
Зміни до інвестиційної програми ПрАТ “Кіровоградобленерго” на 2018 рік. 
 

Технічне переоснащення ПС 35/10кВ “Голованівськ” в частині 
встановлення регульованих пристроїв компенсації реактивної потужності, 
Кіровоградська обл., смт. Голованівськ, вул. Матросова 45. 

 Даним заходом відповідно до проектно-кошторисної документації 
передбачено встановлення двох регульованих БСК 10 кВ потужністю по 2 
Мвар ABBACUS MECB12SI10 на секції шин 10 кВ та двох комірок КРПЗ 10 кВ 
типу КРН-ІІІ-10 з двох сторін існуючого КРПЗ 10 кВ для приєднання БСК до 
секцій шин 10 кВ. Передбачене проектом обладнання – регульовані БСК 10 кВ 
зарубіжного виробництва фірми АВВ, яке складає 90% від загального обсягу.  

Проектна тривалість будівництва 1,5 місяця, згідно з пропозицією на 
поставку обладнання термін поставки складає – 7 місяців з моменту отримання 
авансового платежу, отже загальний час необхідний для виконання даного 
заходу складає 8,5 місяців.  

До схвалення НКРЕКП інвестиційної програми ліцензіат не має права 
використовувати кошти передбачені, як джерела фінансування інвестиційної 
програми, а оскільки інвестиційна програма була схвалена на відкритому 
засіданні НКРЕКП 19.07.2018р., Товариство не мало змоги здійснити 
авансування заходу своєчасно. 

У зв’язку з вищевикладеним ПрАТ “Кіровоградобленерго” планує 
звернутися до НКРЕКП з пропозицією подовжити термін фізичного виконання 
робіт по даному заходу до 01.07.2019 року. 

 
 

Впровадження автоматизованого збору даних у побутових споживачів. 
Даним заходом передбачено продовження впровадження автоматизованого 

збору даних у побутових споживачів електричної енергії у кількості 16 060 шт. 
Даний напрямок є одним із напрямків Енергетичної стратегії України на період 
до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентноспроможність”, яка 
була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року 
№ 605-р. 

Виробником обладнання передбаченого для виконання даного заходу є 
ТОВ “НІК”. Оскільки більшість інвестиційних програм ліцензіатів були 
схвалені НКРЕКП у липні місяці, склалась ситуація коли виробник обладнання 
не може одночасно задовольнити у необхідному обсязі поставку усім 
замовникам обладнання. 

У зв’язку з вищевикладеним ПрАТ “Кіровоградобленерго” планує 
звернутися до НКРЕКП з пропозицією подовжити термін фізичного виконання 
робіт по даному заходу до 01.07.2019 року. 

 
 
 

 


