витратою пального 4 015,2 

літрів в рік (21,0 л на 100 км) за ціною 24,00 грн. за літр (дизпаливо), річна 

витрата становить: 

4 015,2 х 24,00 = 96,36 тис. грн. (без ПДВ). 

Економія ПММ в рік складає:  

146,84 – 96,36 = 50,48 тис. грн. (без ПДВ). 

У цілому економія складає: 

112,45 + 50,48 = 162,93 тис. грн. (без ПДВ). 

Окупність даного заходу: (1 816,67 – 42,46) / 162,93 = 10,9 років. 
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Витрати коштів. 
 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” отримано комерційну пропозицію від 

постачальників на автопідйомник АР-18 на шасі ГАЗ-3309 вартістю 1 816,67 

тис. грн. (без ПДВ). Після оптимізації витрат вартість закупівлі складе – 

1 733,33 тис. грн. (без ПДВ). Загальна вартість реалізації заходу складе –  

1 х 1 733,33 = 1 733,33 тис. грн. (без ПДВ). 

 

2. Автомобіль Renault Lodgy. 
 

На балансі ПрАТ “Кіровоградобленерго” станом на 01.05.2020р. 

використовується 138 одиниць автомобілів УАЗ, з яких 87 (більше 63%) мають 

термін експлуатації 15 і більше років і відповідно, є морально та технічно 

застарілими. 

 

№ 

з/п 

Термін експлуатації механізмів Кількість 

механізмів 

% від загального 

числа 

1 до 10 років 40 29 

2 від 10 до 15 років 11 8 

3 більше 15 років 87 63 

Всього 138 100 

 

Вищезазначені автомобілі використовуються постійно для забезпечення 

потреб підприємства. 

Ресурс більшості автомобілів вичерпаний повністю. Неодноразово 

проводилися капітальні ремонти агрегатів, рам та кузовів. Подальше вкладення 

коштів у ремонти автомобілів є не рентабельним. В якості заміни цих 

автомобілів пропонується автомобіль Renault lodgy. Автомобіль Renault lodgy 

обладнаний двигуном з меншими витратами палива – 4,7 л/100 км (диз. паливо) 

(УАЗ-3909 – 17,0 л /100 км (А-92). 

У зв’язку з вищезазначеним у 2020 році планується придбати одинадцять 

автомобілів Renault lodgy для заміни: 

– УАЗ-3909 №ВА86-56АТ 2000 р.в. (Голованівський РЕМ); 

– УАЗ-3909 №ВА12-06АХ 2000 р.в. (Долинський РЕМ); 

– УАЗ-3909 №ВА63-84АТ 1999 р.в. (Знам’янський РЕМ); 

– УАЗ-2206 №ВА90-01АВ 2000 р.в. (Компаніївський РЕМ); 

– УАЗ-3909 №ВА89-42АТ 2002 р.в. (Кіровоградський РЕМ); 

– УАЗ-2206 №ВА06-71АХ 2002 р.в. (Новоархангельский РЕМ); 

– УАЗ-2206 №ВА85-65АТ 2000 р.в. (Онуфріївський РЕМ); 

– УАЗ-3909 №ВА96-68АТ 1999 р.в. (автоколона № 1 Гайворонська 

дільниця СРЗА); 

– УАЗ-3909 №ВА89-19АТ 2001 р.в. (автоколона № 1 КМРЕМ); 

– УАЗ-3909 №ВА96-43АТ 2001 р.в. (автоколона № 1); 

– УАЗ-2206 №ВА89-92АТ 2001 р.в. (автоколона № 1). 

 

додатки/6р/АТС+КП%20УАЗ-3909%20№ВА86-56АТ.pdf
додатки/6р/АТС+КП%20УАЗ-3909%20№ВА12-06АХ.pdf
додатки/6р/АТС+КП%20УАЗ-3909%20№ВА63-84АТ.pdf
додатки/6р/АТС+КП%20УАЗ-2206%20№ВА90-01АВ.pdf
додатки/6р/АТС+КП%20УАЗ-3909%20№ВА89-42АТ.pdf
додатки/6р/АТС+КП%20УАЗ-2206%20№ВА06-71АХ.pdf
додатки/6р/АТС+КП%20УАЗ-2206%20№ВА85-65АТ.pdf
додатки/6р/АТС+КП%20УАЗ-3909%20№ВА96-68АТ.pdf
додатки/6р/АТС+КП%20УАЗ-3909%20№ВА96-68АТ.pdf
додатки/6р/АТС+КП%20УАЗ-3909%20№ВА89-19АТ.pdf
додатки/6р/АТС+КП%20УАЗ-3909%20№ВА96-43АТ+.pdf
додатки/6р/АТС+КП%20УАЗ-2206%20№ВА89-92АТ+.pdf
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Вибір механізмів, які підлягають заміні, зроблено згідно акту технічного 

стану автомобілів від 23.04.2019р. 

Як видно із порівняльної таблиці наведеної нижче, автомобіль Renault 

lodgy майже по всім характеристикам випереджає свої аналоги. 

 
№ 

з/п 

Перелік параметрів 

порівняння 
KrASZ-U37ZBП6 Renault lodgy 

1 Модель двигуна ЗМЗ-409 1,5 DCI 85 КС 

2 Двигун бензиновий диз. паливо 

3 Об’єм двигуна,см
3
 2700 1461 

4 Потужність двигуна, л.с. 112,2 90 

5 Витрати палива, л/100км  13,9 4,7 

6 Колісна формула 4 х 4 2 х 4 

7 Тип приводу 
постійний задній міст, 

підключається передній міст  
передній привід 

8 Тип коробки передач механічний механічний 

9 Число передач 5-ступінчата 5-ступінчата 

10 Кількість місць 6+1 7 

11 Конструкція кузова рамний мінівен 

12 Гарантія 1 рік (50 000км) 3 (100 000 км) 

13 Вартість, тис. грн. (без ПДВ) 402,00 365,45 

14 Країна-виробник Україна (Росія) Франція 

15 переваги  

більш комфортабельні, 

більший гарантійний 

термін експ., 

менші витрати пального 

16 недоліки ненадійний  

 

Оприбуткування зворотних матеріалів. 
 

При списанні вищезазначених автомобілів та подальшій їх реалізації на 

металобрухт сума отриманих коштів становить:  

1781,0 кг х 3,1 грн./кг. чорного брухту х 11 = 60,73 тис. грн. (без ПДВ). 

39,0 кг х 23 грн./кг. алюмінієвого брухту х 11 = 9,87 тис. грн. (без ПДВ),  

що сумарно складає:  

60,73 + 9,87 = 70,60 тис. грн. (без ПДВ) 

 

Зниження операційних витрат. 
 

Вартість ремонту автомобіля УАЗ-3909 становить 32,23 тис. грн. (без 

ПДВ) в рік (вказана сума виведена як середньоарифметична за останні три 

роки), тому щорічне зниження витрат на ремонт складе 32,23 тис. грн. (без 

ПДВ). Витрати на ремонт одинадцяти автомобілів складуть:  

32,23 х 11 = 354,53 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Середній пробіг УАЗ-3909 на рік становить 20 288 км, з витратою пального 

3448,96 л (17 л на 100 км) за ціною 17,5 грн. (без ПДВ) за літр (бензин), річна 

витрата становить:  
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3448,96 х 17,5 х 11 = 663,92 тис. грн. (без ПДВ). 

При використанні автомобіля Renault lodgy з витратою пального 953,54 

літрів в рік (4,7 л на 100 км) за ціною 16 грн. (без ПДВ) за літр (дизельне 

паливо) річна витрата становить: 

953,54 х 16 х 11 = 167,82 тис. грн. (без ПДВ). 

Економія на ПММ в рік складає: 

663,92 – 167,82 = 496,10 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Термін окупності даного заходу: (4020,00 – 70,60) / (496,10 + 354,53) = 4,6 

років. 

 

Витрати коштів. 
 

Вартість одного автомобіля Renault lodgy, згідно комерційної пропозиції, 

становить 365,45 тис. грн. (без ПДВ). Вартість 11 автомобілів Renault lodgy 

складе 4020,00 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Висновок. 
 

Придбання 11 одиниць автомобілів Renault Lodgy та одного 

автопідйомника АР-18 збільшить частку автотранспорту з роком випуску до 5 

років, та забезпечить часткове відновлення парку автотранспорту, що в свою 

чергу підвищить мобільність оперативних бригад по усунення недоліків 

мережі. 

 

 

додатки/6р/КП%20Renault%20Lodgy.pdf
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5.7. 

Інше. 
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Додаток 7.1 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності придбання 

тепловізору NEC R550 AVIO. 
 

Резюме. 
 

Технічне діагностування обладнання та контактних з’єднань 

електроустановок і повітряних ліній електропередач засобами інфрачервоної 

техніки є одним з найбільш ефективних напрямів удосконалення системи 

технічної діагностики. Цей метод діагностування електрообладнання має 

численні переваги в порівнянні з традиційними методами: 

– діагностика виконується на діючому обладнанні, без його вимикання, 

при цьому не порушується режим роботи об’єкта, який діагностується; 

– відсутня необхідність виконувати оперативні перемикання та 

підготовку робочого місця; 

– під час виконання діагностики забезпечується безпека персоналу, так 

як при цьому використовується дистанційний безконтактний метод; 

– під час виконання діагностики забезпечується висока продуктивність 

праці; 

– дефекти обладнання можна виявляти на ранній стадії їх розвитку, що 

дає змогу планувати ремонти для своєчасного усунення цих дефектів, 

переходити від системи планово-попереджувальних ремонтів обладнання до 

ремонтів відповідно до його технічного стану, а також обґрунтовано планувати 

та ефективно використовувати трудові ресурси і фонд запасних частин; 

– у багатьох випадах технічне діагностування електрообладнання 

засобами інфрачервоної техніки є єдиним способом виявлення дефектів 

електрообладнання, контактних з’єднань і контактів без знеструмлення об’єкта 

діагностики. 

З 2006 року в Товаристві експлуатується тепловізор NEC TH9100. З 

моменту придбання даний тепловізор знаходиться в постійній експлуатації. 

Тепловізор NEC TH9100 має наступні недоліки:  

– вбудована операційна програма тепловізора дає збій, що призводить до 

його періодичного перезавантаження; 

– РК-дисплей при температурі +5°С відмовляє у роботі; 

– тепловізор має механічні пошкодження корпусу; 

– тепловізор не має системи оптичного збільшення, що ускладнює огляд 

віддалених об’єктів (ошинування ОРУ 150кВ, контактні з’єднання на ПЛ); 

– виходили з ладу електронні компоненти системи керування 

тепловізором. 

Крім того, тепловізор NEC TH9100 є фізично та морально застарілим 

приладом. Придбання більш сучасного та досконалого тепловізору NEC R550 

дозволить зменшити час на виявлення та фіксацію дефектів за рахунок 

зменшення часу на збереження тепловізійних знімків (у сучасних тепловізорах 

даного класу використовується швидкодійний USB 2.0 накопичувач), а отже 

підвищити продуктивність праці. Також у сучасних моделях тепловізорів є 

додатки/7р/АТС+КП%20на%20теплов_зор.pdf


ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ПрАТ “КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” на 2020 рік 

323 

можливість запису відеофайлів (збереження термовідеофільму 15 кадрів/с із 

оптичним зображенням) без підключення до персонального комп’ютеру, що 

значно підвищує ефективність обстеження електрообладнання. 

На достовірність та чіткість виявлення дефекту з отриманих вимірів 

впливає матриця. Саме від неї залежить якість отриманої термограми. Матриця 

є найдорожчим та найважливішим елементом тепловізору. Чим краща матриця, 

тим більше в неї пікселів здатних реєструвати температуру об’єкту в певних 

точках. Матриця з великою розподільчою здатністю дозволяє охопити більшу 

ділянку без втрати інформації про температуру об’єкту. Як видно з термограм, 

розмір (розподільча здатність) матриці безпосередньо впливає на різницю 

вимірюваних температур та на якість термограми. Для віддалених об’єктів (10-

15м) потрібна матриця не менша 640х480 пікселів здатна розрізнити маленькі 

об’єкти та безпомилково, що важливо, визначати безпосереднє місце нагріву. 

 
Матрица 160х120            Матрица 320х120         Матрица 640х480 

 

Технічний опис. 
 

Згідно з вимогами СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 тепловізор має відповідати 

таким технічним вимогам: 

 спектральний діапазон – від 8 мкм до 12 мкм; 

 діапазон вимірювання температур  від мінус 10°С до плюс 200°С з 

можливістю розширення до плюс 500°С; 

 поріг температурної чутливості  не гірше ніж 0,1  0,3°С при 

температурі від 25°С до 30°С; 

 інструментальна похибка вимірювання температури  не гірше ніж 

2°С; 

 поле (кут) зору – від 18 до 24 кутових градусів (бажана наявність 

змінної оптики з кутами зору: від 7  10 до 40 кутових градусів); 

 миттєве поле зору  від 1,5 мрад до 3 мрад;  

 швидкодія  не менше ніж 12 кадрів в секунду; 

 живлення  автономне, яке дає змогу працювати від одного комплекту 

акумуляторів не менше ніж 2 години; 

 можливість роботи з термограмами, запам’ятовування на 

електронному або іншому носії не менше ніж 200 термограм, наявність 

програмного забезпечення для оброблення та друку термограм; 
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 умови експлуатації  навколишня температура від мінус 10°С до плюс 

50°С, вібрація  до 1g, удари  до 15g; 

 маса  якнайменша, що дає змогу довгий час працювати одній людині. 

Планується придбати тепловізор NEC Avio R550 з наступними технічними 

характеристиками: 

 виробник  NEC Avio R550 (Япония); 

 діапазон вимірювання температур  від мінус 40°С до плюс 650°С; 

 детектор  неохолоджувана мікроболометрична матриця 640х480 

пікселів (вкрай необхідна для здатності тепловізора розрізняти температурні 

дефекти на великий відстані, а саме лінії 150/35 кВ, які віддалені більш ніж 10-

15 метрів); 

 тип детектора  матричний (мікроболометр), без охолодження; 

 поріг температурної чутливості – менше 0,025°С (при 30°С); 

 спектральний діапазон – від 8 мкм до 14 мкм; 

 інструментальна похибка вимірювання температури  складає ±1°С 

(для 20–30°С, в інших умовах це значення складає ±2°С або ±2%); 

 живлення  автономне, яке дає змогу працювати від одного комплекту 

акумуляторів 2,5 години; 

 умови експлуатації  навколишня температура від мінус 15°С до плюс 

50°С, відносна вологість до 90% (без конденсації), вібрація  до 3g, удари  до 

30g; 

 вага – не більше 1,3 кг (разом з акумулятором); 

 ступінь захисту корпусу – еквівалент IP54; 

 діапазон фокусування – від 10 см. 

 

Економічна ефективність. 
 

Економічна ефективність придбання тепловізору досягається за рахунок 

проведення тепловізійного огляду обладнання, яке дозволяє своєчасно виявити 

дефекти обладнання на ранній стадії розвитку та значно зменшити ризики його 

пошкоджень. Даний тепловізор буде використовуватись службою діагностики 

та захисту від перенапруги. 

Дефект контактних з’єднань вводу силового трансформатора 150кВ при 

несвоєчасному виявленні призводить до міжфазного замикання та 

пошкодження високовольтного вводу трансформатора. Заміна високовольтного 

вводу для трансформатора 150кВ коштує 300 тис. грн. (без ПДВ), тому 

очікувані збитки при такому виді пошкодження складуть: 

300 х 0,3 – 300 х 0,03 = 81 тис. грн. (без ПДВ). 

Не виявлене пошкодження вентильного розрядника 150кВ, або ОПН 

150кВ, при грозовій перенапрузі може призвести до виходу з ладу обмотки 

трансформатора 150кВ або ТН 150кВ. Ремонт трансформатора в такому 

випадку коштує 400 тис. грн. (без ПДВ). Очікувані збитки при цьому будуть 

дорівнювати: 

400 х 0,3 – 400 х 0,03 = 108 тис. грн. (без ПДВ). 
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Кожного року на підприємстві проводяться капітальні ремонти силових 

трансформаторів 35-150кВ. Складовою капітального ремонту є сушіння, 

регенерація або заміна трансформаторного масла в результаті чого в активній 

частині трансформатору, ярмових балках, бушингах або радіаторах з’являються 

скупчення повітря, попередити появу яких технічно неможливо. Дані 

скупчення, при роботі підіймаються вгору, в тому числі і до вводів 

трансформатора, при цьому з’являються так звані “повітряні подушки” у 

вводах, що значно знижує діелектричну міцність їх ізоляції. Дане явище 

(зниження міцності ізоляції) може призвести до виходу з ладу трансформатора. 

В такому випадку, при середній вартості капітального ремонту трансформатора 

150кВ 750 тис. грн. (без ПДВ), очікувані збитки складатимуть: 

750 х 0,17 – 750 х 0,01 = 120 тис. грн. (без ПДВ). 

Штрафні санкції за невиконання планових графіків складають від 0,6 до 

1,5 тис. грн. (без ПДВ). 

Таким чином, очікувані збитки будуть дорівнювати: 

81 + 108 + 120 + 1,5 = 310,5 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Вартість запланованого до покупки тепловізору згідно наданої комерційної 

пропозиції складає 1 131,00 тис. грн. (без ПДВ). Після оптимізації витрат 

вартість закупівлі складе – 937,30 тис. грн. (без ПДВ). 

Термін окупності даного заходу: 937,30 / 310,5 = 3,02 роки. 

 

Висновок. 
 

Придбання даного тепловізору дозволить виявляти та усувати недоліки на 

ранній стадії, що збереже високовартісне обладнання. Таким чином, реалізація 

даного заходу є технічно необхідною і економічно виправданою. 
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Додаток 7.2 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності придбання 

однофазного аналізатору параметрів якості електричної енергії 

EVM PQ1+. 
 

Резюме. 
 

У відповідності до глави 6.3 “Кодексу систем розподілу”, 

затвердженого постановою НКРЕКП №310 від 14 березня 2018р., яка 

набирає чинності з 01 січня 2021 року, необхідно буде виконувати 

вимірювальні роботи по контролю якості електроенергії: вимірювання 

таких параметрів: частоти, напруги, небалансу напруги, напруги гармонік, 

флікерів, а також фіксації провалів напруги та перенапруги згідно певної 

періодичності. 

Вимірювання параметрів електричної енергії здійснюється з метою:  

– оптимізації схем системи розподілу та управління режимами роботи 

обладнання; 

– оцінки технічного стану електроустановок; 

– планування розвитку системи розподілу; 

– оцінки впливу електроустановок Користувачів на величини відхилення 

параметрів електричної енергії в точках приєднання відносно нормального 

рівня, визначеного оператором системи розподілу; 

– оцінки впливу електроустановок системи розподілу на величини 

відхилення параметрів електричної енергії на межі між електричними 

мережами оператором системи передачі та оператором системи розподілу 

відносно нормального рівня, визначеного оператором системи передачі; 

– визначення та фіксації параметрів надійності постачання електричної 

енергії; 

– моніторингу та аналізу технічного стану мереж; 

– контролю режимів та параметрів роботи системи розподілу та 

електроустановок, приєднаних до системи розподілу, зокрема щодо дотримання 

вимог цього Кодексу; 

– перевірки параметрів якості електроенергії за зверненням/скаргою 

споживача. 

Для виконання перевірки параметрів якості електроенергії за 

зверненням/скаргою споживача необхідно придбати однофазні аналізатори 

якості електроенергії. 

Мережі ПрАТ “Кіровоградобленерго” складаються з 22 районів 

електричних мереж. Відстань між двома найбільш віддаленими районами 

складає 525 км. Оскільки, відповідно до вимоги п.13.2.1. “Кодексу систем 

розподілу” у разі надходження скарги/звернення/претензії споживача щодо 

якості електричної енергії ОСР розглядає її протягом 15 днів з дня отримання 

скарги/звернення/претензії, а у разі проведення вимірювань параметрів якості 

електричної енергії в точці розподілу споживача - протягом 30 днів. Згідно 

п.13.2.4 представник ОСР у разі необхідності проводить вимірювання 
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параметрів якості електричної енергії протягом не менше 7 календарних днів за 

виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні. Враховуючи 

наведені аргументи виникає необхідність придбання однофазного аналізатору 

якості електроенергії в кожен із 22-х районів електричних мереж. 

Оператор системи розподілу здійснює вибір точок вимірювання 

параметрів якості електричної енергії для забезпечення вимірювання: 

– не рідше одного разу на рік – на шинах середньої напруги кожної 

підстанції ВН/СН; 

– не рідше одного разу на 4 роки – на шинах середньої напруги кожної 

підстанції СН/СН; 

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

напруги; 

– щороку – не менше ніж на 0,5 % підстанцій СН/НН на одній із шин 

низької напруги. 
Таблиця №1 

Місце вимірювання 

Наявність 

об’єктів в 

компанії, шт. 

Кількість тижнів 

вимірювання на рік 

(не менше) 

Загальна 

кількість 

тижнів 

Підстанції ВН/СН 

(154-110/35/10-6 кВ) 
22 22 

119 

Підстанції СН/СН 

(35/10-6 кВ) 
176 44 

Точки приєднання 

споживачів СН 
1784 18 

Підстанції СН/НН 

(10-6/0.4 кВ) 
6852 35 

 

Виконавши аналіз моделей однофазних аналізаторів якості електроенергії 

(таблиця 1) робимо висновок, що найбільш відповідний для виміру параметрів 

якості електроенергії є модель EVM PQ1+. 

 
Таблиця 1 

Функції EVM PQ1+ РЕ-01 MI 2130 

Напруга, частота + + + 

Сумарний коефіцієнт 

гармонійних спотворень 
+ - - 

Гармоніки напруги (до 32-ї) + - - 

Флікер + + - 

Події з різким перепадом 

напруги 
+ + + 

Інтергармоніки(до 32-ї) + - - 

Сторонні сигнали в мережі 

живлення 
+ + - 

Події з перехідними процесами + + + 

Час реєстрації + + + 

Резервне живлення + + + 

 

додатки/7р/КП%20анализатор%20EVM%20PQ1+.pdf
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EVM PQ1+ являє собою однофазний пристрій, що дозволяє легко і швидко 

записувати тренди напруги, випадання, гармоніки і загальні характеристики 

якості електропостачання, включаючи зниження і викиди, забезпечуючи 

фахівців необхідними даними для виявлення причин пошкоджень. Пристрій 

реєструє параметри якості напруги, включаючи середньоквадратичні значення, 

перехідні процеси, флікер і гармоніки (до 32-ї гармоніки), з заданим 

користувачем часом усереднення від 1 секунди до 20 хвилин. 

Вартість однофазного реєстратору складає 40,92 тис. грн. (без ПДВ). Після 

оптимізації витрат вартість закупівлі складе – 36,67 тис. грн. (без ПДВ). 

Вартість закупівлі 12 шт. – 12 х 36,67 = 440,04 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Розрахуємо термін окупності лише для виконання періодичних 

вимірювань на 0,5 % підстанцій СН/НН на одній із шин низької напруги. 

Вартість послуги сторонньої організації по вимірюванню показників якості 

електричної енергії складає – 8,30 тис. грн. (без ПДВ). Кількість вимірювань, 

яку необхідно виконувати на шинах низької напруги ПС, відповідно 

періодичності згідно глави 6.3 “Кодексу систем розподілу”, складає – 35 

вимірювань в рік. Оскільки на підприємстві відсутні прилади для контролю 

якості електричної енергії, вартість виконання вимірювань підрядною 

організацією в рік складає: 8,30 х 35 = 290,50 тис. грн./рік (без ПДВ). 

Відповідно термін окупності закупівлі однофазних реєстраторів: 440,04 / 

290,50 = 1,5 років. 

 

Висновок. 
 

Враховуючи те, що придбання реєстраторів забезпечить можливість 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” виконувати необхідні вимірювання показників 

електричної енергії відповідно до вимог Кодексу системи розподілу, реалізацію 

заходу вважаємо технічно необхідним. 
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Додаток 7.3 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності придбання 

приладу вимірювання показників якості електричної енергії 

SATEC PM-175. 
 

Резюме. 
 

В зв’язку з постійним зростанням кількості СЕС приєднаних до мережі 

ВН/СН Товариства постійно зростає обсяг робіт по контролю якості 

електричної енергії. 

Для виконання зазначених завдань по вимірюванню та моніторингу 

параметрів якості електричної енергії необхідні засоби вимірювальної техніки 

відповідного класу точності. Вимірювання параметрів якості електричної 

енергії на електроустановках високої та середньої напруги проводиться з 

використанням характеристики процесу вимірювання класу A відповідно до 

ДСТУ IEC 61000-4-30:2010, а вимірювання параметрів якості електричної 

енергії на електроустановках низької напруги та для пошуку технологічних 

порушень у мережі може проводитись з використанням характеристики 

процесу вимірювання класу S відповідно до IEC 61000-4-30:2010. 

Система моніторингу має бути побудована на основі даних, отриманих на 

регулярній (за допомогою стаціонарних засобів) або вибірковій (за допомогою 

переносних засобів) основі, а також даних, отриманих на регулярній або 

вибірковій основі від Користувачів, приєднаних до системи розподілу. 

Оператор системи розподілу здійснює вибір точок вимірювання параметрів 

якості електричної енергії для забезпечення вимірювання: 

1. не рідше одного разу на рік - на шинах середньої напруги кожної 

підстанції ВН/СН; 

2. не рідше одного разу на 4 роки - на шинах середньої напруги 

кожної підстанції СН/СН; 

3. щороку - не менше ніж на 1 % точок приєднання споживачів 

середньої напруги; 

4. щороку - не менше ніж на 0,5 % підстанцій СН/НН на одній із шин 

низької напруги. 

Обсяг робіт, згідно затвердженого річного Плану по перевірці показників 

якості електричної енергії, виконати силами тільки роз’їзних бригад фізично 

неможливо. Робота по зняттю показників якості електричної енергії на 

віддалених енергетичних об’єктах, таких як ПС напругою 154/35/10-6 кВ 

потребує здійснити переїзд до місця встановлення приладу, встановити його, 

здійснити переїзд в зворотному напрямку і через 7 діб повторити переїзд до 

об’єкта та назад для повернення в лабораторію, де буде зчитана та 

проаналізована інформація по результатам вимірювань. Таким чином, одну 

дистанцію шляху до об’єкту вимірювань необхідно подолати чотири рази. 

Нижче наведено затверджений річний Графік по перевірці показників якості 

електричної енергії на ПС напругою 154-110/35/10-6 кВ Товариства. 
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№ 

пп 
Найменування ПС  

Точка 

вимірювання 

Період 

проведення 

робіт 

Пробіг транспортного 

засобу затрачений на 

встановлення та зняття 

реєстратора, км 

1 Березівка 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(І квартал) 400 

2 Бобринець 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(І квартал) 240 

3 Вугільна 
1 -2 СШ – 35 кВ 

1 -2 СШ – 6 кВ 
(І квартал) 420 

4 Гідросила 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(І квартал) 40 

5 ГПП 
1 -2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 6 кВ 
(І квартал) 520 

6 Жилселище 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(І квартал) 360 

7 Завалля 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(ІI квартал) 1040 

8 ЗЧМ 
1-2 -3 СШ – 35 кВ 

1-2 -3СШ – 6 кВ 
(ІI квартал) 560 

9 Капітанівка 1 СШ – 10 кВ (ІI квартал) 480 

10 Кіровоградська 
1-2-3 СШ – 35 кВ 

1-2-3 СШ – 10 кВ 
(ІI квартал) 40 

11 Компаніївка 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(ІI квартал) 140 

12 Липняжка 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(ІII квартал) 520 

13 Магнітна 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(ІII квартал) 200 

14 Новоархангельська 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(ІII квартал) 480 

15 Новомиргородська 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(ІII квартал) 440 

16 Новоукраїнка 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(ІII квартал) 300 

17 Південно-Східна 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(ІII квартал) 40 

18 ПТО 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(ІV квартал) 400 

19 Сільмаш 
1 -2 СШ – 35 кВ 

1-2  СШ – 6 кВ 
(ІV квартал) 60 

20 Скельова 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(ІV квартал) 600 

21 Центральна 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(ІV квартал) 40 

22 Янтарна 
1-2 СШ – 35 кВ 

1-2 СШ – 10 кВ 
(ІV квартал) 280 

Всього 7 600 

Складні погодні умови, які досить часто виникають в зимовий період, 

(особливо гостро ця проблема постає при виникненні позаштатних ситуацій) 

також є вагомою причиною, яка унеможливлює виконання вказаних робіт. 
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Передача інформації зі стаціонарного реєстратора по каналам зв’язку 

безпосередньо в лабораторію з контролю якості електричної енергії дозволить 

виконати всі необхідні роботи, не потрібно буде відряджати персонал та 

транспортний засіб (як наслідок – зменшення пробігу транспортних засобів на 

7600 км щорічно). Тому необхідно частину енергетичних об’єктів забезпечити 

стаціонарними приладами реєстрації показників якості електричної енергії.  

 

Технічний опис. 
 

Для виконання завдань по перевірці показників якості електричної енергії 

підходить єдиний сертифікований в Україні реєстратор SATEC PM175. 

Технічні характеристики SATEC PM175: 

Параметр 
Повна шкала (ПШ) 

вимірювань 

Межі допустимої основної 

похибки 

±(отн·Х + абс·ПШ + 1·k) Діапазон вимірювань 

отн, 

% 

абс, 

% 
умови 

Напруга 
120 В x PT при 120 В 

400 В x PT при 690 В 
0.2 0.01 10% до 120% ПШU 

0 до 1,150,000 В 

Стартова напруга: 1.5% 

ПШU при 120 В 

1.5% ПШU при 690 В 

Струм CT 0.2 0.02 1% - 200% ПШI 

0 до 50,000 A 

Стартовий струм 0.1% 

ПШI 

Активна потужність 
0.36 x PT x CT при 120 В 

1.2 x PT x CT при 690 В 
0.2 0.02 |cos φ| ≥ 0.5 

1
 

-10,000,000 кВт до 

+10,000,000 кВт 

Реактивна 

потужність 

0.36 x PT x CT при 120 В 

1.2 x PT x CT при 690 В 
0.3 0.04 |cos φ| ≤ 0.9 

1
 

-10,000,000 квар до 

+10,000,000 квар 

Повна потужність 
0.36 x PT x CT при 120 В 

1.2 x PT x CT при 690 В 
0.2 0.02 |cos φ| ≥ 0.5 

1
 0 до 10,000,000 кВА 

Коефіцієнт 

потужності (cos φ) 
1.000  0.2 

|cos φ| ≥ 0.5, I ≥ 2% 

ПШI 
-0.999 до +1.000 

Частота  0.02   
40 Гц до 65 Гц (50 Гц) 

45 Гц до 70 Гц (60 Гц) 

Коефіцієнт 

викривлення 

синусоїдальності 

КИС (THD) кривої 

напруги U, %Uf та 

струму I, %If 

999.9 1.5 0.1 

КИС ≥ 1%, 

U (I) ≥ 10% ПШU 

(ПШI) 

0 до 999.9 

Коефіцієнт 

гармонійних 

спотворень струму, 

TDD, % 

100  1.5 
TDD ≥ 1%, 

I ≥ 10% ПШI 
0 до 100 

 

На даний час проходять сертифікацію в Україні реєстратори METREL. 

Технічні характеристики METREL MI 2892 Power Master: 

 

 

 

 

 

 

додатки/7р/КП%20прилад%20SATEC%20PM-175.pdf
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Функції 
Діапазон 

вимірювань 
Роздільна здатність 

Похибка 

вимірювань 

Напруга 
50…1000 В(UL-N) 10 мВ 

±0,1% 
50…1730 В (UL-L) 100 мВ 

Струм (кліщі А1227) 
3…6000 А (кліщі 

А1227) 
0,1 А ±1,5% 

Частота 40…70 Гц 2 мГц ±10 мГц 

Потужність, 

коефіцієнт потужності 
По IEC 61557-12 клас 1 

Енергія По IEC 62053-21 клас 1 

Гармоніки напруги (до 

50) 
0…20% ном. напруга По ГОСТ клас 1 

Інтергармоніки 

напруги 
0…20% ном. напруги По ГОСТ клас 1 

Коефіцієнти не 

симетрії по нульовій 

та зворотній 

послідовності 

0,0…17,0% 0,10% ±1% 

Величина провала та 

перенапруги 
10…150%Uном 10мВ ±0,2%Uном 

Величина остатньої 

напруги при 

перериванні 

0…10% Uном 10мВ ±0,2%Uном 

Дісплей 4,3 дюйма, кольоровий TFT дисплей (480*272) 

Передача данных USB, RS232, Ithernet 

Живлення 220В/50Гц або 6 акумуляторів розміру АА 

Категорія напруги CAT IV/600 В, CAT III/1000 В 

Робочі умови от – 20 до 50 °C 

 

У разі встановлення на ПС 154/35/10-6кВ стаціонарних приладів по 

одному на кожну секцію середньої напруги загальна кількість складає 98 

одиниць, з яких у 2020 році планується придбати 10 одиниць, а решту придбати 

на протязі наступних чотирьох років. 

 

Витрати коштів. 
 

Для проведення моніторингу якості електричної енергії на ПС 154/35/10-

6кВ стаціонарними приладами контролю якості електричної енергії у 2020 році 

планується придбати 14 одиниць приладів SATEC PM175. 

Вартість одного реєстратора SATEC PM175, згідно комерційної 

пропозиції, складає 54,46 тис. грн. (без ПДВ). Загальна вартість – 762,44 тис. 

грн. (без ПДВ). 

 

Термін окупності 
 

Розрахуємо термін окупності лише для виконання періодичних 

вимірювань на 0,5 % підстанцій СН/НН на одній із шин низької напруги. 
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Вартість послуги сторонньої організації по вимірюванню показників якості 

електричної енергії складає – 8,30 тис. грн. (без ПДВ). Кількість вимірювань, 

яку необхідно виконувати на шинах низької напруги ПС, відповідно 

періодичності згідно глави 6.3 “Кодексу систем розподілу”, складає – 35 

вимірювань в рік. Оскільки на підприємстві відсутні прилади для контролю 

якості електричної енергії, вартість виконання вимірювань підрядною 

організацією в рік складає: 8,30 х 35 = 290,50 тис. грн./рік (без ПДВ). 

Відповідно термін окупності закупівлі однофазних реєстраторів: 54,46 х 14 

/ 290,50 = 2,6 року. 

 

Висновок. 
 

Враховуючи те, що придбання реєстраторів забезпечить можливість 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” виконувати необхідні вимірювання показників 

електричної енергії відповідно до вимог Кодексу системи розподілу, реалізація 

заходу є технічно необхідною. 
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Додаток 7.4 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності придбання 

комплекту для перемотування кабельно-провідникової продукції 

(тандем-18 + ПБС-16/22). 
 

Резюме. 
 

Для забезпечення потреб ПрАТ “Кіровоградобленерго” товарно-

матеріальними цінностями (ТМЦ), відділом матеріально-технічного 

забезпечення (ВМТЗ) проводиться закупівля різноманітних матеріалів та 

обладнання, згідно планів інвестиційної та ремонтних річних програм. 

Значну частину ТМЦ складає кабельно-провідникова продукція (КПП), як 

по асортименту, так і по кількості, що поступає на центральний склад 

Товариства від постачальників в переважній більшості на дерев’яних 

барабанах. Оскільки КПП при доставці на центральний склад Товариства 

повинна бути точно облікована (виміряна, зважена, розподілена між 

підрозділами), використання для цього тільки ручної праці є недоцільним та 

малоефективним, тому існує необхідність застосування технічних засобів, в 

тому числі перемотувальних станків. 

На даний час на центральному складі використовується перемотувальний 

станок непромислового виробництва (виконаний власними силами). Він 

дозволяє перемотувати лише СІП перетином 2х16 та 4х16. Станок 

використовується більше 20 років, який фізично та морально застарів. 

Конструкція станку не дозволяє точно обліковувати провід, який 

перемотується. Так як станок фізично зношений, виникає імовірність 

пошкодження КПП, що перемотується. Також при перемотуванні КПП таким 

саморобним станком існує ймовірність травмування обслуговуючого 

персоналу. Відмотування іншої КПП з барабанів здійснюється працівниками 

складу вручну. Даний процес є трудомістким, низькопродуктивним, а також з 

досить великою похибкою в кількості перемотаного проводу. 

 

Техніко-економічне обґрунтування. 
 

Вивчивши сегмент постачальників перемотувальних пристроїв, отримавши 

відгуки від організацій, які вже експлуатують дане обладнання, було прийнято 

рішення зупинитись на вітчизняному обладнанні, котре виготовляється в 

м. Черкаси, а саме пристрій для перемотування КПП “Тандем-18” з 

підйомником для кабельних барабанів ПБС-16/22. Обраний екземпляр 

перемотувального пристрою використовується для мірного перемотування 

кабелю, тросу, проводу з барабанів №16-№22 на барабани №10-№18 або бухту 

з автоматичною розкладкою. 
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Характеристика перемотувального пристрою Тандем-18 

Технічна характеристика Од. вим. 

Тандем-18 з підйомником 

для кабельних барабанів 

ПБС-16/22 

Частота обертання об/хв 15-30 

Максимальний діаметр намотування мм 1 100 

Максимальна вага формованої бухти кг 500 

Діаметр намотуваного кабелю мм 5-45 

Приймаючий барабан тип 10-18 

Маса видаючого барабану кг 5000 

Видаючий барабан тип 16-22 

Привід підняття, опускання барабана, 

бухти 
 Гідравлічний 

Привід розкладки  Автоматичний 

Напруга живлення пристрою В 380 

Споживна потужність кВт 3 

Маса кг 1 100 

Виробник комплектуючих:   

Гідравліка  Україна 

Вали і підшипники  Україна 

Електроніка  Україна 

Редуктор, гвинти, трапецієвидна 

гайка 
 Україна 

Гальмівний пристрій  Україна 

Вартість 
тис.грн. (без 

ПДВ) 
441,28 

 

Обраний екземпляр перемотувального пристрою повністю задовольняє 

потреби Товариства. Також пристрій дає змогу змотувати КПП з барабана у 

бухту. Крім того, у даному пристрої можливо змінювати швидкість 

перемотування, в залежності від виду та діаметру КПП, що безумовно, 

збільшить продуктивність праці. Також у обраному варіанті присутні пристрої 

для намотування КПП на барабан з мінімальним втручанням оператора, що 

збільшить безпеку на виробництві. Придбання даного обладнання дозволить 

збільшити продуктивність праці, уникнути можливих пошкоджень КПП і, як 

наслідок, фінансових витрат Товариства та зниження потенційного 

травмування персоналу. 

 

Економічний ефект 
 

Економічний ефект від придбання пристрою для перемотування КПП буде 

досягнуто за рахунок зменшення витрат на заробітну плату. 

На даний час перемотування КПП з барабанів здійснюється працівниками 

центрального складу вручну. Середня швидкість перемотування КПП одним 

працівником становить 0,8 км/год, а перемотувальним пристроєм, згідно 

технічних характеристик, – 1,8 км/год. Тобто продуктивність праці, у разі 

додатки/7р/КП%20станок%20перемотувальний%20Тандем-18.pdf
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застосування перемотувального пристрою, зросте у 2,25 рази. Таким чином, для 

перемотування КПП, у разі застосування перемотувального пристрою, потрібно 

в 3 рази менше працівників. 

Заробітна плата одного працівника за місяць становить 5 900 грн (без 

ПДВ). Визначимо суму, яку працівник отримує за годину: 

ЗПгод = ЗП / Nм / Тр = 5900 / 22 / 8 = 33,52 грн/год, 

де Nм – кількість робочих днів за місяць; 

Тр – тривалість робочого дня, год. 

Зважаючи на те, що в році в середньому К = 2000 робочих годин, сукупний 

економічний ефект від закупівлі пристрою складе:  

Е = (N1 – N2) * ЗПгод * К = (3 – 1) * 33,52 * 2000 = 134 080 грн. (без ПДВ), 

де N2 – кількість працівників необхідна для перемотування КПП у разі 

застосування перемотувального пристрою; 

N1 – кількість працівників необхідна для перемотування КПП вручну. 

Вартість перемотувального пристрою, згідно наданої комерційної 

пропозиції складає 441,28 тис. грн. (без ПДВ), після оптимізації витрат вартість 

закупівлі складе – 322,71 тис. грн. (без ПДВ). Термін окупності становитиме: 

Т = В / Е = 322,71 / 134,08 = 2,4 року. 

 

Висновок. 
 

Придбання даного пристрою дозволить підвищити ефективність роботи з 

кабельно-провідниковою продукцією та зменшити ризик отримання травм 

працівниками. Таким чином, реалізація даного проекту є необхідною. 
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Висновки щодо впровадження заходів інвестиційної програми на 2020 рік 

 

Основним завданням ОСР ПрАТ “Кіровоградобленерго”, як суб’єкта 

господарювання, що проводить господарську діяльність з розподілу 

електричної енергії є: 

 дотримання гарантованих показників якості надання послуг 

споживачам електричної енергії Кіровоградської області відповідно до 

затверджених Регулятором; 

 підтримання належного технічного стану енергооб’єктів 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” шляхом їх реконструкції та повної заміни 

зношених елементів; 

  підвищення енергоефективності окремих енерговузлів, так 

програмою 2020 року продовжується робота по приведенню довжин ліній ПЛ-

0,4 кВ до нормованих СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 величин. 

Фактичні та прогнозні показники надійності щодо якості 

електропостачання та витрати електричної енергії наведено у таблиці. 
 

 
2018р./базовий 

2020р.(прогнозні 

показники) 

SAIDI 
місто 465 457 

село 1253 1181 

Втрати ел. ен. 

фактичні,% 13,95 13,30 

нормативні,% 16,97 16,72 

понаднормативні,% -3,02 -3,42 

 

Основною метою реалізації заходів ІП є підвищення якості надання послуг 

споживачам електричної енергії, підвищення ефективності окремих 

енерговузлів, приведення показників якості електричної енергії у відповідність 

до вимог нормативних документів, забезпечення належного технічного стану 

енергооб’єктів ПрАТ “Кіровоградобленерго” шляхом організації їх 

реконструкції, технічного переоснащення та повної заміни зношених елементів. 

Крім того, інвестиційною програмою передбачається вдосконалення обліку 

електричної енергії з метою зниження технологічних та комерційних втрат 

електричної енергії та проведення електрифікації території комплексної 

забудови в м. Кропивницький, а саме: 

– виконання 89,98 км реконструкції електричних мереж 0,4 – 10 кВ з 

одночасною їх оптимізацією в частині зменшення їхньої протяжності; 

– будівництво розвантажувальних ТП 10/0,4 кВ; 

– удосконалення обліку електричної енергії; 

– технічне переоснащення основних джерел живлення, а саме ПС-35 кВ, 

ПС-150 кВ. 
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