
Пояснення щодо необхідності внесення змін до інвестиційної програми 

 ПрАТ “Кіровоградобленерго” на 2021 рік 

 

З метою виконання підпункту 2 пункту 2 постанови НКРЕКП №804 від 

14.05.2021р. щодо врахування в інвестиційній програмі 

 ПрАТ “Кіровоградобленерго” статті “Додатково отриманий дохід за 

результатом діяльності у 2019-2020 роках” без додаткових джерел 

фінансування на суму 29 098,11 тис. грн. (без ПДВ), планується внести зміни до 

інвестиційної програми Товариства на 2021 рік, а саме: 

– збільшити обсяг робіт по п.1.8. “Технічне переоснащення ПС “Завалля” - 

150/35/10кВ з переведенням на постійний оперативний струм, заміною 

морально та фізично застарілого обладнання 150, 35 та 10кВ. Кіровоградська 

область, Гайворонський район, смт. Завалля (І черга)” на суму 3 351,29 тис. грн. 

(без ПДВ) з метою завершення повного обсягу передбачених ПКД робіт у 2021 

році (планувалося частину завершити у 2022 році); 

– збільшити обсяг робіт по п.2.2 “Встановлення однофазних шаф обліку на 

фасад будинку підрядним способом (матеріали підрядника, крім лічильників)” 

– додатково встановити 1310 однофазних шаф обліку на суму 3 524,70 тис. грн. 

(без ПДВ); 

– збільшити обсяг закупівлі по п.6.2 “Придбання автомобіля Great Wall 

Wingle 7 (з кунгом) або аналог” – придбати додатково 4 автомобілі на суму 

2 440,48 тис. грн. (без ПДВ); 

– збільшити обсяг закупівлі по п.7.6 “Придбання переносного трифазного 

аналізатору параметрів якості електричної енергії типу MI 2892 EU (модуль F) 

або аналог (МС)” – придбати додатково 2 переносні аналізатори на суму 321,08 

тис. грн. (без ПДВ); 

– збільшити обсяг закупівлі по п.7.8 “Придбання стаціонарного трифазного 

аналізатору параметрів якості електричної енергії типу Linax PQ3000-1112 0000 

або аналог (МС)” – придбати додатково 10 стаціонарних аналізаторів на суму 

660,00 тис. грн. (без ПДВ). 

– включити додатково наступні заходи: 

 п.1.13 “Технічне переоснащення ПС “Завалля” - 150/35/10кВ з 

переведенням на постійний оперативний струм, заміною морально та фізично 

застарілого обладнання 150, 35 та 10кВ. Кіровоградська область, 

Гайворонський район, смт. Завалля (2 черга)” – розпочати виконання робіт у 

2021 році з повним їх завершенням у 2022 році. Обсяг коштів на виконання 

авансування заходу у 2021 рік – 10 678,95 тис. грн. (без ПДВ) (загальна вартість 

заходу відповідно до розробленої ПКД 27 964,57 тис. грн. (без ПДВ)); 

 п.2.15 “Придбання автоматичних вимикачів 25А з метою 

забезпечення дозволеної потужності 5 кВт у побутових споживачів” у кількості 

7 650 шт. на суму 841,50 тис. грн. (без ПДВ); 

 п.3.10 “Улаштування АСДУ Бобринецького РЕМ (8 ПС-35кВ, 1 ПС-

150кВ)” – розпочати виконання робіт у 2021 році з повним їх завершенням у 

2022 році. Обсяг коштів на виконання авансування заходу у 2021 рік – 7 280,11 



тис. грн. (без ПДВ) (загальна вартість (орієнтовна) заходу 14 560,22 тис. грн. 

(без ПДВ)). 

 

 

 



п.1.8. Техніко-економічне обґрунтування необхідності технічного 

переоснащення ПС “Завалля” - 150/35/10кВ з переведенням на 

постійний оперативний струм, заміною морально та фізично 

застарілого обладнання 150, 35 та 10кВ. Кіровоградська область, 

Гайворонський район, смт. Завалля (І черга). 

п.1.13. Техніко-економічне обґрунтування необхідності технічного 

переоснащення ПС “Завалля” - 150/35/10кВ з переведенням на 

постійний оперативний струм, заміною морально та фізично 

застарілого обладнання 150, 35 та 10кВ. Кіровоградська область, 

Гайворонський район, смт. Завалля (2 черга) 

 
Резюме. 
 

Захід з технічного переоснащення ПС "Завалля" (І та ІІ черги) передбачено 

Планом розвитку системи розподілу ПрАТ "Кіровоградобленерго" на 2021-

2025роки, з реалізацією протягом 2021-2023 років (табл. 66 п.2.1.3.). 

ПС “Завалля” 150/35/10 кВ відіграє ключову роль в електропостачанні 

споживачів та промислових підприємств смт. Завалля, Гайворонського і 

Благовіщенського районів Кіровоградської області, та окремих населених 

пунктів Одеської області. Загальна кількість споживачів заживлених від даного 

енергооб’єкту становить – 28999. 

 

Технічний опис. 
 

Підстанція введена в експлуатацію в 1965 році Схема підстанції – “два 

блоки лінія-трансформатор з ремонтною перемичкою з боку ліній”, встановлена 

потужність - 2 силових трансформатори 150/35/10 кВ типу ТДТН-40000. 

Основне живлення підстанції виконано по двом ПЛ-150 кВ від ПС 330/150/35 

кВ “Побузька”. Можливість резервного живлення по мережах 10 та 35 кВ 

відсутня. 

Обсяг трансформації електроенергії через ПС “Завалля” за 2018 рік, склав 

141,35 млн. кВт*год, що складає 8,84% від загального обсягу трансформації 

електроенергії через ПС 110-150 кВ ПрАТ “Кіровоградобленерго” – 1 458,43 

млн. кВт*год. Потужність об’єктів генерації (СЕС, ГЕС), приєднана до 

підстанції становить понад 35 МВА. 

Обладнання ВРУ-150 кВ складається із роз’єднувачів і блоків ВД/КЗ на 

фарфоровій ізоляції, та має середній термін експлуатації понад 35 років. 

Кількість приєднань: по стороні 35 кВ - 7 ПЛ-35кВ, по стороні 10 кВ - 7 

ЛЕП-10 кВ. 

Протягом 2009-2012 років було проведено заміну масляних вимикачів 7 

ПЛ-35 кВ на вакуумні на ВРУ-35 кВ. ВРУ-150 кВ та ЗРУ-10 кВ, а також 

роз’єднувачі ВРУ-35 кВ не зазнавали реконструкції протягом всього терміну 

експлуатації.  



На ПС “Завалля” 150/35/10 кВ експлуатується морально та фізично 

застаріле обладнання напругою 10 кВ, а саме - вимикачі типу ВМГ-133 – 6 шт., 

МГГ-10 – 1 шт., ВМПП-10 – 2 шт., ВК-10 – 2шт, АК-10 – 1шт., масляні 

трансформатори напруги 10 кВ – 2 шт. Шафи комірок ЗРП-10 кВ різних років 

виготовлення та типів виконання, можливість встановлення додаткових 

комірок – відсутня. Будівля існуючого ЗРП-10 кВ постраждала під час пожежі в 

90-х роках, має численні тріщини зовнішніх стін та просідання фундаменту. 

Вимикачі типу ВМГ-133, МГГ-10, ВМПП-10, ВК-10, АК-10 виготовлені за 

застарілими технологіями середини минулого століття, в яких 

використовується трансформаторне масло як середовище для гасіння 

електричної дуги, що виникає при розмиканні контактів. Експлуатація 

вимикачів виготовлених за даною технологією затратна та трудомістка. Вказані 

вимикачі перебувають експлуатації понад 50 років, відпрацювали свій 

механічний ресурс та потребують скороченої періодичності в обслуговуванні. 

При цьому відновлення їх первинних характеристик неможливе в зв’язку з 

відсутністю запчастин для ремонту.  

Існуючі схеми РЗА приєднань підстанції в більшості виконані на 

електромеханічних реле виробництва заводу ЧЕАЗ. За даними виробника, 

термін надійної роботи вказаних реле становить 12 років.  

З підвищенням вимог щодо якості та надійності схем електропостачання 

споживачів, впровадженням нових технологій, вищезгадане обладнання не 

задовольняє потребам сучасного виробництва. Враховуючі важливість ПС 

150/35/10 кВ “Завалля” в схемі основної мережі Кіровоградської області, 

наявність значної кількості морально та фізично застарілого обладнання на 

енергооб’єкті, доцільним є технічне переоснащення підстанції в наступних 

обсягах: 

– будівництво нового загальнопідстанційного пункту керування (ЗПК) з 

примиканням його до ЗРУ-10кВ; 

– встановлення технологічного КТП на територіїї ПС; 

– встановлення сучасних комірок з вакуумними вимикачами 10кВ; 

– будівництво нових кабельних виходів приєднань 10кВ та 

переключення їх на ЗРУ-10кВ; 

– будівництво шинопроводів 10кВ від 1Т та 2Т до ЗРУ 10кВ; 

– заміна існуючих ТВП на нові зі встановленням їх на ВРУ у зв’язку з 

підвищенням рівня напруги з 220 до 380 В; 

– встановлення панелей РЗА у новозбудованому ЗПК; 

– встановлення в новозбудованому ЗПК акумуляторної батареї та 

переведення підстанції на постійний оперативний струм;  

– заміна обладнання ВРУ-35кВ: існуючі роз’єднувачі – на сучасні з 

полімерною ізоляцією; 

– будівництво нових кабельних каналів (лотків) для силових та 

контрольних кабелів; 

– спорудження маслозбірника; 

– реконструкція заземлення, огорожі та мережі зовнішнього освітлення 

підстанції; 



– заміна обладнання ВРУ-150кВ: існуючі роз’єднувачі – на сучасні з 

полімерною ізоляцією та моторним приводом, блоків ВД/КЗ – на елегазові 

вимикачі в комплекті з трансформаторами струму; 

Проектною організацією ТОВ “Укренергобудпроект” розроблено 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 область, Гайворонський район, 

смт. Завалля”. Згідно проекту, передбачається технічне переоснащення об’єкту 

в дві черги. 

1 черга технічного переоснащення підстанції планувалася до реалізації 

протягом 2021-2022 років. В зв'язку з внесенням змін до ІП-2021 додаткові 

кошти будуть спрямовані на фінансування обсягів І черги, які були заплановані 

на 2022 рік. Таким чином, протягом календарного 2021 року планується 

реалізувати І чергу в повному обсязі, а саме: 

– демонтаж існуючих інженерних мереж; 

– будівництво нового залізобетонного ЗПК загальною площею 289,82 м
2
, 

з розміщенням в ньому залу панелей РЗА, панелей щита власних потреб, 

панелей щита постійного струму, панелей зарядних пристроїв для 

акумуляторної батареї, залу з підтриманням необхідного мікроклімату для 

акумуляторної батареї у складі 102 елементів та виробничих приміщень для 

персоналу СРЗА, СЗДТУ, оперативного персоналу підстанції тощо; 

– монтаж комірок з викотними елементами напругою 10кВ типу Galset-2 

в приміщенні ЗРУ-10кВ з вакуумними вимикачами із струмом вимкнення 

короткого замикання 31,5 кА; 

– монтаж в приміщенні ЗПК щита постійного струму, щита власних 

потреб змінного струму, шаф зарядних пристроїв, акумуляторної батареї; 

– будівництво КТП 10/0,4кВ з трансформатором потужністю 400 кВА 

для підключення технологічного обладнання з живленням його від ЗРУ-10кВ; 

– будівництво фундаменту для встановлення двох трансформаторів 

власних потреб 10/0,4кВ на ВРУ та улаштування огорожі відповідно вимог НД; 

– реконструкція шинопроводів 10кВ від 1Т та 2Т до ЗРУ 10кВ 

(будівельна частина); 

– встановлення панелей РЗА в новому ЗПК; 

– монтаж цифрових мікропроцесорних пристроїв РЗА лінійних 

приєднань, комірок ТВП, ТН-11, ТН-12 в релейних відсіках відповідних 

комірок 10кВ; 

– монтаж шаф обліку вводів 1Т і 2Т (в кількості 2 шт.) і повітряних ліній 

35кВ та встановлення лічильників електроенергії в кількості 10 шт.; 

– встановлення лічильників електричної енергії 10 кВ в кількості 6 шт. в 

релейних відсіках комірок 10 кВ; 

– встановлення приладів для вимірювання показників якості електричної 

енергії на релейних панелях ЗПК в кількості 2 шт.; 

– заведення нових кабельних виходів ПЛ-10кВ лінійних приєднань до 

ЗРУ-10кВ;  

– переведення мережі власних потреб підстанції з 220 В на 380 В; 



– переведення підстанції на постійний оперативний струм 220 В;  

– будівництво інженерних мереж, а також аварійних маслостоків та 

маслозбірника (60 м
3
). 

– заміна на ВРУ-35кВ існуючих роз’єднувачів на нові з полімерною 

ізоляцією та з улаштуванням електромагнітних блокувань; 

– реконструкція кабельних каналів (лотків) для силових і контрольних 

кабелів; 

– будівництво фундаменту, маслоприймача для дугогасного реактору 

35кВ; 

– реконструкція з розширенням контуру заземлення підстанції, огорожі 

та мережі зовнішнього освітлення підстанції; 

– відновлення колії для перекочування трансформаторів; 

– реконструкція шинопроводів 10 кВ від 1Т та 2Т до ЗРУ 10 кВ 

(електрична частина); 

– заведення нових кабельних виходів на ПЛ-10 кВ до ЗРУ-10 кВ; 

– реконструкція огорожі та мережі зовнішнього освітлення підстанції; 

– відновлення благоустрою та технологічних шляхів. 

З метою скорочення термінів експлуатації енергооб'єкта в стадії 

незавершеного технічного переоснащення та забезпечення можливості 

завершення будівельно-монтажних робіт до початку осінньо-зимового періоду 

2022-2023р.р. заплановано в поточному 2021 році розпочати ІІ чергу технічного 

переоснащення. Загальний комплекс робіт ІІ черги містить наступні обсяги: 

– демонтаж устаткування 150 кВ, силових та контрольних кабелів; 

– заміна роз`єднувачів 150 кВ на сучасні роз`єднувачі з фарфоровою 

ізоляцією та моторним приводом; 

– заміна підвісної та натяжної ізоляції ВРУ 150 кВ на полімерну; 

– почергова заміна блоків ВД/КЗ на сучасні елегазові вимикачі 150 кВ та 

встановлення виносних маломасляних трансформаторів струму 150 кВ; 

– встановлення дугогасного реактора 35 кВ з плавним автоматичним 

регулюванням; 

– заміна силових та контрольних кабелів в нових кабельних каналах; 

– улаштування релейного захисту, управління та автоматизації; 

– улаштування охоронної сигналізації; 

– улаштування системи відеоспостереження; 

– улаштування інженерних мереж з господарсько-питного водопроводу 

та побутової каналізації; 

– переулаштування існуючої будівлі ЗПК; 

– монтаж внутрішньої огорожі; 

– улаштування благоустрою території. 

Високовольтне обладнання, яке буде змонтоване по ІІ черзі має суттєві 

терміни виготовлення та поставки (елегазові вимикачі, трансформатори струму, 

дугогасний реактор в середньому 5-6 місяців), в зв'язку з чим в 2021 році 

планується виконати авансування підрядної організації на придбання повного 

комплексу матеріалів та обладнання. Станом на початок березня очікується 

завершення комплектації та початок будівельно-монтажних робіт. Вказаний 



алгоритм реалізації ІІ черги заходу ґрунтується на відсутності мережевого 

резервування споживачів заживлених від ПС "Завалля" та, як наслідок, 

необхідності зниження надійності схеми західної частини Кіровоградської 

області на мінімально можливий період. 

 

Будівля ЗПК із ЗРП-10 кВ запроектована із збірних з/б швидкомонтованих 

секцій повної заводської готовності, які розроблені ТОВ “Електросвіт” в якій 

передбачено систему опалення та вентиляції з врахуванням протипожежних 

заходів та автоматичним регулюванням. Утеплення зовнішніх стін та покриття 

передбачається проектом плитами із кам’яної вати товщиною 100 мм, група 

горючості НГ. Покриття будівлі із металочерепиці. 

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. 

В якості основного релейного захисту трансформаторів 1Т (2Т) 

передбачається використання мікропроцесорного терміналу типу RET650 

виробництва фірми “ABB”. В якості резервного релейного захисту 

трансформаторів 1Т (2Т) передбачається використання мікропроцесорного 

терміналу типу REС650 виробництва фірми “АВВ”. Для можливості 

автоматичного регулювання напруги трансформаторів 1Т (2Т) під 

навантаженням проектом передбачається встановлення пристроїв автоматики 

РПН типу РС-83-В4 фірми “РЗА СИСТЕМЗ”. 

В якості захисту та автоматики управління вимикача вводу 

трансформатора сторони 35 кВ та сторони 10 кВ, управління вимикачів ліній 

35кВ та 10 кВ та секційного вимикача 35 кВ передбачається використання 

мікропроцесорних терміналів РС83-АВ2 компанії “РЗА СИСТЕМЗ”. 

В якості захисту та автоматики управління трансформаторів напруги 35кВ, 

10 кВ передбачається використання мікропроцесорних пристроїв типу РС83-В1 

компанії “РЗА СИСТЕМЗ”. 

Для кабельного господарства застосовуються силові та контрольні кабелі з 

негорючою ізоляцією. 

 

 

 

 

 



Оцінка економічної ефективності від впровадження заходу щодо 

заміни ВД-КЗ 150кВ на елегазові вимикачі 150кВ. 

 

Капітальний ремонт відділювача 150 кВ. 

 

Відповідно до ГКД 34.20.661-2003 і директивних вказівок по безпечній 

експлуатації відділювачів, необхідно проводити наступні види обслуговування. 

Вид обслуговування Періодичність 

Капітальний ремонт 1 раз в 3 роки 

 

Витрати на оплату праці працівників під час виконання планових робіт з 

капітального ремонту одного відділювача 150кВ складають: 

Робітник 
Кількість, 

чол. 
люд. год 

ЗПлюд.год., 

грн. (без ПДВ) 

ЗПзаг, 

грн. (без ПДВ) 

Електрослюсар 3 розряду 2 15,54 77,10 2 396,27 

Електрослюсар 4 розряду 1 15,54 86,57 1 345,30 

Електрослюсар 5 розряду 1 15,54 100,50 1 561,77 

Водій автокрана 1 5,20 51,65 268,58 

Водій автовишки 1 11,00 63,77 701,47 

Всього В1оп.пр. = 6 273,39 

 

Витрати матеріалів та обладнання на виконання планових робіт з 

капітального ремонту одного відділювача 150кВ, згідно технологічної карти, 

складають. 

№ 

п/п 

Найменування матеріалів та зап. 

частин 
Кількість 

Витрати на матеріали та зап. 

частини в грошовому виразі 

Ціна одиниці, 

грн. (без ПДВ) 

Сума,  

грн. (без ПДВ) 

1 Вазелін технічний, кг 0,10 420 42,00 

2 Повсть тонкошерста, кг 0,05 80 4,00 

3 Паста ГОИ-54П, кг 1,20 93 111,60 

4 Масло індустріальне (машинне С), кг 0,20 110 22,00 

5 Масло АМГ-10, кг 0,30 110 33,00 

6 Емаль ПФ-115, кг 2,50 165,6 414,00 

7 Клей №88-НП, кг 0,10 130 13,00 

8 Грунтовка ГФ-021, кг 0,70 144 100,80 

9 Мастило ЦИАТИМ-230, кг 0,20 125 25,00 

10 Ганчір’я, кг 5,70 20,5 116,85 

11 Розчинник (уайт-спірит), кг 5,70 40 228,00 

12 Шкурка шліфувальна, м
2
 0,90 130 117,00 

Всього В1м.об = 1 227,25 

 



Загальні витрати на виконання планових робіт з капітального ремонту 2-х 

відділювачів 150кВ за один рік складають (n – кількість відділювачів): 

Вкр.вд = ((В1оп.пр. + В1м.об) * n)/3 роки = ((6 273,39 + 1 227,25) * 2)/3 = 

= 5 000,43 грн. (без ПДВ). 

 

Опробування відділювача та короткозамикача 150 кВ. 

 

Відповідно до ГКД 34.20.661-2003 і директивних вказівок по безпечній 

експлуатації відділювачів, необхідно проводити опробування ВД-КЗ. 

Вид обслуговування Періодичність 

Опробування 1 раз на 1 рік 

 

Витрати на оплату праці працівників під час виконання планових робіт з 

опробування одного ВД-КЗ 150кВ складають: 

Робітник 
Кількість, 

чол. 
люд. год 

ЗПлюд.год.,  

грн. (без ПДВ) 

ЗПзаг,  

грн. (без ПДВ) 

Електрослюсар 3 розряду 1 1,2 77,10 92,52 

Електрослюсар 5 розряду 1 1,2 105,50 126,60 

Інженер СРЗА 1 270,9 105,33 28 533,90 

Електрослюсар по ремонту РЗА 

6 розряду 
1 270,9 109,85 29 758,36 

Водій 1 1,0 26,60 26,60 

Всього В1оп.пр. = 58 537,98 

 

Витрати паливно-мастильних матеріалів під час виконання планових робіт 

з опробування одного ВД-КЗ 150кВ складають: 

Трансп. 

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) 

УАЗ 59,34 8 474,72 4,59 400 1836 2 310,72 

Всього В1пмм = 2 310,72 

 

Загальні витрати на виконання планових робіт з опробування 2-х ВД-КЗ 

150кВ за один рік складають (n – кількість ВД-КЗ): 

Вопроб.вдкз = (В1оп.пр. + В1пмм) * n = (58 537,98 + 2 310,72) * 2 = 

= 121 697,40 грн. (без ПДВ). 

 

Капітальний ремонт короткозамикача 150 кВ. 

 

Відповідно до ГКД 34.20.661-2003 і директивних вказівок по безпечній 

експлуатації короткозамикачів, необхідно проводити наступні види 

обслуговування. 

 



Вид обслуговування Періодичність 

Капітальний ремонт 1 раз в 3 роки 

 

Витрати на оплату праці працівників під час виконання планових робіт з 

капітального ремонту одного короткозамикача 150кВ складають: 

Робітник 
Кількість, 

чол. 
люд. год 

ЗПлюд.год., 

грн. (без ПДВ) 

ЗПзаг,  

грн. (без ПДВ) 

Електрослюсар 3 розряду 1 8,9 77,10 686,19 

Електрослюсар 4 розряду 1 8,9 86,57 770,47 

Водій автокрана 1 0,6 51,65 30,99 

Водій автовишки 1 3,2 63,77 204,06 

Всього В1оп.пр. = 1 691,71 

 

Витрати матеріалів та обладнання на виконання планових робіт з 

капітального ремонту одного короткозамикача 150кВ, згідно технологічної 

карти, складають. 

№ 

п/п 

Найменування матеріалів та 

зап. частин 
Кількість 

Витрати на матеріали та зап. 

частини в грошовому виразі 

Ціна одиниці, 

грн. (без ПДВ) 

Сума, грн. (без 

ПДВ) 

1 Вазелін технічний, кг 0,03 420 12,60 

2 Повсть тонкошерста, кг 0,15 80 12,00 

3 Паста ГОИ-54П, кг 1,40 93 130,20 

4 
Масло індустріальне (машинне 

С), кг 
0,10 110 11,00 

5 Масло АМГ-10, кг 0,20 110 22,00 

6 Емаль ПФ-115, кг 0,34 165,6 56,30 

7 Клей №88-НП, кг 0,17 130 22,10 

8 Грунтовка ГФ-021, кг 0,10 144 14,40 

9 Мастило ЦИАТИМ-230, кг 0,05 125 6,25 

10 Ганчіря, кг 3,30 20,5 67,65 

11 Розчинник (уайт-спірит), кг 3,30 40 132,00 

12 Шкурка шліфувальна, м
2
 0,30 130 39,00 

13 Ізолятор полімер. ОСК-150, шт 1,00 15 000 15 000,00 

Всього В1м.об = 15 525,50 

 

Загальні витрати на виконання планових робіт з капітального ремонту 2-х 

короткозамикачів 150кВ за один рік складають (n – кількість 

короткозамикачів): 

Вкр.кз = ((В1оп.пр. + В1м.об) * n)/3 роки = ((1 691,71 + 15 525,50) * 2)/3 = 

= 11 478,14 грн. (без ПДВ). 

 

 



Технічне обслуговування елегазового вимикача 150 кВ. 

 

Відповідно до ГКД 34.20.661-2003 і директивних вказівок по безпечній 

експлуатації елегазових вимикачів, для підтримки їх працездатності необхідно 

проводити наступні види обслуговування. 

Вид обслуговування Періодичність 

Технічне обслуговування 1 раз на 5 років 

 

Витрати на оплату праці працівників під час виконання планових робіт з 

технічного обслуговування одного елегазового вимикача 150кВ складають. 

Робітник 
Кількість, 

чол. 
люд. год 

ЗПлюд.год., 

грн. (без ПДВ) 

ЗПзаг,  

грн. (без ПДВ) 

Електрослюсар 4 розряду 1 16 86,57 1 385,12 

Електрослюсар 5 розряду 1 16 100,50 1 608,00 

Водій 1 1 39,69 39,69 

Всього В2оп.пр. = 3 032,81  

 

Витрати матеріалів на виконання планових робіт з технічного 

обслуговування одного елегазового вимикача 150кВ, згідно технологічної 

карти, складають. 

№ 

п/п 

Найменування матеріалів та 

зап. частин 
Кількість 

Витрати на матеріали та зап. 

частини в грошовому виразі 

Ціна одиниці, грн. 

(без ПДВ) 

Сума,  

грн. (без ПДВ) 

1 Ганчір’я 0,50 20,5 10,25 

2 Бензин галоша, л 0,10 80,0 8,00 

3 Краска ПФ, кг 0,10 165,6 16,56 

Всього В2м.об = 34,81 

 

Загальні витрати на виконання планових робіт з технічного 

обслуговування 2-х елегазових вимикачів 150кВ за один рік складають (n – 

кількість вимикачів): 

Вт.о.ев = ((В2оп.пр. + В2м.об) * n)/5 років = ((3032,81 + 34,81) * 2)/5 = 

= 1227,05 грн. (без ПДВ). 

 

Загальний економічний ефект від заміни ВД-КЗ 150кВ 

 

Визначимо загальний економічний ефект від заходу щодо заміни блоків 

ВД-КЗ 150кВ на елегазові вимикачі 150кВ. 

Еек.еф.вд-кз = (Вкр.вд + Вопроб.вдкз + Вкр.кз) – Вт.о.ев = (5 000,43 + 121 697,40 + 11 

478,14) – 1227,05 = 136 948,92 грн. (без ПДВ). 

Оцінка економічної ефективності від впровадження заходу щодо 

заміни МВ 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ. 

 



Планове обслуговування масляного вимикача 10 кВ. 

 

Відповідно до ГКД 34.20.661-2003 і директивних вказівок по безпечній 

експлуатації масляних вимикачів, для підтримки їх працездатності необхідно 

проводити наступні види обслуговування: 

Вид обслуговування Періодичність 

Капітальний ремонт 1 раз на 6 років 

Поточний ремонт 1 раз в 3 роки 

Ізоляційні випробування 1 раз на 6 років 

Ізоляційні випробування проводяться 2 рази: до та після ремонту. 

Тобто за 25 років буде проведено 8 поточних, 4 капітальних ремонти та 24 

ізоляційних випробувань. 

 

Капітальний ремонт масляного вимикача 10 кВ. 

 

Витрати на заробітну плату персоналу, що приймає участь у планових 

роботах з капітального ремонту одного масляного вимикача 10 кВ, складають: 

Працівник 

К-ть 

працівників, 

чол. 

Заробітна плата 

за 1 год., грн. 

(без ПДВ) 

Тривалість кап. 

ремонту одного 

МВ-10кВ, год 

Сумарні 

витрати, грн. 

(без ПДВ) 

ел. слюсар по ремонту РП 

2-го розряду 
1 69,47 8,27 574,52 

ел. слюсар по ремонту РП 

3-го розряду 
1 77,10 8,27 637,62 

ел. слюсар по ремонту РП 

4-го розряду 
1 86,57 8,27 715,93 

Всього Взп = 1 928,07 

 

Витрати матеріалів і запасних частин на виконання планових робіт з 

капітального ремонту одного масляного вимикача 10 кВ, згідно технологічної 

карти, складають: 

№ 

п/п 

Найменування матеріалів та 

запасних частин 
Кіл-ть 

Витрати на матеріали та зап. 

частини в грошовому виразі 

Вартість 

одиниці, грн. (без 

ПДВ) 

Сума, грн. (без 

ПДВ) 

1 Масло трансформаторне, кг 12 48 576 

2 Наждачна бумага, м
2 

0,25 144 36 

3 Бензин Б-70, л 0,8 90 72 

4 Змазка ЦИАТИМ, кг 0,2 125 25 

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 



№ 

п/п 

Найменування матеріалів та 

запасних частин 
Кіл-ть 

Витрати на матеріали та зап. 

частини в грошовому виразі 

Вартість 

одиниці, грн. (без 

ПДВ) 

Сума, грн. (без 

ПДВ) 

9 Ганчір’я, кг 1,2 20,5 24,6 

Всього (матеріали):   1 190,8 

1 Опорний ізолятор полімерний, шт. 6 2880 17 280 

2 Дугогасна камера, шт. 3 13248 39 744 

3 Подвижний стержень, шт. 3 720 2 160 

4 Розеточний контакт, шт. 3 1152 3 456 

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 5 400 

10 Ущільнювач масло зливної пробки, шт. 3 24 72 

Всього (зап. частин):   68 940 

Всього (матеріали та зап. частини) Вмат = 70 130,80 

 

Загальні витрати на виконання планових робіт з капітального ремонту 

одного масляного вимикача 10 кВ складають: 

Вкр1 = Взп + Вмат = 1 928,07 +70 130,80 = 72 058,87 грн. (без ПДВ). 

 

Загальні витрати на виконання планових робіт з капітального ремонту 13 

масляних вимикачів 10 кВ складають: 

Вкр = Вкр1 * 13 = 72 058,87 * 13 = 936 765,31 грн. (без ПДВ). 

 

Поточний ремонт масляного вимикача 10 кВ. 

 

Витрати на заробітну плату персоналу, що приймає участь у планових 

роботах з поточного ремонту одного масляного вимикача 10 кВ, складають: 

Працівник 

К-ть 

працівників, 

чол. 

Заробітна плата 

за 1 год., грн. 

(без ПДВ) 

Тривалість 

поточного 

ремонту одного 

МВ-10кВ, год 

Сумарні 

витрати, грн. 

(без ПДВ) 

ел. слюсар по ремонту РП 

3-го розряду 
1 77,10 3,5 269,85 

ел. слюсар по ремонту РП 

4-го розряду 
1 86,57 3,5 303,00 

Всього Взп = 572,85 

 

Витрати матеріалів на виконання планових робіт з поточного ремонту 

одного масляного вимикача 10 кВ, згідно технологічної карти, складають: 



 

№ 

п/п 
Найменування матеріалів Кіл-ть 

Витрати на матеріали в 

грошовому виразі 

Вартість одиниці, 

грн. (без ПДВ) 

Сума, грн. 

(без ПДВ) 

1 Наждачна бумага, м
2 

0,05 144 7,2 

2 Бензин Б-70, л 1 90 90 

3 Змазка ЦИАТИМ, кг 0,05 125 6,25 

4 Фарба різна, кг 0,3 165,6 49,68 

5 Ганчір’я, кг 1,5 20,5 30,75 

6 Вазелін технічний, кг 0,04 420 16,8 

Всього Вмат = 200,68 

 

Загальні витрати на виконання планових робіт з поточного ремонту одного 

масляного вимикача 10 кВ складають: 

Впр1 = Взп + Вмат = 572,85 + 200,68 = 773,53 грн. (без ПДВ). 

 

Загальні витрати на виконання планових робіт з поточного ремонту 13 

масляних вимикачів 10 кВ складають: 

Впр = Вкр1 * 13 = 773,53 * 13 = 10 055,89 грн. (без ПДВ). 

 

Ізоляційні випробування масляного вимикача 10 кВ. 

 

Витрати на заробітну плату персоналу, що приймає участь у проведенні 

ізоляційних випробувань одного масляного вимикача 10кВ, складають: 

Працівник 

К-ть 

працівників, 

чол. 

Заробітна 

плата за 1 

год., грн. 

(без ПДВ) 

Тривалість 

ізоляційних 

випробувань одного 

МВ-10кВ, год 

Сумарні 

витрати, грн. 

(без ПДВ) 

водій-електромонтер 1 72,01 4,5 324,05 

електромонтер СДЗП 1 86,57 4,5 389,57 

інженер СДЗП 1 96,94 4,5 436,23 

Всього Взп = 1 149,85 

 

 

 

На виконання ізоляційних випробувань 13 масляних вимикачів потрібно 

витратити 13 * 4,5 = 58,5 годин, що при сорокагодинному робочому тижні 

потребуватиме 2 виїзди бригади у відрядження. При зарплаті водія ЕТЛ 72,01 

грн. (без ПДВ) за 1 год, витрати на оплату праці одного водія складуть: 72,01 * 

10 = 720,10 грн. (без ПДВ). Транспортні витрати на виконання ізоляційних 

випробувань масляних вимикачів 10 кВ наведені в таблиці нижче.  

 

 



Транс. 

засіб 

Вартість 

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) 

ЕТЛ 

ГАЗ 53 
63,77 10 637,70 7,34 400 2 936 3 573,70 

 

Загалом транспортні витрати на 2 виїзди бригади складають: 

Втранс = (3 573,70 + 720,10) * 2 = 8 587,60 грн. (без ПДВ) 

 

Загальні витрати на проведення ізоляційних випробувань 13 масляних 

вимикачів 10 кВ складають: 

Візвипр = Взп * 13 + Втранс = 1 149,85 *13 + 8 587,60 = 23 535,65 грн. (без 

ПДВ) 

 

Загальні витрати на експлуатацію масляних вимикачів 10 кВ. 

 

Загальні витрати на експлуатацію 13-ти масляних вимикачів 10 кВ 

впродовж 25-ти років складають: 

Взаг.мв10 = Вкр * 4 + Впр * 8 + Віз.випр * 24 = 936 765,31 * 4 + 10 055,89 * 8 +  

+ 23 535,65 * 24 = 4 392 363,96 грн. (без ПДВ) 

Витрати на експлуатацію 13-ти масляних вимикачів 10 кВ за один рік 

складають: 

Всер.мв10 = 4 392 363,96 / 25 = 175 694,56 грн. (без ПДВ) 

 

Планове обслуговування вакуумного вимикача 10 кВ. 

 

Відповідно до ПТЕЕСіМ і директивних вказівок по безпечній експлуатації 

вакуумних вимикачів 10кВ для підтримки їх працездатності необхідно 

проводити наступні види обслуговування: 

Вид обслуговування Періодичність 

Поточний ремонт 1 раз на 5 років 

Ізоляційні випробування 1 раз на 5 років 

Тобто, за 25 років буде проведено 4 поточні ремонти та 4 ізоляційних 

випробувань. 

 

Поточний ремонт вакуумного вимикача 10 кВ. 

 

Витрати на заробітну плату персоналу, що приймає участь у планових 

роботах з поточного ремонту одного вакуумного вимикача 10 кВ, складають: 

 

Працівник 

К-ть 

працівників, 

чол. 

Заробітна плата 

за 1 год., грн. (без 

ПДВ) 

Тривалість 

поточного 

ремонту одного 

ВВ-10кВ, год 

Сумарні 

витрати, грн. 

(без ПДВ) 

ел. слюсар по ремонту РП 3-го 

розряду 
1 77,10 2,5 192,75 



Працівник 

К-ть 

працівників, 

чол. 

Заробітна плата 

за 1 год., грн. (без 

ПДВ) 

Тривалість 

поточного 

ремонту одного 

ВВ-10кВ, год 

Сумарні 

витрати, грн. 

(без ПДВ) 

ел. слюсар по ремонту РП 4-го 

розряду 
1 86,57 2,5 216,43 

Всього Взп = 409,18 

 

Витрати матеріалів на виконання планових робіт з поточного ремонту 

одного вакуумного вимикача 10 кВ, згідно технологічної карти, складають: 

 

№ 

п/п 
Найменування матеріалів Кіл-ть 

Витрати на матеріали в грошовому 

виразі 

Вартість одиниці, 

грн. (без ПДВ) 

Сума, грн. (без 

ПДВ) 

1 Ганчір’я, кг 0,5 20,5 10,25 

2 Бензин Б-70, л 0,8 90 72 

3 Змазка ЦИАТИМ, кг 0,05 125 6,25 

4 Фарба різна, кг 0,2 165,6 33,12 

Всього (матеріали) Вмат = 121,62 

 

Загальні витрати на виконання планових робіт з поточного ремонту одного 

вакуумного вимикача 10 кВ складають: 

Впр2 = Взп + Вмат = 409,18 + 121,62 = 530,80 грн. (без ПДВ) 

 

Загальні витрати на виконання планових робіт з поточного ремонту 13 

вакуумних вимикачів 10 кВ складають: 

Впр = Впр2 * 13 = 530,80 * 13 = 6 900,40 грн. (без ПДВ) 

 

Ізоляційні випробування вакуумного вимикача 10 кВ. 

 

Витрати на заробітну плату персоналу, що приймає участь у проведенні 

ізоляційних випробувань одного вакуумного вимикача 10кВ, складають: 

Працівник 

К-ть 

працівників, 

чол. 

Заробітна 

плата за 1 

год., грн. (без 

ПДВ) 

Тривалість 

ізоляційних 

випробувань одного 

ВВ-10кВ, год 

Сумарні 

витрати, грн. 

(без ПДВ) 

водій-електромонтер 1 72,01 4,5 324,05 

електромонтер СДЗП 1 86,57 4,5 389,57 

інженер СДЗП 1 96,94 4,5 436,23 

Всього Взп = 1 149,85 

 

На виконання ізоляційних випробувань 13 вакуумних вимикачів потрібно 

витратити 13 * 4,5 = 58,5 годин, що при сорокагодинному робочому тижні 

потребуватиме 2 виїзди бригади у відрядження. При зарплаті водія ЕТЛ 72,01 

грн. (без ПДВ) за 1 год, витрати на оплату праці одного водія складуть: 72,01 * 



10 = 720,10 грн. (без ПДВ). Транспортні витрати на виконання ізоляційних 

випробувань вакуумних вимикачів 10 кВ наведені в таблиці нижче. 

 

Транс. 

засіб 

Вартість 

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) 

ЕТЛ 

ГАЗ 53 
63,77 10 637,70 7,34 400 2 936 3 573,70 

 

Загалом транспортні витрати на 2 виїзди бригади складають: 

Втранс = (3 573,70 + 720,10) * 2 = 8 587,60 грн. (без ПДВ) 

 

Загальні витрати на проведення ізоляційних випробувань 13 вакуумних 

вимикачів 10 кВ складають: 

Візвипр = Взп * 13 + Втранс = 1 149,85 * 13 + 8 587,60 = 23 535,65 грн. (без 

ПДВ) 

 

Загальні витрати на експлуатацію вакуумних вимикачів 10 кВ. 

 

Загальні витрати на експлуатацію 13-ти вакуумних вимикачів 10 кВ 

впродовж 25 років складають: 

Взаг.вв10 = Впр * 4 + Віз.випр * 4 = 6 900,40 * 4 + 23 535,65 * 4 = 

= 121 744,20 грн. (без ПДВ) 

 

Витрати на експлуатацію 13-ти вакуумних вимикачів 10 кВ за один рік 

складають: 

Всер.вв10 = 121 744,20 / 25 = 4 869,77 грн. (без ПДВ) 

 

Загальний економічний ефект від заміни масляних вимикачів 10 кВ. 

 

Загальний економічний ефект від заміни масляних вимикачів 10кВ на 

вакуумні складає:  

Еек.еф.вв = Всер.мв10 – Всер.вв10 = 175 694,56 – 4 869,77 = 170 824,79 грн. (без 

ПДВ) 

 

Підвищення надійності електропостачання споживачів. 

 

Враховуючи стан обладнання (до виконання заходу з технічного 

переоснащення підстанції) та термін його експлуатації, виникає значна 

ймовірність появи збитків через відключення абонентів на час, що перевищує 

24 години. Від ПС 150/35/10 кВ “Завалля” живиться 3226 побутових абонентів, 

та 94 юридичних абонентів, тому мінімальні витрати на покриття можливих 

збитків за відключення абонентів складуть: 

В1з.поб. = Каб.поб. * Сумма = 3226 * 200 = 645 200 грн. (без ПДВ), 

В1з.юр. = Каб.юр. * Сумма = 94 * 400 = 37 600 грн. (без ПДВ), 



де В1з.поб. – збитки за відключення побутових абонентів; 

В1з.юр. – збитки за відключення юридичних абонентів. 

Сумарно витрати складуть:  

В1з = В1з.поб + В1юр. = 645 200 + 37 600 = 682 800 грн. (без ПДВ). 

 

Оцінка економічної ефективності від впровадження заходу в цілому. 

 

Загальний економічний ефект від заходу складе: 

Езаг.ек.еф. = Еек.еф.вд-кз + Еек.еф.вв + В1з = 136 948,92 + 170 824,79 + 682 800,00 

= 

= 990 573,71 грн. (без ПДВ). 

 

Витрати коштів та розрахунок терміну окупності 
 

Вартість реалізації 1 черги заходу підрядним способом (Взах1), згідно 

кошторисної документації, складає 59 254,71 тис. грн. (без ПДВ). Вартість 

реалізації 2 черги заходу підрядним способом (Взах2), згідно кошторисної 

документації, складає 33 557,48 тис. грн. (без ПДВ). 

Після проведення оптимізації вартісних показників загальна вартість 

реалізації 1 черги заходу підрядним способом становить 36 960,92 тис. грн. (без 

ПДВ). Відповідно до укладених договорів вартість реалізації 1 черги – 

36 577,85 тис. грн. (без ПДВ). 

Термін окупності даного заходу складе: 

О = (Взах1 + Взах2 – Взв.мат.) / Езаг.ек.еф. = (36 577,85 + 27 964,57 – 0) / 990,57 

= 

= 65,2 років, 

де Взв.мат. – вартість оприбуткованих зворотних матеріалів, тис. грн. (без 

ПДВ); 

Езаг.ек.еф. – загальний економічний ефект, тис. грн. (без ПДВ). 

На 2021 рік передбачено приведення обсягів фінансування І черги у 

відповідності з укладеним договором на закупівлю робіт (36 577,85 тис. грн. 

(без ПДВ)) та початок фінансування першого етапу ІІ черги у розмірі 10 678,95 

тис. грн. (без ПДВ). У 2022 році планується завершення робіт по ІІ черзі на 

обсяг коштів – 17 285,62 тис. грн. (без ПДВ). 
 

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 та економічно 

виправданою. 

 

 

 



п.2.2. Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

встановлення однофазних шаф обліку на фасад будинку 

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. 

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. 

 

Технічний опис. 
 

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. 

 

Витрати коштів. 
 

Перелік РЕМ, в яких планується додатково до затверджених в ІП 5907 шт. 

виконати встановлення боксів з відгалуженням наведено в таблиці. 

 

№ з\п Назва РЕМ Кількість КДЕ-1(шт.) 

1 Бобринецький 810 

2 Олександрівський  500 

Встановлення боксів з відгалудженням 1 310 

 



 

 
 

Таким чином, враховуючи всі заплановані роботи по встановленню шаф 

обліку на фасад будинків, загальні витрати складають 3 524,70 тис. грн. (без 

ПДВ). З них вартість необхідних матеріалів (1-ф точка обліку) з встановленням 

захисних шаф на фасаді будівлі (відповідно до проектів) складе: 

Вартість, 

монтажних 

робіт, тис. 

грн. (без 

ПДВ) 

Вартiсть 

матерiальних 

ресурсiв, тис. 

грн. (без ПДВ) 

Прямі і 

загальновиробничі 

витрати, тис. грн. 

(без ПДВ) 

Загальна вартість 

встановлення 

одного боксу з 

відгалуженням, 

тис. грн. (без ПДВ) 

Кількість 

відгалуджень, 

шт 

Всього, 

тис. грн. 

(без ПДВ) 

0,66 1,10 0,931 2,691 1 310 3 524.70 

 

Матеріали 
Од. 

вим. 
К-ть 

Вартість 

од., грн. 

(без ПДВ) 

Загальна 

вартість, грн. 

(без ПДВ) 

Шафа обліку КДЕ-1 шт 1 195,20 195,20 

Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1Р 25А C шт 1 70,40 70,40 

Гофрошланг ф25 м 4,0 8,42 33,68 

Скоба монтажна однолапкова ф25 шт 8 1,74 13,92 

Дюбель-цвях 6х60 шт 8 0,54 4,32 

Кабелi АВВГ 2х6 1000 м 0,004 5 175,20 20,70 

Клемна коробка e.db.pro.d 50.50 шт 1 24,66 24,66 

Клемна колодка e.tc.standart.12.10 шт 1 20,04 20,04 

Провiд AsXSn 2х16мм2 1000 м 0,02 13 220,82 264,42 

Гак СSC16uz шт 1 78,64 78,64 

Натяжний затискач GUK d2  2x(16-35) 

(Затискач анкерний [натяжний] [2х16-25]  

SО 157.1) 

шт 2 55,05 110,10 

Затискач проколюючий ізоляцію ТТD 201 

(SLІР22.1) 
шт 2 132,30 264,60 

Всього, грн. без ПДВ 
   

1 100,68 

 



 

Економічна ефективність 
 

При винесенні засобу обліку на фасад будівлі показник середньомісячного 

споживання збільшується в середньому на 12%. Показник споживання на 1 

електроустановку при не винесеному 1-ф засобі обліку складає 168,3 кВт*год., 

а при винесеному – 188,3 кВт∙год.  

Різниця за рік при винесеному на фасад 1-ф засіб обліку:  

(198,3 – 168,3) 12 місяців = 360,0 кВт*год, що становить 504,0 грн. на рік. 

Очікуваний річний економічний ефект при винесенні 1-ф засобів обліку 

складе:  

1 310 шт. х 504 грн. = 660,24 тис. грн. (без ПДВ). 

Термін окупності заходу складе: 3 524,70 / 660,24 = 5,3 років.  

 

Висновок. 
 

Встановлення однофазних фазних шаф обліку на фасад будинків 

підрядним способом є доцільним та економічно виправданим заходом. 

 

 

 

 

п.2.15. Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

придбання автоматичних вмикачів 25А. 
 

В зв’язку з внесенням постановою НКРЕКП № 475 від 17 березня 2021 

року змін до пункту 2.4.2 глави 2.4. розділу ІІ “Правил роздрібного ринку 

електричної енергії”, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 

року, для забезпечення дозволеної (договірної) потужності на рівні 5 кВт для 

кожного побутового споживача необхідно виконати заміну автоматичних 

вимикачів з 16А на 25А. 

У 2021 році планується провести закупівлю автоматичних вимикачів 

ETIMAT 10 1p C 25А (10 kA) в кількості 7650 шт. по ціні 110,00 грн. за 

одиницю, загальні витрати складають: 7650 х 0,11 = 841,50 тис. грн. (без ПДВ). 

 

 

 



п.3.10. Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

улаштування АСДУ Бобринецького РЕМ. 
 

Резюме. 
 

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 планується у 2021 році розпочати виконання робіт з 

улаштування АСДУ Бобринецького РЕМ з повним їх закінченням у 2022 році. 

Крім того, 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 та автоматизація процесу 

формування звітності. 

 

Опис робіт 
 

На даний час в Бобринецькому РЕМ відсутні АСДУ ПС-35кВ і ПС-150кВ. 

Від підстанцій 35-150 кВ заживлені 51 шт. ліній 10 кВ. 

В комплекс робіт, які планується 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 Бобринецького РЕМ з видачею 

необхідної телеінформації в ОІК ОДС ПрАТ “Кіровоградобленерго” верхнього 

рівня згідно діючих норм. 

В результаті улаштування АСДУ Бобринецького 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 

пошкоджень 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; 

 радіомодем Satelline-easy pro 35w, з комплектом обладнання антенно-

фідерного тракту. 

2. Комплектів контрольованих пунктів (КП) в складі: 

 обладнання телемеханіки RTU 520-560 фірми АВВ з вимірювальними 

перетворювачами ТВ; 

 радіомодем Satelline-easy pro 35w, 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: 

ПС РЕМ 
Телесигналізація, 

сигналів 

Телевимірювання, 

вимірів 

Телекерування, 

сигналів 

Бобринецький РЕМ 

ПС-35/10кВ "Витязівка" 32 11 16 

ПС-35/10кВ "Володимиро-

Іллінка" 
27 10 12 

ПС-35/10кВ "Зоря" 18 5 7 

ПС-35/10кВ "Костомарівка" 24 10 12 

ПС-35/10кВ "Кетрисанівка" 26 12 14 



ПС-35/10кВ "Тарасівка" 22 8 10 

ПС-35/10кВ "Сугокліївка" 23 10 10 

ПС-35/10кВ "Семзавод" 29 11 12 

ПС-150/35/10кВ "Бобринець" 54 44 23 

Всього по Бобринецькому РЕМ 255 121 116 

 

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 заходу з улаштування АСДУ Бобринецького РЕМ підрядним 

способом складає: – 14 560,22 тис. грн. (без ПДВ). У 2021 році планується 

виконати роботи на суму 7 280,11 тис. грн. (без ПДВ), у 2022 році закінчити 

виконання повного комплексу робіт. 

 

Економічна ефективність 
 

Улаштування АСДУ Бобринецького РЕМ планується виконати протягом 

2021-2022 року, 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 витрат часу, ПММ, трудових витрат, інших ресурсів на 

виконання оперативних перемикань у розподільчих електромережах, 

визначення, локалізацію місць пошкоджень, покращення показника Saidi. 

2. Зменшення недовідпуску електроенергії споживачам. 



3. Зменшення витрат на зняття показників лічильників електроенергії на 

енергооб’єктах, у випадках підключення до інтелектуальних 

електролічильників. 

4. Зниження обсягів витрат від розкрадання обладнання з підстанцій за 

рахунок включення датчиків охоронної сигналізації в обсяги телемеханіки. 

5. Підвищення рівня безпеки під час виконання робіт в 

електроустановках за рахунок дистанційного управління комутаційними 

апаратами, що перебувають під робочою напругою. 

 

Збільшення корисного відпуску. 
 

Згідно з даними РЕМ, кількість аварійних відключень ліній 10 кВ та їх 

успішним повторним вмиканням на рік становить в середньому 2 рази на кожну 

з ліній. Кількість ліній, що заживлені від підстанцій 35 кВ Бобринецького РЕМ 

становить 51 шт. Час прибуття оперативного персоналу для вмикання лінії, 

враховуючи віддаленість підстанцій (сумарна відстань до 8-ми ПС 35 кВ 

становить 170 км) від РЕМ, складає в середньому 0,3 год. При середньому 

споживанні однієї лінії 120,1 кВт, збільшення корисного відпуску на рік буде 

становити: 

2 х 51 х 0,3 х 120,1 х 0,755 = 2 774,67 грн. (без ПДВ). 

де 0,755 грн. (без ПДВ)/кВт*год – середній тариф вартості послуги з 

розподілу електричної енергії мережами ПрАТ “Кіровоградобленерго”. 

 

Зменшення штрафних санкцій. 

При невиконанні усунення зауважень приписів Держенергонагляду, в 

частині працездатності АСДУ підстанцій, штрафні санкції в середньому 

складають 7 000 грн. (без ПДВ). 

 

Зниження потенційних очікуваних збитків. 

Одним з найважливіших сигналів, що будуть передаватися на пульт 

диспетчерського управління РЕМ після улаштування АСДУ є сигнали 

спрацювання 1 та 2 ступеню газового захисту трансформаторів 35 кВ. Перша 

ступінь газового захисту спрацьовує на сигнал, друга на відключення 

трансформатору. При спрацюванні першого ступеню та отриманні сигналу на 

диспетчерський пульт, диспетчером буде прийнято міри для якнайшвидшого 

виведення трансформатору, на якому спрацював захист, із роботи з метою 

уникнення пошкодження трансформатору з руйнуванням обмоток. 

Вартість проведення ремонту трансформатору 35 кВ в середньому 

становить 220,00 тис. грн. (без ПДВ). Вартість ремонту трансформатору із 

пошкодженими обмотками збільшується приблизно в 4 рази – 220 х 4 = 880 тис. 

грн. (без ПДВ). 

Зниження збитків буде складати: 

(880 – 220) х 0,19 = 125,40 тис. грн. (без ПДВ) одного трансформатору 35 кВ, 

де 0,19 – ймовірність пошкодження трансформатору при спрацюванні 

газового захисту. 



Загальна кількість трансформаторів 35 кВ в РЕМ складає 15 од., тобто 

зниження загальних збитків буде складати: 

125,40 х 15 = 1 881,00 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Зменшення витрат на відновлення робочого стану технологічного 

обладнання після крадіжок. 

На диспетчерському пункті буде встановлено пульт охоронної сигналізації 

енергооб’єктів. При спрацюванні охоронної сигналізації з енергооб’єкту РЕМ 

черговий диспетчер буде приймати рішення, щодо подальшого запобігання 

крадіжці енергетичного майна Товариства. 

Вартість обладнання вимикача 10 кВ становить приблизно 100,00 тис. грн. 

(без ПДВ). Із урахуванням того, що від енергооб’єктів РЕМ заживлено 51 лінія 

10 кВ, тобто кількість вимикачів становить 51 шт. Зниження збитків від 

викрадення енергообладнання буде складати:  

(51 х 100,00) х 0,07 = 357,00 тис. грн. (без ПДВ). 

де 0,07 – ймовірність викрадення енергетичного обладнання. 

 

Загальний економічний ефект від впровадження заходу. 

Зниження потенційних очікуваних збитків (1 181,00 тис. грн.) + зменшення 

штрафних санкцій (7,00 тис. грн.) + збільшення корисного відпуску (2,775 тис. 

грн.) + зниження збитків від викраденого енергообладнання (357,00 тис. грн.) = 

1 547,78 тис. грн. (без ПДВ). 

Вартість улаштування АСДУ Бобринецького РЕМ підрядним способом, 

згідно проектно-кошторисної документації, складає 14 560,22 тис. грн. (без 

ПДВ). 

Термін окупності заходу складе: 

14 560,22 / 1 547,78 = 9,4 роки. 

 

Висновок 
 

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

 

 

 



п.6.2. Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

придбання автомобіля Great Wall Wingle 7 або аналог. 

 

На 01.01.2021р. на балансі ПрАТ “Кіровоградобленерго” налічується 119 

автомобілів УАЗ. 
№ 

з/п 

Термін експлуатації 

механізмів 

Кількість 

механізмів 
% від загального числа 

1 до 10 років 27  

2 від 10 до 15 років 35  

3 більше 15 років 57  

Всього 119 100 

Дані автомобілі використовуються повсякденно, за будь-яких погодних 

умов. Ресурс більшості автомобілів вичерпаний повністю. Неодноразово 

проводилися капітальні ремонти агрегатів, рам та кузовів. Подальше вкладення 

коштів у ремонти автомобілів є недоцільним. В якості заміни цих автомобілів 

(бригадних) пропонується автомобіль Great Wall Wingle 7. Ці авто планується 

придбати для оперативно-виїзних бригад з метою підвищення оперативності 

реагування на аварійні ситуації. 

Пропонується заміна наступних автомобілів на автомобілі Great Wall 

Wingle 7:  

– УАЗ-3909 №ВА06-69АХ 2001 р.в. (Гайворонський РЕМ); 

– УАЗ-2206 №ВА06-85АТ 2000 р.в. (Долинський РЕМ); 

– УАЗ-2206 №ВА85-86АТ 2000 р.в. (Новоархангельський РЕМ); 

– УАЗ-3909 №ВА87-24АС 2005 р.в. (Олександрійський РЕМ). 

Great Wall Wingle 7 має великий вмісткий багажник для перевезення 

інструменту та пристосувань. Цей автомобіль має найкраще співвідношення 

ціна-якість. Крім того, автомобіль обладнаний двигуном 2,0 л дизель з 

меншими витратами палива. 

 

Порівняльна характеристика автотранспорту 

№ 

з/п 

Перелік параметрів 

порівняння 

Найменування автомобіля 

Great Wall Wingle 7 

аналоги відсутні  

1 Модель двигуна 2.0d 

2 Двигун дизель 

3 Об’єм двигуна, см
3
 1998 

4 Потужність двигуна, к.с. 141 

5 Витрати палива, л/100км  7,5 

6 Колісна формула 4 х 4 

7 Тип приводу повний привід 

8 Тип коробки передач механічний 

9 Число передач 5-ступінчата 

10 Кількість місць 4+1 

11 Конструкція кузова кросовер 

12 Гарантія 3 роки (100 000 км) 

13 Вартість, тис. грн. (без ПДВ) 610,12 



14 Країна-виробник Корея 

15 переваги Витрати пального 

16 недоліки  

 

Оприбуткування зворотних матеріалів. 
 

При списанні вищезазначених автомобілів та подальшій їх реалізації на 

металобрухт сума отриманих коштів становить: 

1781,0 кг х 3,3 грн./кг. чорного брухту х 4 = 23,51 тис. грн. (без ПДВ). 

39,0 кг х 28 грн./кг. алюмінієвого брухту х 4 = 4,37 грн. (без ПДВ),  

що сумарно складає:  

23,51 + 4,37 = 27,88 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Зниження операційних витрат. 
 

Вартість ремонту автомобіля, який пропонується замінити, становить 43,69 

тис. грн. (без ПДВ) (вказана сума виведена як середньоарифметична за останні 

три роки), тому зниження витрат на ремонт складуть: 

4 х 43,69 = 174,76 тис. грн. (без ПДВ).  

Середній пробіг автомобілів, які пропонується замінити, на рік становить 

10724 км, з витратою пального 1 823 л (17,0 літр на 100 км) за ціною 24,17 грн. 

за літр (без ПДВ) (бензин). Річні витрати на паливо становлять:  

1 823 х 24,27 х 4 = 176,98 тис. грн. (без ПДВ). 

При використанні автомобіля Great Wall Wingle 7 з витратою пального 

804,30 літрів в рік (7,5 л на 100 км) за ціною 24,17 грн. за літр (дп), річна 

витрата становить: 

804,30 х 24,17 х 4 = 77,59 тис. грн. (без ПДВ). 

Сумарна економія ПММ в рік складає:  

176,98 – 77,59 = 99,39 тис. грн. (без ПДВ). 

У цілому економія на рік складає: 

174,76 + 99,39 = 274,15 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Витрати коштів. 
 

Вартість одного автомобіля Great Wall Wingle 7, складає 610,12 тис. грн. 

(без ПДВ). Планується придбати додатково 4 автомобілі на загальну вартість – 

2 440,48 тис. грн. (без ПДВ). 

Термін окупності даного заходу: 

(2440,48 – 27,88) / 274,15 = 8,8 року. 

 

Висновок 
 

Реалізація даного заходу забезпечить часткове відновлення парку 

автотранспорту, що в свою чергу надасть можливість швидко реагувати на 

аварійні ситуації. 

 



п.7.6. Техніко-економічне обґрунтування необхідності придбання 

переносного трифазного аналізатора параметрів якості 

електричної енергії типу MI 2892 EU (модуль F) або аналог. 
 

Резюме 
 

З метою оперативного реагування на скарги споживачів, відповідно п.6.6.2 

Кодексу систем розподілу, Товариству необхідно виконувати вимірювальні 

роботи по контролю якості електроенергії, а саме: вимірювання параметрів 

частоти, напруги, небалансу напруги, напруги гармонік, флікерів, а також 

фіксації провалів напруги та перенапруги. Для виконання зазначених завдань 

по вимірюванню та моніторингу параметрів якості електричної енергії 

необхідні засоби вимірювальної техніки відповідного класу точності. 

Вимірювання параметрів якості електричної енергії в електроустановках 

високої та середньої напруги проводиться з використанням характеристики 

процесу вимірювання класу A відповідно до ДСТУ IEC 61000-4-30:2010. 
 

Для проведення моніторингу якості електричної енергії за скаргами 

споживачів планується придбати 2 реєстратори якості електроенергії типу MI 

2892 EU (модуль F) (або аналогічних). Вартість одного реєстратора після 

оптимізації вартісних показників складає 160,54 тис. грн. (без ПДВ), загальна 

вартість заходу становить 321,08 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Термін окупності  
 

Розрахуємо термін окупності з урахуванням того, що дані реєстратори 

також будуть використовуватися для виконання періодичних вимірювань на 

підстанціях СН/СН на одній із шин середньої напруги. Вартість послуги 

сторонньої організації по вимірюванню показників якості електричної енергії 

складає – 8,3 тис. грн. (без ПДВ). Кількість вимірювань, яку необхідно 

виконувати на шинах середньої напруги ПС СН/СН, відповідно періодичності 

вказаній у главі 6.3 “Кодексу систем розподілу”, складає 77 на рік. Вартість 

виконання вимірювань підрядною організацією складе: 8,3 х (77-7(буде 

придбано у 2021р.)) = 581,00 тис. грн./рік (без ПДВ). Відповідно термін 

окупності реєстраторів:  

321,08 / 581 = 0,6 року. 

 

Висновок 
 

Таким чином, даний захід є технічно необхідним та економічно 

виправданим. 

 



п.7.8. Техніко-економічне обґрунтування необхідності придбання 

стаціонарного трифазного аналізатора параметрів якості 

електричної енергії типу Linax PQ3000-1112 0000 або аналог. 
 

Резюме 
 

В зв’язку з постійним зростанням кількості СЕС приєднаних до мережі 

ВН/СН Товариства постійно зростає обсяг робіт по контролю якості 

електричної енергії. Також з 2021 року вступають в дію вимоги Кодексу ОСР, 

щодо контролю показників якості електричної енергії, тобто Товариству 

необхідно буде виконувати вимірювальні роботи по контролю якості 

електроенергії, а саме: вимірювання параметрів частоти, напруги, небалансу 

напруги, напруги гармонік, флікерів, а також фіксації провалів напруги та 

перенапруги згідно певної періодичності. Для виконання зазначених завдань по 

вимірюванню та моніторингу параметрів якості електричної енергії необхідні 

засоби вимірювальної техніки відповідного класу точності (матеріали). 

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.  

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 ДСТУ 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. 

Кількість планових вимірів на об’єктах ВН/СН, згідно затвердженої 

програми моніторингу якості електричної енергії в системі розподілу 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” на 2021 рік, складає 48. Кожне вимірювання 

повинно мати термін зняття показників якості електричної енергії сім діб. Для 

виконання вимірювань тільки переносними реєстраторами якості електричної 

енергії необхідно буде мінімум два рази здійснювати виїзд на кожен об’єкт, а 

враховуючи наявність великогабаритних та багатосекційних об’єктів у мережах 

ПрАТ “Кіровоградобленерго” можливі виїзди по три-чотири рази на деякі 

додатки/7р/п.7.8


об’єкти. Реєстрація показників якості відбувається шляхом встановлення 

реєстратору показників якості електричної енергії на об’єкті. Для цього 

здійснюється виїзд бригади, після чого через зазначений вище термін, бригада 

повинна демонтувати реєстратор та доставити його для зчитування інформації 

до лабораторії. Також окрім об’єктів ВН/СН необхідно виконувати 

вимірювання на об’єктах СН/СН, згідно затвердженої програми моніторингу 

якості електричної енергії в системі розподілу ПрАТ “Кіровоградобленерго” на 

2021 рік, їх кількість складає 77 вимірів. Спираючись на вищевикладене, 

зазначену кількість вимірювань виконати силами тільки роз’їзних бригад 

фізично неможливо, оскільки окрім планових вимірювань будуть ще 

вимірювання за скаргами споживачів. 

Встановлення стаціонарних реєстраторів якості електричної енергії на 

об’єктах типу ВН/СН дозволить здійснювати вимірювання показників якості 

електричної енергії з безпосередньою передачею звітів та показників до 

лабораторії якості електричної енергії. Слід врахувати й те, що стаціонарний 

реєстратор буде здійснювати цілодобовий аналіз показників якості на протязі 

всього часу експлуатації, що дозволить мати повну інформацію на протязі року 

щодо якості електричної енергії, а використання мобільного реєстратору 

дозволить мати дані тільки за той період, коли він буде встановлений на 

об’єкті. Також, за умови повного оснащення стаціонарними реєстраторами всіх 

об’єктів ВН/СН, передача інформації по каналам зв’язку дозволить економити 

близько 13 тисяч кілометрів пробігу на рік. Тому забезпечення стаціонарними 

приладами реєстрації показників якості електричної енергії об’єкти ВН/СН на 

протязі 2021–2023 років є доцільним. 

 

Технічні вимоги до стаціонарного реєстратора показників якості 

електричної енергії 
 

Стаціонарний реєстратор показників якості електричної енергії повинен 

відповідати наступним технічним вимогам: 
ВХОДИ  

Номінальний струм 1 - 5 A (макс. 7,5 A) (можливість вимірювання через трансформатори струму) 

Максимальний струм 7,5 A  

Допустиме перевантаження 10 A постійно, інтервал 300 с  

Номінальна напруга 57,7 – 400 В фазна, 100 – 693 В лінійна (можливість вимірювання через трансформатори 

напруги) 

Максимальна напруга 480 В фазна, 832 В лінійна  

Номінальна частота: 42 – 50 - 58 Гц 

Частота вибірки: 18 кГц  

 

ВАРІАНТИ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ  

Номінальна напруга 110…280 В AC, 130…280 В DC  

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Напруга U, струм I, потужність P, коефіцієнт потужності, частота,  

Небаланс U, I,    гармоніка U, I,    THD U, I 

 

ТИПИ З’ЄДНАННЯ  

• Однофазне або з розділеною фазою (двофазна система)  

• 3- або 4-провідне, збалансоване навантаження  



• 3-провідне, збалансоване навантаження [2U, 1I]  

• 3-провідна, незбалансоване навантаження, вимірювальна схема Арона  

• 3- або 4-провідне, незбалансоване навантаження  

• 4-провідне, незбалансоване навантаження, розімкнена схема трикутником 

ІНТЕРФЕЙС ВВОДУ/ВИВОДУ  

Аналогові входи 

Діапазон: ±20 мА (макс. 24 мА), біполярний  

Похибка: ±0,2% від 20 мА  

Навантаження: ≤ 500 Ом (макс. 10 В/20 мА)  

Реле  

Контакт: перекидний контакт  

Граничне навантаження: 250 В AC, 2 A, 500 ВА  

Пасивні цифрові входи 

Номінальна напруга: 12/24 В DC (макс. 30 В)  

Активні цифрові входи 

Напруга розімкнутого кола: ≤ 15 В  

Цифрові входи 2, стандартні  

Номінальна напруга: 12/24 В DC (макс. 30 В)  

 

ІНТЕРФЕЙСИ  

ETHERNET Ethernet 100Base TX; гніздо RJ45, Ethernet TCP з веб-сервером 

Режим 10/100 Мбіт/с, повний/напівдуплекс, автоматичне узгодження  

Протокол Modbus/TCP, http, NTP 

MODBUS/RTU RS-485, максимальна довжина лінії 1200 м, швидкість передачі даних від 9,6 до 115,2 к/бод  

Внутрішній годинник: похибка: ± 2 хвилини/місяць 

Синхронізація через NTP-сервер або GPS  

 

УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  

Робоча температура: від -10 до 55°C  

Відносна вологість: <95% без конденсації  

Мова інтерфейсу українська, російська 

Можливість оновлення програмного забезпечення для проведення оцінки відповідності до більш нових 

стандартів ніж ДСТУ EN50160:2014.  

Гарантійний термін: 36 місяців 

 

БЕЗПЕКА  

Входи струму гальванічно ізольовані один від одного.  

Клас захисту: II (захисна ізоляція, входи напруги через захисний імпеданс)   

Ступінь забруднення: 2  

Захист: IP54 (передня панель), IP30 (корпус), IP20 (клеми)  

Категорія вимірювання U: 600 В CAT III, I: 300 В CAT III 

Захист налаштувань за допомогою парольного захисту 

 

ГРУПА ВИМІРЮВАНИХ ЗНАЧЕННЬ 

Миттєві значення: U, I, IMS, P, Q, S, PF, LF, QF, кут між векторами напруги.  

Реактивна потужність: Повна реактивна потужність, основна частота, гармоніки. cosφ, tanφ основної частоти з 

мінімальними значеннями у всіх квадрантах. 

Гармоніки (відповідно до EN 61 000-4-7): сумарний коефіцієнт гармонік THD U/I і TDD I, окремі гармоніки U/I 

до 50-ї. 

Дисбаланс: симетричні компоненти (система прямої, зворотної, нульової послідовності).  

Дисбаланс (щодо симетричних складових). Відхилення від середнього значення U/I. 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ ДО IEC 60688:2012  

Напруга, струм ±0,1 %  

Потужність ±0,2 %  

Коефіцієнт потужності ±0,1°  

Частота ±0,01 Гц  

Небаланс U, I ±0,5 %  



Гармоніка ±0,5 %  

THD U, I ±0,5 %  

 

ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ДСТУ EN50160:2014  

Пряма оцінка відповідності стандартам ДСТУ EN50160:2014  

Формування протоколу вимірювань згідно ДСТУ EN50160:2014 

Мова протоколу вимірювань: українська 

Інформація у протоколі вимірювань: дата та час встановлення та зняття вимірювального засобу, місце 

встановлення, його тип, усереднене значення відхилення напруги на кожному 10-хвилинному проміжку часу 

протягом терміну вимірювання.  

Можливість отримання усереднених значень на кожному інтервалі часу вимірювання 

Вибір тривалості звіту (від однієї доби до місяця) 

Вибір тематики звіту (повний, скорочений) 

 

РЕЗЕРВУВАННЯ ДАНИХ 

Можливість отримання резервних копій зареєстрованих даних, щодо показників якості електричної енергії. 

Можливість формування протоколу вимірювань згідно ДСТУ EN50160:2014 з резервних копій даних, щодо 

показників якості електричної енергії 

 

Витрати коштів 
 

Для проведення метрологічною службою моніторингу якості електричної 

енергії на ПС 154/35/10-6кВ стаціонарними приладами контролю якості 

електричної енергії у 2021 році планувалося придбати 21 реєстратор Linax 

PQ3000-1112 0000 (або аналогічний). Змінами до ІП планується придбати ще 10 

реєстраторів. Вартість одного реєстратора, згідно комерційної пропозиції, 

складає 66,00 тис. грн. (без ПДВ). Загальна вартість заходу складе 660,00 тис. 

грн. (без ПДВ). 

 

Термін окупності 
 

Розрахуємо термін окупності у разі виконання періодичних вимірювань на 

підстанціях ВН/СН на одній із шин середньої напруги. Вартість послуги 

сторонньої організації по вимірюванню показників якості електричної енергії 

складає 8,3 тис. грн. (без ПДВ). Кількість вимірювань, яку необхідно 

виконувати на шинах середньої напруги ПС ВН/СН, згідно глави 6.3 “Кодексу 

систем розподілу”, складає 48 на рік. при одночасному вимірюванні декількох 

секцій одного класу напруги, для виконання вимірювань відповідно до схем 

нормального режиму необхідно мати 94 реєстратори. Оскільки Товариство не в 

повному обсязі забезпечено стаціонарними приладами, а експлуатує лише 14 

реєстраторів для контролю якості електричної енергії, вартість виконання 

вимірювань підрядною організацією складає: 8,3 х (94-14-21(буде придбано у 

2021 році)) = 489,70 тис. грн. (без ПДВ)/рік. Відповідно термін окупності 

заходу складе: 660,00 / 489,70 = 1,5 років. 

 

Висновок 
 

Таким чином, даний захід є технічно необхідним та економічно 

виправданим. 

 


