
п.2.4. Техніко-економічне обґрунтування необхідності розроблення 

проектно-кошторисної документації по монтажу ЩРЖУ. 

 
Резюме. 
 

Розроблення проектів є складовою частиною виробничих потреб 

встановлення ЩРЖУ в багатоповерхові будинки. На виконання вимог пункту 

2.4.2 глави 2.4 розділу II Правил роздрібного ринку електричної енергії (зі 

змінами, внесеними постановою НКРЕКП №475 від 17.03.2021р.), проектом на 

встановлення ЩРЖУ буде передбачено збільшення дозволеної (договірної) 

потужності споживача до 5 кВт. Сучасна реконструкція внутрішньобудинкових 

мереж відрізняється надійністю, більшою якістю розведення пофазного 

навантаження, малими габаритами. При застосуванні мідного кабелю 

виконується вимога розділу ПУЕ “Електрообладнання спеціальних пристроїв”.  

 

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 заміни ввідного кабелю на будинок на більший 

переріз, встановлення ввідних вимикачів на будинок, та вихідних автоматичних 

вимикачів на кожного споживача окремо, згідно дозволеної (договірної)  

потужності. Винесення приладів обліку у шафи ЩРЖУ із встановленням 

електронних лічильників дозволяє: 

1. зменшення комерційних та технічних втрат електроенергії  

2. збільшення дозволеної (договірної)  потужності споживача до 5 кВт; 

3. підвищить надійність та безперебійність електропостачання споживачів. 

4. унеможливить використання, магнітів, високочастотних та імпульсних 

генераторів  для зменшення показань лічильників; 

5. виключити зі схеми електропостачання приховані проводки, безоблікові 

розетки та інше; 

6. безперешкодно знімати показання з приладів обліку; 
 

№ 

з/п 
Назва РЕМ Адреса 

Кількість 

споживачів 

Кількість 

шаф 

ЩРЖУ 

1 Новоукраїнський  

вул. Соборна 73 32 

11 

вул. Соборна 76 23 

вул. Гагаріна 20 16 

вул. Соборна 144 14 

вул. Ярослава Мудрого 43 8 

с. Комишувата, вул. Гіталова 19 10 

с. Помічна, вул. Ткаченка 202 8 

2 Кіровоградський міс. 
вул. Академіка Корольова 15 79 

88 
вул. Академіка Корольова 21 80 



№ 

з/п 
Назва РЕМ Адреса 

Кількість 

споживачів 

Кількість 

шаф 

ЩРЖУ 

вул. Академіка Корольова 25/6 75 

вул. Академіка Корольова 23 79 

вул. Архангельська 46 52 

вул. Архангельська 44 32 

вул. Велика Перспективна 1-б 46 

вул. Велика Перспективна 25 41 

вул. Велика Перспективна 29/35 8 

вул. Велика Перспективна 34/32 38 

вул. Велика Перспективна 5/6 50 

вул. Велика Перспективна 6/3 35 

вул. Велика Перспективна 6/3-Б 45 

вул. Велика Перспективна 7 19 

вул. Віктора Чміленка 89 36 

вул. Волкова 26 к.1 129 

вул. Волкова 26 к.2 129 

вул. Дворцова 65 29 

вул. Поповича 7б 64 

вул. Поповича 7в 63 

Студентський бульвар 13 23 

Студентський бульвар 11 40 

Студентський бульвар 7 32 

Студентський бульвар 6/5 21 

      Всього 1356 99 

 

Витрати коштів. 

 

Всього в рамках ІП-2021р. розроблення проектно-кошторисної 

документації на 2022 рік по монтажу ЩРЖУ складає 633,12 тис. грн. (без 

ПДВ). 

 

Висновок. 
 

Реалізація проекту технічно необхідна для ПрАТ “Кіровоградобленерго”. 

 
 

 

 

 

 



п.3.5, п.3.6, п.3.7, п.3.8. Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

розробки ПКД на улаштування АСДУ Бобринецького, Долинського, 

Компаніївського, Новгородківського РЕМ. 

 

Резюме. 
 

09.12.2020 року на відкритому засіданні НКРЕКП прийнято постанову № 

2371 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” із застосуванням стимулюючого регулювання. У 

відповідності до підпункту 1 пункту 2 постанови НКРЕКП від 26.07.2013р. 

№1029, протягом першого регуляторного періоду (2021 – 2023 роки) ПрАТ 

“Кіровоградобленерго” має забезпечити повне виконання плану заходів із 

забезпечення достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг 

(зокрема шляхом створення систем реєстрації відключень в електричних 

мережах 6 - 150 кВ). 

З метою своєчасного та повного виконання плану заходів із забезпечення 

достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг необхідно у 2021 

році виконати розробку проектів з улаштування АСДУ Бобринецького, 

Долинського, Компаніївського, Новгородківського РЕМ. Дані заходи є 

складовою частиною розробленої Товариством Концепції розвитку засобів 

диспетчерського і технологічного управління ПрАТ “Кіровоградобленерго” на 

2021-2025 роки. 

Головною метою улаштування АСДУ РЕМ є необхідність впровадження 

системи управління аварійними та плановими відключеннями (OMS) об’єктів 

електричних мереж та забезпечення дієвого контролю за процесом розподілу 

електроенергії електричними мережами споживачам. 

 

Опис робіт 
 

На даний час в Бобринецькому, Долинському, Компаніївському та 

Новгородківському РЕМ відсутні АСДУ ПС-35кВ і РУ-10кВ. Від підстанцій 35-

150 кВ заживлені наступна кількість ліній 10 кВ: 

Бобринецький район – 51 лінія; 

Долинський район – 71 лінія; 

Компаніївський район – 36 ліній; 

Новгородківський район – 29 ліній. 

В комплекс робіт, які планується передбачити проєктами з улаштування 

АСДУ РЕМ, входить наступне. 

– придбання та монтаж устаткування радіоканалів, телемеханіки та 

обчислювальної техніки на ДП РЕМ і ПС 35-150кВ; 

– інсталяція всіх складових частин обладнання з організацією 

оперативно-інформаційних комплексів (ОІК) Бобринецького, Долинського, 

Компаніївського, Новгородківського РЕМ з видачею необхідної телеінформації 

в ОІК ОДС ПрАТ “Кіровоградобленерго” верхнього рівня згідно діючих норм. 

В результаті улаштування АСДУ РЕМ та після впровадження системи 

OMS, передбачається отримання наступних результатів: 



 створення можливості оперативного визначення аварійної ділянки або 
елементу (конкретної одиниці обладнання) електричної мережі шляхом 

миттєвого інформування чергового диспетчера про відключення 

контрольованих приєднань та роботу пристроїв РЗА (в тому числі автоматики 

повторного включення); 

 зменшення недовідпуску електричної енергії за рахунок скорочення 
часу відключення контрольованих елементів електричних мереж шляхом 

забезпечення можливості дистанційного керування комутаційними апаратними. 

Особливої уваги в даному напрямку заслуговує питання оперативного пошуку 

приєднання з однофазним замиканням на землю в мережах з ізольованою 

нейтраллю; 

 можливість визначення пріоритетних дій для оперативного 

перенаправлення експлуатаційних бригад на пошук та усунення пошкоджень в 

електричній мережі, в тому числі з урахування наявної інформації щодо 

масштабів знеструмлення споживачів; 

 можливість формування оперативної інформації керівництву ОСР та 
ЗМІ щодо масштабів знеструмлень (кількості відключених клієнтів) та 

прогнозних обсягів робіт; 

 здійснення оцінки часу відновлення електропостачання. 
 

Технічний опис 
 

Комплекс устаткування та програмного забезпечення АСДУ РЕМ 

складається з: 

1. Диспетчерського комплекту в складі: 

 персональний комп’ютер з комплектом канального обладнання та 
програмним забезпеченням; 

 серверне обладнання для збору, обробки, зберігання телеметричних 
даних і забезпечення передачі необхідної інформації в ОІК верхнього рівня; 

 пристрої, засоби захисту від несанкціонованого втручання в роботу 
системи АСДУ і управління комутаційними апаратами на контрольованих 

енергооб’єктах; 

 УКХ радіостанція, або радіомодем, з комплектом обладнання антенно-

фідерного тракту. 

2. Комплекту контрольованого пункту (КП) в складі: 

 обладнання телемеханіки з вимірювальними перетворювачами ТВ; 

 УКХ радіостанція, або радіомодем, з комплектом обладнання антено-

фідерного тракту та блоком електроживлення. 

Для ПС-35кВ, де відсутні приміщення для розміщення обладнання 

телемеханіки, передбачено встановлення спеціалізованих блок-контейнерів 

телемеханіки, які забезпечують виконання всіх вимог до апаратних приміщень 

вузлів ЗДТУ. 

Загальний обсяг інформації, що буде наданий на диспетчерський пункт (на 

монітор персонального комп’ютера та мнемосхему) складає: 



Бобринецького РЕМ: 

 телесигналізація – 255 сигналів; 

 телевимірювання – 121 вимірів; 

 телекерування – 116 сигналів. 

Долинського РЕМ: 

 телесигналізація – 525 сигналів; 

 телевимірювання – 206 вимірів; 

 телекерування – 184 сигналів. 

Компаніївського РЕМ: 

 телесигналізація – 190 сигналів; 

 телевимірювання – 117 вимірів; 

 телекерування – 90 сигналів. 

Новгородківського РЕМ: 

 телесигналізація – 206 сигналів; 

 телевимірювання – 83 вимірів; 

 телекерування – 94 сигналів. 

 

Сучасне устаткування радіоканалів, телемеханіки та обчислювальної 

техніки побудовано на базі сучасних технологій і програмного забезпечення, 

характеризується високими швидкостями передачі та обробки телеінформації, 

надає дуже великий перелік видів інформації, що збирається і надається 

оперативному та керівному персоналу. 

Устаткування радіоканалів характеризується високою надійністю в роботі, 

наявністю можливості дистанційного контролю стану устаткування та 

керування конфігурацією мережі радіоканалів, малими габаритними розмірами, 

низьким рівнем споживання електричної енергії. Воно комплектується повним 

набором антен, що дозволяє організовувати мережі швидкісних радіоканалів 

гнучкої конфігурації, незалежно від структури електричної мережі. 

Сучасне обладнання телемеханіки, у комплексі з обчислювальною 

технікою та програмним забезпеченням, дозволяє створювати ОІК РЕМ з 

автоматизованими робочими місцями оперативного та керівного персоналу, 

інтегровані в ОІК ОДС верхнього рівня. Такі комплекси дозволять повністю 

контролювати в РЕМ технологічний процес доставки електроенергії до 

споживача. 

 

Витрати коштів 
 

Вартість заходів з розробки ПКД підрядним способом складає: 

Розробка ПКД на “Улаштування АСДУ Бобринецького РЕМ (8 ПС-35 кВ, 

1 РУ-10 кВ)” – 376,77 тис. грн. (без ПДВ); 

Розробка ПКД на “Улаштування АСДУ Долинського РЕМ (15 ПС 35 кВ, 1 

РУ-10 кВ)” – 596,87 тис. грн. (без ПДВ); 

Розробка ПКД на “Улаштування АСДУ Компаніївського РЕМ (9 ПС-35 кВ, 

1 РУ-10 кВ)” – 342,41 тис. грн. (без ПДВ); 



Розробка ПКД на “Улаштування АСДУ Новгородківського РЕМ (6 ПС-35 

кВ, 1 РУ-10 кВ)” – 290,96 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Економічна ефективність 
 

Улаштування комплексів АСДУ Бобринецького, Долинського, 

Компаніївського, Новгородківського РЕМ планується виконати у 2022 році, це 

дозволить створити АСДУ з автоматизованими робочими місцями чергового 

диспетчера, начальника РЕМ, головного інженера РЕМ, заступника начальника 

РЕМ по збуту електроенергії, інтегровані в ОІК ОДС ПрАТ 

“Кіровоградобленерго” верхнього рівня. 

Ефективність улаштування АСДУ буде досягнута за рахунок наступних 

факторів: 

1. Зниження числа виїздів експлуатаційних бригад на ремонт та технічне 
обслуговування устаткування каналів телемеханіки та обладнання 

телемеханіки. 

2. Зниження витрат часу, ПММ, трудових витрат, інших ресурсів на 

виконання оперативних перемикань у розподільчих електромережах, 

визначення, локалізацію місць пошкоджень, покращення показника Saidi. 

3. Зменшення втрат електроенергії на транспорт за рахунок 

перерахованих вище факторів, зменшення недовідпуску електроенергії 

споживачам. 

4. Зменшення витрат на зняття показників лічильників електроенергії на 
енергооб’єктах, у випадках підключення до інтелектуальних 

електролічильників. 

5. Зниження обсягів витрат від розкрадання обладнання з підстанцій за 
рахунок включення датчиків охоронної сигналізації в обсяги телемеханіки. 

6. Підвищення рівня безпеки під час виконання робіт в 

електроустановках за рахунок дистанційного управління комутаційними 

апаратами, що перебувають під робочою напругою. 

 

Висновок 
 

Таким чином, реалізація даних заходів є технічно-необхідною і доцільною. 

 

 

 



п.3.9. Техніко-економічне обґрунтування необхідності  

розробки ПКД на технічне та функціональне переоснащення  

ОІК ОДС ПрАТ “Кіровоградобленерго” 
 

Резюме. 
 

09.12.2020 року на відкритому засіданні НКРЕКП прийнято постанову № 

2371 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” із застосуванням стимулюючого регулювання. У 

відповідності до підпункту 1 пункту 2 постанови НКРЕКП від 26.07.2013р. 

№1029, протягом першого регуляторного періоду (2021 – 2023 роки) ПрАТ 

“Кіровоградобленерго” має забезпечити повне виконання плану заходів із 

забезпечення достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг 

(зокрема шляхом створення систем реєстрації відключень в електричних 

мережах 6 - 150 кВ). 

З метою своєчасного та повного виконання плану заходів із забезпечення 

достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг у 2021 році 

необхідно виконати розробку ПКД на технічне та функціональне 

переоснащення оперативно-інформаційного комплексу (ОІК) ОДС ПрАТ 

“Кіровоградобленерго” (реалізація робіт буде виконуватися у 2022-2023 роках). 

Даний захід є складовою частиною розробленої Товариством Концепції 

розвитку засобів диспетчерського і технологічного управління ПрАТ 

“Кіровоградобленерго” на 2021-2025 роки. 

 

Опис робіт 
 

В оперативному підпорядкуванні диспетчерів ОДС ПрАТ 

“Кіровоградобленерго” знаходяться: 

 транзитні та тупикові ПЛ-150кВ (крім ПЛ-150кВ, що знаходяться в 

оперативному управлінні Дніпровської енергетичної системи (ДнЕС) та 

електромереж суміжних суб’єктів енергоринку); 

 всі транзитні ПЛ-35кВ; 

 тупикові ПЛ-35кВ між електричними мережами ПрАТ 

“Кіровоградобленерго” та сусідніх ОСР, або ті, які живлять два чи більше 

філіалів одних ЕС, а також ті, що відходять від ПС-150кВ; 

 оперативно-диспетчерські групи РЕМ, у складі кожної з яких 

знаходяться 170 шт. ПС- 35кВ; 

 22 шт. ПС-150кВ, 6 шт. ПС-35кВ. 

Диспетчерський пункт ОДС ПрАТ “Кіровоградобленерго” взаємодіє з 

диспетчерськими групами суміжних суб’єктів енергоринку, якими є: 

 3 шт. ПС-330кВ ДнЕС НЕК “Укренерго”; 

 10 шт. тягових ПС-150кВ, що належать філії “Одеська залізниця” АТ 

“Укрзалізниця”; 

 5 шт. ПС-150кВ, що належать Міненерго; 

 1 шт. ПС-150кВ, що належить компанії “Нафтогаз України”. 



Станом на сьогоднішній день обладнання та програмне забезпечення ОІК 

ОДС ПрАТ “Кіровоградобленерго” практично повністю зношене, морально 

застаріло та не відповідає сучасним вимогам, а також унеможливлює 

управління аварійними та плановими відключеннями (система OMS) об’єктів 

електричних мереж і забезпечення дієвого контролю за процесом розподілу 

електроенергії електричними мережами споживачам. 

Технічне та функціональне переоснащення ОІК ОДС ПрАТ 

“Кіровоградобленерго” забезпечить повну заміну застарілого обладнання та 

його програмного забезпечення на нове, забезпечить надійність, безперервність 

роботи ОІК ОДС, в якому будуть реалізовані модулі DMS та OMS, а також буде 

передбачено можливість реалізації модулів NMS та EMS. Крім цього, 

покращаться наступні показники: 

 зменшення часу на пошук пошкоджень ліній електропередач, місць 
замикання на “землю” за рахунок миттєвої інформованості чергового 

диспетчера про відмову в роботі електроустаткування. 

Сучасне обладнання ОІК забезпечує не тільки питання телемеханізації 

енергооб’єктів, але й надає експлуатаційному персоналу автоматизоване робоче 

місце на яке виводиться повний обсяг технологічної інформації, що відображає 

реальний стан енергооб’єктів, для диспетчерів середнього та верхнього рівня 

керування. 

В комплекс робіт, які планується передбачити ПКД на технічне та 

функціональне переоснащення ОІК ОДС, входить монтаж та інсталяція нового 

серверного обладнання, всіх складових частин обчислювальної техніки і 

програмно-технічних рішень ОІК із заміною устаткування телемеханіки, 

каналів зв’язку, автоматизованих робочих місць на ЦДП ОДС і ПС-150кВ. 

 

Технічний опис 
 

Сучасне обладнання ОІК ОСР являє собою складне технічне спорудження, 

створене на базі сучасних інформаційно-комутаційних технологій і новітнього 

ексклюзивного програмного забезпечення. З його допомогою Товариство 

планує виконати наступне. 

1. Заміна застарілого обладнання та програмного забезпечення сервера ОІК 

ОДС. 

2. Захист інформації від вірусних програм. 

3. Резервування бази даних. 
4. Створення можливості роботи сервера ОІК як транзитного вузла для 

передачі необхідної інформації ДнЕС та іншим суміжним суб’єктам. 

5. Забезпечення можливості передачі інформації про знеструмлення 

споживачів з АСДУ РЕМ. 

6. Створення можливості виконання черговим диспетчером РДП 

попередньої та наступної уточненої класифікації щодо знеструмлення 

споживачів. В якості загальної точки взаємодії підсистеми вибрано КЛ або ПЛ 

6-10кВ на ПС-150кВ. 



7. Забезпечення можливості перегляду інформації про кількість 

приєднаних споживачів на різних схемах для рівнів електромережі. 

8. Забезпечення передачі необхідних обсягів інформаційних потоків з 

урахуванням часових вимог за напрямком ОІК РМ (робоче місце) РЕМ – ОІК 

РМ ОДС. 

9. Організація взаємодії проектованого обладнання по основним та 

резервним виділеним каналам Ethernet (спеціальні, захищені) по протоколу 

TCP/IP. Використання виділених каналів захистить інформацію від 

несанкціонованого доступу та гарантує достовірність даних. 

10. Оптимізація технічних рішень з метою забезпечення необхідного рівня 

надійності, керованості, швидкодії, інформаційної ємкості та пропускної 

здатності створеної системи, а також мінімальних витрат на її створення. 

 

Витрати коштів 
 

Вартість заходу з розробки ПКД на технічне та функціональне 

переоснащення ОІК ОДС ПрАТ “Кіровоградобленерго” підрядним способом 

складає 315,82 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Економічна ефективність 
 

Технічне та функціональне переоснащення ОІК ОДС дозволить 

реалізувати функції ОІК ОДС верхнього рівня в повному обсязі, тобто створити 

ОІК з автоматизованими робочими місцями диспетчерів та обслуговуючого 

персоналу інтегрований з системами телемеханіки нижнього рівня АСДУ РЕМ 

Кіровоградської області. 

Ефективність технічного та функціонального переоснащення ОІК ОДС 

буде досягнута за рахунок наступних факторів: 

1. Зниження витрат на виконання оперативних перемикань в 

електромережах, визначення та локалізацію ушкоджених фрагментів 

електромережі. 

2. Зменшення втрат електричної енергії на транспорт, за рахунок 
оптимізації основної схеми та режимів її роботи, як у штатному так і в 

позаштатному режимах. 

3. Зменшення недовідпуску електроенергії за рахунок: 

 скорочення часу на збір інформації про поточний стан 

електромереж. 

 скорочення часу на обробку прийнятої інформації й прийняття 

рішення оперативним персоналом (робота ОІК в режимі радника). 

 скорочення часу на ліквідацію позаштатних ситуацій за рахунок 
можливості дистанційного включення комутаційних апаратів, що дозволяє 

відновити енергопостачання споживачів. 

4. Зменшення витрат на відновлення робочого стану технологічного 
обладнання після крадіжок устаткування та супутніх матеріалів через 

створення охоронної сигналізації підстанцій. 



5. Підвищення рівня безпеки виконання робіт в електроустановках за 
рахунок дистанційного керування комутаційними апаратами мережі, що 

перебувають під робочою напругою, та технологічного відеоспостереження за 

виконанням робіт на всіх етапах. 

6. Підвищення достовірності інформації щодо навантаження на 

трансформаторах та ЛЕП. 

7. Аналіз транзиту електроенергії, та керування транзитом мережею 
150кВ. 

 

Висновок 
 

Таким чином, реалізація даних заходів є технічно-необхідною і доцільною. 

 

 

 



п.4.4. Техніко-економічне обґрунтування 

необхідності модернізації мережевої інфраструктури. 

 

Резюме. 
 

Для зменшення вразливості розподіленої обчислювальної мережі 

Товариства планувалася подальша сегментація окремих ділянок мережі, 

удосконалення її захисту, з метою мінімізації завданої шкоди в разі 

проникнення шкідливого програмного забезпечення в мережу Товариства. 

Для цього планувалася заміна програмних маршрутизаторів на апаратні як 

на рівні відокремлених підрозділів, так і на рівні центрального маршрутизатора. 

Маршрутизатори повинні мати апаратний Firewall та VPN для забезпечення 

захисту окремих сегментів мережі від несанкціонованого втручання. 

Крім того, планувалася заміна комутаторів локальних обчислювальних 

мереж (ЛОМ) для забезпечення сегментації ЛОМ підрозділів Товариства, 

підвищення швидкості та надійності ЛОМ. 

 

Витрати коштів 
 

Планувалося придбати наступне обладнання. 

П/н PN Опис Кіл-ть 

Вартість за 

одиницю, грн 

(без ПДВ) 

Сума, грн 

(без ПДВ) 

1.0 
C9200L-48T-

4X-E 

Catalyst 9200L 48-port data, 

4 x 10G ,Network Essentials 
24 135 095,33 3 242 287,92 

1.0.1 
CON-SNT-

C920L4XE 

SNTC-8X5XNBD Catalyst 

9200L 48-port data, 4 x 10G 

,Ne 

24 4 244,33 101 863,92 

1.5.0.1 
C9200L-DNA-

E-48-3Y 

C9200L Cisco DNA 

Essentials, 48-port, 3 Year 

Term license 

24 26 045,33 625 087,92 

2.0 
C9200L-24T-

4X-E 

Catalyst 9200L 24-port data, 

4 x 10G ,Network Essentials 
3 86 140,67 258 422,00 

2.0.1 
CON-SNT-

C920L24X 

SNTC-8X5XNBD Catalyst 

9200L 24-port data, 4 x 10G 

,Ne 

3 8 383,50 25 150,50 

2.5.0.1 
C9200L-DNA-

E-24-3Y 

C9200L Cisco DNA 

Essentials, 24-port, 3 Year 

Term license 

3 3 190,67 9 572,00 

3.0 
SFP-H10GB-

CU2M= 

10GBASE-CU SFP+ Cable 

2 Meter 
6 3 000,00 18 000,00 

4.0 Роботи з налаштування обладнання 142 115,72 

Загальна вартість, грн (без ПДВ) 4 422 500,00 

 

Після проведення оптимізації вартісних показників вартість заходу складає 

3 875,00 тис. грн. (без ПДВ). 

 



Однак враховуючи вимоги сьогодення, виникла необхідність виконати 

заміну специфікації обладнання, що викликане наступними факторами, що є 

актуальними в 2021 році та впливають на якісну роботу інформаційної мережі 

компанії: 

1. Безпека ОТ мережі. В зв’язку з все більшим розвитком телемеханізації 

об’єктів компанії, виникає потреба у всебічному захисті найбільш вразливого 

сегменту – систем управління від проникнення, крадіжки інформації та 

перехвату керування. 

2. Постійне зростання загроз “взлому” інформаційних систем та ресурсів 

компанії. Поточне обладнання, що використовується на периметрі, здатне 

захистити системи компанії не в повному обсязі, так як морально та технічно 

застаріло. 

3. Збільшення кількості маршрутизаторів та комутаторів всередині 

локальної мережі компанії вимагає оновлення ядра мережі шляхом придбання 

більш потужних комутаторів, що дозволять обробляти великі потоки даних 

інформаційної мережі компанії. 

4. Необхідність актуального моніторингу подій всередині локальної 

мережі. Постійне збільшення одиниць комутаційного обладнання та 

комп’ютерної техніки вимагають контролю подій та потоків в локальній мережі 

підприємства. 

Для володіння актуальною інформацією та оперативного прийняття 

рішень, направлених на захист інформаційних активів, необхідно змінити 

специфікацію, відійшовши від заміни комутаційного обладнання на придбання 

пристроїв захисту периметру, оновлення комутаторів ядра та впровадження 

системи захисту Cisco Firepower Threat Defense. 

Для цього планується заміна комутаторів ядра на більш сучасні, які 

забезпечать оптимальне керування мережею та можливість розділення ІТ та ОТ 

мереж на програмному та фізичному рівні. Також заплановано впровадження 

пристроїв захисту периметру мережі (firewall) актуального покоління для 

забезпечення захисту окремих сегментів мережі від несанкціонованого 

втручання. 

 

Витрати коштів 
 

Планується придбати наступне обладнання з вартістю відповідно до 

комерційної пропозиції: 

№ з/п PN Опис Кіл-ть 

Вартість за 

одиницю, грн 

(без ПДВ) 

Сума, грн 

(без ПДВ) 

1 C9500-16X-A 
Catalyst 9500 16-port 10Gig 

switch, Advantage 
2 450104,97 900209.94 

2 
CON-3SNT-

C95K16XA 

3YR SNTC 8X5XNBD 

Catalyst 9500 16-por 
2 119515.96 239031.92 

3 C9500-NM-8X 
Cisco Catalyst 9500 8 x 

10GE Network Module 
2 114623.01 229246.02 

4 PWR-C4- 950W AC Config 4 Power 2 58709.333 117418.67 



950WAC-R/2 Supply front to back cooling 

5 
C9500-DNA-L-

A-3Y 

Cisco Catalyst 9500 DNA 

Advantage 3 Year License 
2 198493.52 396987.03 

6 ISR4451-X/K9 

Cisco ISR 4451 

(4GE,3NIM,2SM,8G 

FLASH,4G DRAM) 

2 373196.83 746393.67 

7 
CON-SNT-

ISR45XK9 

SNTC-8X5XNBD Cisco 

ISR4451 (4GE,3 
2 82014.691 164029.38 

8 
MEM-4400-

4GU8G 

4G to 8G DRAM Upgrade 

(4G+4G) for Cisco ISR 

4400 

2 41935.246 83870.492 

9 PWR-4450-AC/2 

AC Power Supply 

(Secondary PS) for Cisco 

ISR 4450 

2 22365.464 44730.929 

10 
FL-44-PERF-

K9= 

Performance on Demand 

License for 4400 Series 
2 82216.707 164433.41 

11 
FPR1150-

NGFW-K9 

Cisco Firepower 1150 

NGFW Appliance, 1U 
2 289315.79 578631.58 

12 
CON-SSSNT-

FPR1150N 

SOLN SUPP 8X5XNBD 

Cisco Firepower 1150 

NGFW Appliance, 1U 

2 57747.142 115494.28 

13 
L-FPR1150T-

TMC-1Y 

Cisco FPR1150 Threat 

Defense Threat, Malware 

and URL 1Y Subs 

2 119604.05 239208.09 

14 
FS-VMW-10-

SW-K9 

Cisco Firepower 

Management 

Center,(VMWare) for 10 

devices 

2 45677.333 91354.667 

15 
CON-ECMU-

VMWSW10 

SWSS UPGRADES Cisco 

Firepower Management 

Center,(VMWare) for 

2 12259.124 24518.248 

Загальна вартість, грн. (без ПДВ)  4 135 558,34 

 

Реалізацію заходу планується виконати за 3 875,00 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Висновок 
 

Реалізація даного заходу є виробничо-необхідною для 

ПрАТ “Кіровоградобленерго”. 

 

 

 



п.4.5. Техніко-економічне обґрунтування 

необхідності модернізації серверної інфраструктури 

 

Резюме 
 

Значна частина серверів Товариства експлуатується 10 і більше років. Такі 

сервери є морально та фізично застарілими, відсутня будь-яка можливість їх 

модернізації. Вкрай ускладнений ремонт, тому що відсутні у продажу запасні 

частини. 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 
 

Планувалося придбання таких серверів: 

Опис 
Кіл-

ть 

Вартість за 

одиницю, грн 

(без ПДВ) 

Сума, грн 

(без ПДВ) 

Серверне обладнання для віртуальної інфраструктури 

Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF, 2 x 

Xeon 6250, 16 x 32GB DDR4-2933, SN1100Q DP 

16Gb FC HBA, BCM57416 DP 10GBase-T Ethernet, 2 

x 800W HP RPS, iLO Advanced, 32GB microSD 

RAID 1 USB Boot Drive, 3Y Proactive Care 24x7 

SVC DL360 Gen10 Support, Startup Entry 300 Series 

OS SVC 

10 748 190,00 7 481 900,00 

Система збереження даних MSA 2050 SAN Dual 

Controller SFF Storage, 24 x 2.4TB 12G SAS 10K 

SFF, 4 x 16Gb FC SFP+, 4 x LC-LC OM3 5m Cable, 

3Y Proactive Care 24x7 SVC, MSA Family Startup 

SVC 

1 2 054 080,00 2 054 080,00 

Гіпервізор і засоби управління 

ПЗ VMware vSphere Standard 1 Processor 3yr 

Software 
10 57 317,00 573 170,00 

ПЗ VMware vCenter Server Foundation 3yr Software 1 88 512,00 88 512,00 

Компоненти системи резервного копіювання 

Сервер ProLiant DL380 Gen10 8LFF, 2х Xeon 

4215, 8 x 16GB DDR4-2933, 8 x 8TB SAS 12G 

Midline 7.2K LFF, P816i-a SR, BCM57416 DP 

10GBase-T Ethernet, 2 x 500W HP RPS, iLO 

Advanced, MS Win2019 Server Standard, 3Y Proactive 

Care 24x7 SVC DL380 Gen10 Support, Startup 300 

Series OS SVC 

2 714 760,00 1 429 520,00 

ПЗ Veeam Backup & Replication Enterprise. Includes 

1 year of Basic Support  
4 62 413,00 249 652,00 

Послуги та роботи з налаштування обладнання 



Опис 
Кіл-

ть 

Вартість за 

одиницю, грн 

(без ПДВ) 

Сума, грн 

(без ПДВ) 

Роботи з налаштування обладнання 123 166,00 

Загальна вартість, грн (без ПДВ) 12 000 000,00 

 

Після проведення оптимізації вартісних показників вартість заходу складає 

9 400,00 тис. грн. (без ПДВ). 

 

09.12.2020 року на відкритому засіданні НКРЕКП прийнято постанову № 

2371 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” із застосуванням стимулюючого регулювання. У 

відповідності до підпункту 1 пункту 2 постанови НКРЕКП від 26.07.2013р. 

№1029, протягом першого регуляторного періоду (2021 – 2023 роки) ПрАТ 

“Кіровоградобленерго” має забезпечити повне виконання плану заходів із 

забезпечення достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг 

(зокрема шляхом створення систем реєстрації відключень в електричних 

мережах 6 - 150 кВ). 

З метою своєчасного та повного виконання плану заходів із забезпечення 

достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг планується 

зменшити кількість серверів для інфраструктури з 10 шт. до 5 одиниць та 

відповідно зменшити до 5 шт. необхідних ліцензій, в наступній конфігурації: 

 

№ 

з/п 
Опис 

Од. 

вим. 

Кіл-

ть 

Вартість за 

одиницю, грн. 

(без ПДВ) 

Сума, грн. 

(без ПДВ) 

Серверне обладнання для віртуальної інфраструктури 

1 

Бле д серверне шасі Dell PowerEdge 

MX7000 Chassis з резервним модулем 

керування, БЖ HP RPS 6 x 3000W 

(3 3), Конвергентний комутатор 2 шт x 

MX9116n 25GbE (Fabric Switching) , Модуль 2 

шт x 40GbE QSFP , Модуль 2 шт x 32G FC 

QSFP28, Кабель 4 x MPO to 4xLC Cable, 3Yr 

NBD  

шт.  1 1 121 666,67 1 121 666,67 

2 

Бле д сервер Dell PowerEdge MX740C 2.5" 

Chassis with up to 6 SATA, Процесор 2 x Intel 

Xeon Gold 6230R (26 ядер /52 потоки\35.75 M 

Cache), Память 16 x 32GB 3200MT/s 

RDIMMs, 32GB SD Card, Конвергентна 

мережева карта QLogic FastLinQ 41262 DP 

10/25GbE, TPM 2.0, iDRAC9 Ent, 3Yr NBD  

шт. 5 456 666,67 2 283 333,33 

3 

Система зберігання даних Dell EMC 

ME4024 з контролер 2 шт - 16Gb FC 4 Port 

Contr , модуль 4 шт x FC16 SFP, 

Накопичувачі: 4 шт x 1.92TB SSD SAS RI, 20 

шт x 2.4TB 10K RPM SAS, БЖ HP RPS 580W, 

шт. 1 883 333,33 883 333,33 



№ 

з/п 
Опис 

Од. 

вим. 

Кіл-

ть 

Вартість за 

одиницю, грн. 

(без ПДВ) 

Сума, грн. 

(без ПДВ) 

3Yr NBD  

4 

Система резервного копіювання Dell EMC 

Data Protection Appliance 4400, об’ємом 12TB, 

молуль 4 шт. x10GbE SR SFP+, iDRAC9 Ent, 

3Yr NBD  

шт. 1 1 151 666,67 1 151 666,67 

5 

Комутатор ядра рівня ЦОД 16-port 10Gig 

switch с DNA Advantage, PI 3.x LF, AS , 1 

Token 

шт. 1 587 500,00 587 500,00 

Всього обладнання, грн. (без ПДВ) 6 027 500,00 

Гіпервізор і засоби управління 

1 

Програмна продукція VMware vSphere 7 

StandardAcceleration Kit for 6 CPU, 1 Year 

Lic&Sub  

шт.  1 728 600,00 728 600,00 

2 

Програмна продукція VMware vSphere 7 

Standard for 1 CPU, up to 32 cores, 1 Year 

Lic&Sub  

шт. 4 65 400,00 261 600,00 

Всього програмної продукції, грн. (без ПДВ) 990 200,00 

Всього, грн. (без ПДВ) 7 017 700,00 

 

Вартість реалізації заходу складе: 9 400,00-2 484,14 = 6 915,86 тис. грн. 

(без ПДВ). Вивільнені кошти заплановано направити на заходи з розробки 

ПКД: на улаштування АСДУ 4-х РЕМ, технічне та функціональне 

переоснащення ОІК ОДС Товариства та на технічне переоснащення АТС 

Кіровоградського міського та Олександрівського РЕМ. 

 

Висновок 
 

Реалізація даного заходу є виробничо необхідною для 

ПрАТ “Кіровоградобленерго”. 

 

 

 



п.5.1, п.5.2, п.5.3. Техніко-економічне обґрунтування необхідності  

технічного переоснащення АТС РВБ Кіровоградського міського РЕМ,  

технічного переоснащення АТС РВБ Олександрівського РЕМ, розробки 

техніко-економічного обґрунтування необхідності модернізації системи 

телефонного зв’язку ПрАТ “Кіровоградобленерго”. 

 

Загальна частина 
 

На даний час система автоматичного телефонного зв’язку ПрАТ 

“Кіровоградобленерго” складається з станції виробництва фірм Panasonic, LG, 

Alkatel і Nortel. Мережа зв’язку Товариства побудована з використанням TDM 

технології. Потоки Е1 використовуються для з’єднання цифрових АТС 

“Меридіан-1” по PRI, для зв’язку комутаторів (аналогових АТС) типу Panasonic 

KX - TA624 та LG - 46. 

Заходами з технічного переоснащення АТС РЕМ передбачено виконати 

пілотні проєкти з технічного переоснащення ЦАТС “Меридіан – 1С” опції 11 на 

РВБ Кіровоградського міського РЕМ та Олександрівського РЕМ в частині 

заміни існуючих АТС на ІР АТС Grandstream. 

В свою чергу, заходом з розробки техніко-економічного обґрунтування 

необхідності модернізації системи телефонного зв’язку ПрАТ 

“Кіровоградобленерго” передбачено на основі досвіду експлуатації АТС, які 

планується встановити на РВБ Кіровоградського міського РЕМ та 

Олександрівського РЕМ, виконати технічне обґрунтування вибору виробника 

ІР АТС, для можливості реалізації у 2022 році заходу з технічного 

переоснащення телекомунікаційної платформи TDM на ІР платформу (АТС). 

Слід зазначити, що на даний час розробники обладнання систем комутації 

не виробляють телефонні станції, які базуються виключно на базі технології 

TDM і перейшли на гібридні системи типу IP/TDM або на ІР. Даний факт 

підтверджується підвищенням вартості обладнання класичних TDM станцій і, 

одночасно, зменшенням вартості гібридних ІР/TDM систем, а також ІР систем. 

 

Резюме 
 

Необхідність технічного переоснащення існуючої цифрової АТС на РВБ 

Кіровоградського міського РЕМ обумовлена наступним. 

 Існуюча АТС була введена в експлуатацію у 2004 році, напрацювання 
даної АТС на відмову, згідно паспортних даних, складає 90 000 годин. Станом 

на 01.03.2021р. напрацювання склало більше 141 000 годин, що перевищує 

встановлену виробником норму на 57%.; 

 Існуюча АТС на даний час практично не ремонтопридатна, оскільки 

відповідно до акту технічного стану: 

1. існуючий центральний процесор, модуль накопичення програмного 
забезпечення, абонентські плати відпрацювали свій ресурс, є фізично 

зношеними, що значно підвищує ймовірність виникнення аварійних ситуацій, 



пов’язаних із відмовою цих важливих елементів АТС. Крім цього, відсутня 

можливість заміни цих плат, оскільки вони зняті з виробництва; 

2. версія програмного забезпечення, яка використовується в існуючій 
ЦАТС, має реліз 4.50w, який на даний час є застарілим і не підтримується 

виробником. В зв’язку з цим, відсутня можливість заміни комплектуючих АТС 

у випадку їх виходу з ладу, оскільки дані комплектуючі зняті з виробництва, а 

сучасні – не сумісні із вказаною версією програмного забезпечення. 

 Номерної ємності АТС не вистачає для забезпечення робочих місць 
працівників Товариства телефонними номерами. Багато робочих місць 

дублюються телефонними номерами, що спричиняє значне навантаження на 

порти АТС. Таке завантаження портів прискорює їх спрацювання і збільшує 

ймовірність їх виходу з ладу; 

 Враховуючи обмежувальні заходи щодо запобігання поширенню 

короновірусу COVID-19, в Товаристві значно зросла необхідність застосування 

функції конференц-зв’язку, яка в існуючій АТС непрацездатна у зв’язку із 

зносом відповідних модулів обладнання АТС. 

 

Необхідність технічного переоснащення існуючої цифрової АТС на РВБ 

Олександрівського РЕМ обумовлена наступним: 

 Існуюча АТС була введена в експлуатацію у 2007 році, напрацювання 
даної АТС на відмову, згідно паспортних даних, складає 90 000 годин. Станом 

на 01.03.2021р. напрацювання склало більше 114 000 годин, що перевищує 

встановлену виробником норму на 27%; 

 Існуюча АТС на даний час практично не ремонтопридатна, оскільки 

відповідно до ату технічного стану: 

1. існуючий центральний процесор, модуль накопичення програмного 
забезпечення, абонентські плати відпрацювали свій ресурс, є фізично 

зношеними, що значно підвищує ймовірність виникнення аварійних ситуацій, 

пов’язаних із відмовою цих важливих елементів АТС. Крім цього, відсутня 

можливість заміни цих плат, оскільки вони зняті з виробництва.; 

2. версія програмного забезпечення, яка використовується в існуючій 
ЦАТС, має реліз 4.50w, який на даний час є застарілим і не підтримується 

виробником. В зв’язку з цим, відсутня можливість заміни комплектуючих АТС 

у випадку їх виходу з ладу, оскільки дані комплектуючі зняті з виробництва, а 

сучасні – не сумісні із вказаною версією програмного забезпечення. 

 Враховуючи обмежувальні заходи щодо запобігання поширенню 
короновірусу COVID-19, в Товаристві значно зросла необхідність застосування 

функції конференц-зв’язку, яка в існуючій АТС непрацездатна у зв’язку із 

зносом відповідних модулів обладнання АТС. 

 

Технічний опис 
 

Враховуючи тенденцію розвитку сучасних систем автоматичної комутації, 

для цифрових АТС доцільно провести технічне переоснащення обладнання на 

платформу ІР. Дане технічне рішення створить можливість для: 



1. Переходу від застарілих станцій TDM, які розташовані в РЕМ та 

центральних вузлах зв’язку Товариства, до станцій на платформі ІР. 

2. Побудови диспетчерських телефонних комутаторів на платформі ІР із 

можливістю запису диспетчерських переговорів, за рахунок достатньої 

швидкості і пропускної спроможності каналів мережі для передавання даних 

між суміжними ІР станціями. Також з’явиться можливість організувати 

незалежні сегменти диспетчерських з’єднувальних ліній (наприклад за 

допомогою технології VLAN) з навантаженням від 1 до 3 Ерл. 

3. Інтеграції даної ІР АТС в корпоративну мережу за допомогою 
існуючого та додаткового модуля Е1/SIP (зокрема, для можливості зв’язку з 

Дніпровською енергетичною системою та іншими суміжними ОСР). 

4. Організації конференц-зв’язку між абонентами даної АТС. 

Адміністратор корпоративної мережі АТС зможе організовувати 8 паралельних 

конференцій з 64 учасниками. 

 

АТС, що плануються до встановлення на РВБ Кіровоградського міського 

РЕМ та Олександрівського РЕМ, мають широкий набір послуг: 

 підтримка усіх сучасних сервісів IP телефонії, а саме підтримка IP 
з’єднувальних ліній протокол SIP та H.323 та підтримка IP абонентів 

(Unistim/SIP); 

 телефонний зв’язок між абонентами АТС з тональним набором 
номера; 

 роботу по цифровим потокам (Е1), з усіма видами сигналізації, які 
використовуються в телефонній мережі загального користування; 

 підключення до міської телефонної мережі загального користування з 
можливістю додзвонитися до кожного з абонентів, повноцінним виходом на 

міжміський зв’язок; 

 підключення одного робочого місця оператора на базі ПК для 
управління та контролю за роботою АТС; 

 визначення пріоритету для кожного з внутрішніх каналів та 

автоматичний вибір з’єднувальної лінії для вихідного з’єднання; 

 гнучкий план нумерації, вибір найбільш економічних шляхів; 

 режими гучномовного зв’язку, конференції, перерозподіл викликів, 
переадресація на інший номер, скороченого набору, номеру очікування 

виклику; 

 діагностика абонентських ліній, телефонного обладнання та 

відключення несправних ліній, аварійну сигналізацію; 

 детальний контроль за станом системи. 
Виконання робіт з технічного переоснащення АТС на РВБ 

Кіровоградського міського РЕМ і Олександрівського РЕМ та розробка техніко-

економічного обґрунтування необхідності модернізації системи телефонного 

зв’язку ПрАТ “Кіровоградобленерго” дозволить Товариству побудувати 

надійну, багатофункціональну, сучасну систему зв’язку та впевнено 

підтримувати її безперебійну роботу багато років поспіль. 



 

Витрати коштів  
 

Витрати на реалізацію підрядним способом заходу з технічного 

переоснащення ЦАТС “Меридіан – 1С” опції 11 на РВБ Кіровоградського 

міського РЕМ складають 371,70 тис. грн. (без ПДВ). 

Витрати на реалізацію підрядним способом заходу з технічного 

переоснащення ЦАТС “Меридіан – 1С” опції 11 на РВБ Олександрівського 

РЕМ складають 204,17 тис. грн. (без ПДВ). 

Витрати на виконання підрядним способом заходу з розробки техніко-

економічного обґрунтування необхідності модернізації системи телефонного 

зв’язку ПрАТ “Кіровоградобленерго” складають 105,00 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Економічна ефективність 
 

Технічне переоснащення АТС на РВБ Кіровоградського міського РЕМ. 

Розрахунок щорічних витрат коштів: 

Середня вартість оренди одного порту комутаційної платформи становить 

близько 75 грн./міс. 

Кількість портів – 73 шт. 

Вартість оренди на рік: 

75 грн./міс. * 73 шт. * 12 міс. = 65,70 тис. грн. (без ПДВ)/рік. 

 

Розрахунок терміну окупності заходу: 

371,70 / 65,70 = 5,7 року. 

Термін експлуатації даної АТС складає 7 років. 

 

Технічне переоснащення АТС на РВБ Олександрівського РЕМ 

Розрахунок щорічних витрат коштів: 

Середня вартість оренди одного порту комутаційної платформи становить 

близько 75 грн./міс. 

Кількість портів – 56 шт. 

Вартість оренди на рік: 

75 грн./міс. * 56 шт. * 12 міс. = 50,40 тис. грн. (без ПДВ)/рік. 

 

Розрахунок терміну окупності заходу: 

204,17 / 50,40 = 4,05 року. 

Термін експлуатації даної АТС складає 7 років. 

 

Висновок 
 

Таким чином, реалізація даних заходів є технічно-необхідною та 

виправданою. 


