
Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

реконструкції ЗТП-126 в м. Кропивницький. 
 

Резюме. 
 

Всього в ПАТ “Кіровоградобленерго” станом на 01.01.2017 року 

експлуатується 803 ЗТП, з яких 315 шт. у Кіровоградському міському РЕМ. 

Частина ЗТП збудована в 50х-60х роках минулого сторіччя. Встановлене в них 

обладнання морально застаріло, фізично зношене і не забезпечує надійну 

роботу мереж. Запасні частини та комплектуючі для ремонту обладнання 

відсутні. Капітальні ремонти і технічне обслуговування, на які витрачаються 

чималі кошти, не призводять до суттєвого поліпшення технічного стану.  

Крім того, частина ЗТП конструктивно виконана з порушенням сучасних 

діючих нормативних документів, не відповідає вимогам безпечної експлуатації 

та пожежної безпеки. 

 

Технічний опис. 
 

ЗТП-126 введена в експлуатацію в 1962 році, забезпечує 

електропостачання житлових будинків та юридичних осіб центрального району 

міста, а також забезпечує ІІ категорію з електропостачання кінотеатру 

“Зоряний”. Через РП-10кВ ЗТП-126 відбувається важливий зв’язок з ТП-5 та     

ТП-125А. Конструктивно ЗТП-126 вбудована в житловий багатоповерховий 

будинок у вигляді переобладнання квартири на першому поверсі в ЗТП. В ЗТП 

відсутня можливість безпечного оперативного обслуговування обладнання, так 

як камера трансформатора, РУ-10кВ суміщені в стиснених умовах. 

З метою створення безпечних умов виконання робіт для 

обслуговуючого персоналу, пожежної безпеки мешканців житлового 

будинку необхідно виконати реконструкцію ЗТП-126 Кіровоградського 

міського РЕМ з винесенням силового маслонаповненого трансформатора та 

РУ-10кВ із житлового будинку. 
 

При проведенні реконструкції планується: 

- заміна комірок 0,4кВ в діючому ЗТП-126 з переобладнанням в РУ-0,4кВ; 

- встановлення БКТП з винесенням із житлового будинку обладнання 

РУ-10кВ та силового трансформатора, також встановлення другого 

трансформатору для забезпечення ІІ категорії по надійності електропостачання; 

- улаштування контуру заземлення; 

- реконструкція будівельної частини. 

 

Оприбуткування зворотних матеріалів. 
 

Після проведення демонтажних робіт заплановано отримати наступні 

зворотні матеріали: 

– чорний брухт (комірки 0,4-10кВ, інші металоконструкції) – 200кг; 

– кольоровий брухт (алюмінієві шини, провід АПВ і т. і.) – 20 кг; 



– придатне для повторного використання обладнання (силовий тр-р,  

опорні ізолятори, частково комутаційні апарати, запобіжники, тримачі 

запобіжників).  

Вартість чорного брухту (0,2 грн./1 кг) = 0,2 х 200 = 40 грн. 

Вартість кольорового брухту (10 грн./1 кг) = 10 х 20 = 200 грн. 

Вартість (орієнтовна) придатного до повторного використання обладнання 

= 10000 грн.  

Загальна вартість зворотних матеріалів складе: 

40+200+10000 = 10,24 тис. грн. (з ПДВ), 8,5 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Термін окупності. 
 

Вартість реконструкції згідно розробленої проектно-кошторисної 

документації складає 1 382,57 тис. грн. (без ПДВ) . 

Головним аргументом на користь виконання робіт з реконструкції 

даного ЗТП є те, що його конструкція і обладнання не відповідає вимогам 

сучасних нормативних документів до улаштування та безпеки експлуатації 

закритих трансформаторних підстанцій. Дане ЗТП небезпечне для 

обслуговуючого персоналу та мешканців житлового будинку в який воно 

вбудовано.  

Зважаючи на вищезазначене, реконструкція ЗТП-126 є необхідною і 

економічно виправданою. 

 



Техніко-економічне обґрунтування  

необхідності реконструкції ПС 35/10кВ “Хмельове” 

 в с. Хмельове Маловисківського району. 
 

Резюме. 
 

Підстанція 35/10кВ “Хмельове”, на якій встановлено два силових 

трансформатора потужністю по 2500 кВА відіграє важливе значення у 

електропостачанні споживачів та сільськогосподарських підприємств частини 

Маловисківського району, від неї заживлено 6 шт. ПЛ-10кВ та 63 ТП 10/0,4кВ. 

Згідно з приписом Управління Держпраці в Кіровоградській області  

(№28-ЕВ від 09.09.2016 року) є необхідність приведення у відповідність 

вимогам ПУЕ 2014р. компонування ВРУ-35кВ з верхнім ярусом розташування 

СШ-35кВ. Для виконання даного завдання необхідно замінити портали 35кВ, 

стійки під обладнання ВРУ-35кВ, встановити блоки шинних апаратів 35кВ, 

перенести існуючі МВ-35кВ комірок Л-416 та Л-766, що в свою чергу потребує 

реконструкції підстанції. 

На підстанції 35/10кВ “Хмельове” встановлено морально та фізично 

застаріле обладнання, таке як трансформатори напруги ТН-31 та ТН-32 типу 

ЗНОМ-35 з масляною ізоляцією. 

Маслонаповнені вимірювальні трансформатори призначені для мережі з 

ізольованою нейтраллю, використовуються для живлення ланцюгів РЗА, 

системи сигналізації та вимірювальних приладів. Враховуючи те що дані 

трансформатори працюють дуже тривалий час (більше 30 років), вони 

відпрацювали свій ресурс і потребують заміни (в наявності протоколи 

вимірювань). Крім того згідно з п.6.4.6 СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 в 

РЕМ 6-35кВ вимірювальні ТН і ТС повинні мати литу ізоляцію. 

З розвитком електромереж і впровадженням нових технологій, є доцільним 

відмовитись від використання на підстанції застарілого обладнання та виконати 

реконструкцію в частині заміни трансформаторів напруги 35кВ на більш 

сучасні сухі трансформатори з литою ізоляцією, це дасть змогу в остаточному 

підсумку підвищити технічні та економічні показники роботи устаткування, 

пожежну і екологічну безпеку навколишнього середовища, а також знизити 

експлуатаційні витрати. 

 

Технічний опис. 
 

Проектом передбачено заміну трансформаторів напруги ЗНОМ-35 на нові 

трансформатори напруги з литою ізоляцією GEF-36. Нові трансформатори 

напруги добре зарекомендували себе в експлуатації, та мають ряд переваг над 

маслонаповненими трансформаторами, а саме: 

–  відсутність контролю за хімічним станом якості масла, рівня масла, 

необхідність його сушки; 

 відсутність необхідності ремонтів протягом всього 

терміну служби; 



 повна пожежо-вибухобезпечність; 

 повна екологічна безпечність забруднення навколишнього середовища 

трансформаторним маслом, на даний час це є дуже актуальним питанням; 

 вищий клас точності 0,2; 

 менші габарити та маса. 
 

Витрати коштів. 
 

Проектною організацією розроблено ПКД “Реконструкція ПС 35/10кВ 

“Хмельове”, згідно якої передбачається: заміна трансформаторів напруги 35кВ 

ТН-31, ТН-32, перенесення існуючих вимикачів та роз’єднувачів Л-416, Л-766 

на нові місця, встановлення блоків шинних апаратів 35кВ. 

Загальна вартість робіт згідно кошторису складає 1 333,25 тис. грн. (без 

ПДВ). 

 

Висновок. 
 

Ґрунтуючись на необхідності забезпечення можливості виконання робіт на 

ВРУ-35кВ з дотриманням допустимих відстаней до струмопровідних частин, 

заміни морально та фізично застарілого обладнання, що допоможе уникнути 

можливих економічних втрат, пов'язаних з пошкодженням високовартісного 

обладнання та недовідпуском електроенергії, реалізацію проекту слід вважати 

виправданою. 

 



Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

виготовлення проектно-кошторисної документації. 
 

Резюме. 
 

У ПАТ “Кіровоградобленерго” станом на 01.01.2017р. експлуатується 

11904 км ПЛ-0,4 кВ. Із них, згідно з якісною оцінкою технічного стану, 

визначеною по НД СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005, 3457,20 км у доброму стані, 

7467,80 км потребують капремонту, 741,40 км потребують реконструкції, 

237,50 км потребують повної заміни. На ПЛ-0,4 кВ експлуатуються 9,10 км із 

стальними проводами, 263,20 км ліній на дерев’яних опорах. За рахунок 

капітальних ремонтів і технічного обслуговування неможливо привести до 

належного технічного стану всі лінії електропередачі. Тому, згідно з 

інвестпрограмою, щорічно, починаючи з 2005 року, проводиться повна заміна 

або реконструкцію певної кількості непридатних до подальшої експлуатації 

ліній електропередач, в т.ч. ПЛ-0,4 кВ. 

 

Технічний опис. 
 

Для зменшення втрат електроенергії, підвищення стійкості ПЛ проти 

стихійних явищ, надійності електропостачання, у ПАТ “Кіровоградобленерго”, 

згідно з планом перспективного розвитку, в 2018 році планується будівництво, 

реконструкція та технічне переоснащення: 3 шт. ПС-150кВ, 37 км ПЛ-35кВ, 

52,95 км, ЛЕП 6-10кВ, 137,5 км ЛЕП-0,4 кВ, 15 шт. ТП 6-10/0,4кВ і РП 6-10кВ. 

До початку виконання робіт необхідно виготовити проектно-кошторисну 

документацію. 

Для включення наступних об’єктів до інвестиційних програм, на 

виконання вимоги НКРЕКП, необхідно виконати проведення експертизи 

кошторисної частини проектів (таблиця1) на загальну суму 18,28 тис. грн. (без 

ПДВ). 

Таблиця 1 

№ 

з/п 
Назва заходу згідно проекту 

Вартість проведення 

експертизи 

кошторисної частини 

(згідно проекту), тис. 

грн. (без ПДВ) 

1 
Реконструкція ПЛ-10кВ Л-162 від ПС 35/10кВ “Помічна” в 

м. Помічна Добровеличківського р-ну Кіровоградської обл. 
2,83 

2 
Будівництво КЛ-10кВ від ПП-2 до ТП-467 з заходом в 

ЦРП-20 в м. Кропивницький 
2,37 

3 
Заміна КЛ-10кВ від Ф-7К ПС “Кіровоградська” – ЦРП-17 в 

м. Кропивницький 
1,34 

4 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ТП-33 

в м. Кропивницький 
2,26 

5 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ТП-42 в м. 

Кропивницький 
2,30 



6 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ (СІП) від ТП-146 в м. 

Кропивницький 
2,06 

7 Реконструкція ПП-4 по вул. Барболіна в м. Кропивницький 1,97 

8 Реконструкція ЦРП-17 по вул. Попова в м. Кропивницький 1,19 

9 
Реконструкція ЦРП-19 по просп. Перемоги в м. 

Кропивницький 
1,96 

Всього: 18,28 

 

Крім того, планується розробити ПКД на виконання робіт: 

1. на реконструкцію наступних об’єктів: 

– 3,266 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-162Г в м. Знам’янка; 

– 6,398 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-154Г в сел. Знам’янка; 

– 3,211 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-155Г в сел. Знам’янка; 

– 5,749 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-156Г в сел. Знам’янка; 

– 1,550 км ПЛІ-0,4кВ від КТП-157 в сел. Знам’янка; 

– 0,841 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-159Г в сел. Знам’янка; 

– 1,945 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-171Г в сел. Знам’янка; 

– 2,852 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-213Г в сел. Знам’янка; 

– 2,630 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-225Г в сел. Знам’янка; 

– 3,200 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-89 в с. Суботці Знам’янського району; 

– 4,310 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-177 в с. Суботці Знам’янського району; 

– 0,230 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-245 в с. Суботці Знам’янського району; 

– 2,094 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-335 в с. Суботці Знам’янського району; 

– 0,210 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-4 в м. Кропивницький; 

– 0,832 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-13 в м. Кропивницький; 

– 2,093 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-141 в м. Кропивницький; 

– 4,682 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-152 в м. Кропивницький; 

– 2,441 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-156 в м. Кропивницький; 

– 0,830 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-321 в м. Кропивницький; 

– 2,130 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-399 в м. Кропивницький; 

– 0,227 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-414 в м. Кропивницький; 

– 0,732 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-492 в м. Кропивницький; 

– 4,131 км ПЛІ-0,4кВ від ТП-530 в м. Кропивницький. 

 

– 16,226 км ПЛ-10кВ Л-162 від ПС “Суботці-2” в с. Ново-Романівка 

Знам’янського району. 

 

2. на заміну непридатних до подальшого використання: 

– 0,258 км КЛ-0,4кВ Л-366 від ТП-136 в м. Знам’янка. 

 

– 1,08 км КЛ-10кВ Ф-11 ТП-138 – ТП-169 в м. Знам’янка; 

– 0,10 км КЛ-10кВ Л-113 оп. 23-24 в м. Знам’янка; 

– 0,72 км КЛ-10кВ Ф-6 ТП-148 – ТП-167 в м. Знам’янка; 

– 0,237 км КЛ-10кВ Ф-11 ТП-138 – ТП-137 в м. Знам’янка; 

– 0,07 км КЛ-10кВ Ф-8 оп.№9/6 – ТП-108 в м. Знам’янка; 



– 0,95 км КЛ-10кВ Ф-8 ТП-136 – ТП-108 в м. Знам’янка; 

– 0,08 км КЛ-6кВ Ф-5 оп.№29 – ТП-119 в м. Знам’янка; 

– 0,08 км КЛ-6кВ Ф-5 РП-1 –  оп.№21 в м. Знам’янка; 

– 0,28 км КЛ-6кВ Ф-5 ТП-182 – ТП-146 в м. Знам’янка; 

– 0,63 км КЛ-6кВ Ф-12 ЦРП – ТП-145 в м. Знам’янка; 

– 0,35 км КЛ-6кВ Ф-12 ТП-145 – оп.№12 в м. Знам’янка; 

– 1,05 км КЛ-6кВ Ф-12 ТП-145 – ТП-105 в м. Знам’янка. 

 

Витрати коштів компанії. 
 

На виготовлення проектно-кошторисної документації потрібен деякий час. 

Тому, для того, щоб своєчасно розпочати виконання робіт, пропонується 

виконати розробку проектно-кошторисної документації у 2017 році. 

В 2017 році необхідно додатково виконати проекти на загальну суму 

1266,71 тис. грн. (без ПДВ). 
 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Вартість 

одиниці, 

тис грн. 

Кількість, 

км, шт. 

Сума, 

тис. грн. 

(без ПДВ) 

1 
Розробка ПКД “Реконструкція контуру заземлення ПС 150кВ 

“Липняжка” в с. Липняжка Добровеличківського району 
  40,00 

2 
Розробка ПКД “Реконструкція контуру заземлення ПС 110кВ 

“Капітановка” в с. Капітановка Новомиргородського району 
  40,00 

3 
Розробка ПКД “Технічне переоснащення ПС-150/35/10кВ 

“Центральна” в частині заміни АБ та зарядного пристрою” 
  20,90 

4 

Коригування та проведення повної експертизи проекту “Технічне 

переоснащення ОРУ-35кВ ЗРУ-10кВ ПС 35/10кВ “Тракторна в 

м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської 

області” 

  51,92 

5 

Коригування та проведення повної експертизи проекту 

“Реконструкція ПЛ-35кВ Л-722 “Перегонівка-Клинове” в 

Голованівському районі Кіровоградської області по заміні проводу 

АС-70 на АС-120 протяжністю 17,4 км і грозозахисного тросу 

протяжністю 2 км” 

  49,76 

6 Розробка ПКД “Реконструкція ПЛ 6-10кВ” 11,61 16,226 188,38 

7 Розробка ПКД “Заміна КЛ 6-10кВ” 31,52 5,627 177,36 

8 Проведення експертизи кошторисної частини проектів ІП-2018р.   18,28 

9 Розробка ПКД “Реконструкція ПЛ 0,4кВ (СІП)” 11,89 55,482 659,68 

10   29,18 0,258 7,53 

11 

Розробка ПКД “Будівництво розвантажувальної КТП-10/0,4кВ та 

переключення ПЛ-0,4кВ від існуючих КТП-177 та КТП-89 в с. 

Суботці Знам’янського району” 

7,47 1 7,47 

12 
Розробка ПКД “Будівництво ЛЕП-0,4кВ між КТП-210 та ЗТП-162 в 

м. Знам’янка” 
39,85 0,136 5,42 

 Всього   1266,71 

 

Висновок. 
 

Попереднє виготовлення проектно – кошторисної документації є 

доцільним і економічно виправданим. 
 



Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

придбання ліцензій для використання програмного комплексу 

“ДАКАР ЕЛЕКС”. 
 

Резюме. 
 

У відповідності до розділу 13 ГКД 34.20.507-2003 “Технічна експлуатації 

електричних станцій і мереж. Правила” в Україні діє єдина централізована 

диспетчерська система оперативно-технологічного керування виробництвом, 

передачею і розподілом електричної енергії з урахуванням режимів 

централізованого теплопостачання. Оперативно-диспетчерське керування 

повинно бути організовано за ієрархічною структурою, що передбачає розподіл 

функцій оперативного керування між окремими рівнями, а також обов’язкову 

підпорядкованість нижчих рівнів оперативного керування вищим. Функції 

оперативного керування в енергопостачальній компанії виконує – 

диспетчерська служба енергокомпанії, диспетчерські служби електромереж або 

ОДГ районів електричних мереж (РЕМ), оперативний персонал підстанцій 110-

150кВ, та інший оперативний персонал компанії. 

Завданням оперативного керування на об’єктах електроенергетики є: 

– підготовка та ведення необхідного режиму роботи; 

– підготовка та проведення перемикань, пусків і зупинів; 

– запобігання, локалізація та ліквідація технологічних порушень, 

відновлення необхідного режиму роботи; 

– підготовка до проведення ремонтних робіт. 

Планування режимів роботи мережі повинно проводитися на 

довготермінові та короткотермінові періоди. 

Довготермінове планування режиму роботи енергокомпанії та 

енергооб’єктів повинно передбачати: 

– складання з урахуванням режиму роботи ОЕС України річних і місячних 

планів ремонту основного устаткування електростанцій, підстанцій і ліній 

електропередавання, пристроїв РЗА, АСДК, ЗДТК; 

– розроблення оперативних схем з’єднань електростанцій, підстанцій, 

електричних і теплових мереж для нормального і ремонтних режимів; 

– розрахунки нормальних, ремонтних і післяаварійних режимів з 

урахуванням введення нових генерувальних потужностей об’єктів та 

устаткування основної мережі ОЕС України і мережних об’єктів ЕЕС і вибору 

параметрів настроювання пристроїв РЗА, АСДК, ЗДТК; 

– виконання завдань НЕК “Укренерго” щодо графіків обсягів обмежень і 

аварійних відключень споживачів та обсягу і уставок АЧР; 

– розрахунки струмів короткого замикання, перевірку відповідності схем і 

режимів роботи, електродинамічної і термічної стійкості устаткування і 

вимикаючої спроможності вимикачів, а також вибір параметрів РЗА, АСДК, 

ЗДТК; 

– складання й уточнення інструкцій для оперативного персоналу з ведення 

режимів і використання пристроїв РЗА, АСДК, ЗДТК; 



– визначення потреби у нових пристроях РЗА, АСДК, ЗДТК; 

– розроблення і виконання технічних рішень щодо впровадження 

автоматики частотного ділення і виділення електричних станцій на 

збалансоване навантаження з метою забезпечення живлення ВП. 

На даний час, всі розрахунки нормальних, ремонтних, граничних та 

післяаварійних режимів роботи мережі 35-150кВ проводиться групою режимів 

оперативно-диспетчерської служби, та службою релейного захисту та 

автоматики вручну, що потребує значних витрат часу. Особливо це відчутно 

при моделюванні можливих змін параметрів мережі (таких як довжина ліній 

електропередач, марка дроту або кабелю, типу трансформаторів, поява 

генерації потужності в вузлі, тощо) для вибору найбільш оптимальних, з точки 

зору зниження втрат та збереження робочого стану обладнання. 

Придбання комплексу “ДАКАР ЕЛЕКС” необхідне для автоматизації 

процесу виконання розрахунків різних режимів роботи мережі та окремих її 

вузлів, в тому числі граничних та післяаварійних, що дасть змогу попереджати 

та ліквідувати аварійні ситуації на високовартісному електричному обладнанні 

мережі. 

На даний час комплекс “ДАКАР” успішно експлуатується в деяких 

енергопостачальних, дослідних та будівельних компаніях України, а саме: 

‒ ДП НЕК “Укренерго” “Західна Електроенергетична Система” 

в м. Львів; 

‒ ЗАТ “Інститут “Укрзахіденергопроект” в м. Львів; 

‒ ЛФ ДПВНДІ “Укренергомережпроект” в м. Львів; 

‒ НУ “Львівська політехніка” в м. Львів; 

‒ ВАТ ЕК “Одесаобленерго” в м. Одесса; 

‒ ТзОВ “Чорноморенергоспецмонтаж” в м. Одесса; 

‒ ВАТ ЕК “Закарпаттяобленерго” в м. Ужгород; 

‒ ТОВ “Київська енергетична будівельна компанія” в м. Київ; 

‒ ТзОВ “РЕНТЕХНО” в м. Київ; 

‒ ПАТ “Хмельницькобленерго” в м. Хмельницький. 

Також користувачами комплексу є ряд енергопостачальних та дослідних 

компаній з Казахстану та Польщі. 

 

Технічний опис. 
 

Програмний комплекс “ДАКАР ЕЛЕКС” призначений для розрахунку та 

аналізу усталених режимів роботи електричних мереж напругою 0,4-150кВ 

(нормальних, граничних та післяаварійних), а також електромеханічних 

перехідних процесів (аналіз стійкості) електроенергетичних систем з 

врахуванням дії пристроїв автоматики. 

В склад інформаційного забезпечення комплексу входить інформаційна 

база даних та програмні засоби для роботи з нею. Інформаційна база 

складається з даних про електричну схему мережі та її режими, обладнання 

енергосистеми та нормативно-довідникової інформації. 

 



Комплекс “ДАКАР” використовується для: 

  створення графічних схем мережі з відображенням результатів 

розрахунку усталених режимів; 

  розрахунку та аналізу усталених режимів з постійною частотою; 

  розрахунку та аналізу граничних, післяаварійних режимів з 

неномінальною частотою із врахуванням статичних характеристик 

навантаження та генерування; 

  моделювання та аналізу усталених несиметричних та неповнофазних 

режимів роботи мережі (неповнофазність реакторів, неповнофазність ліній, 

параметрична несиметрія); 

  розрахунку струмів симетричних та несиметричних коротких 

замикань;  

  еквівалентування режимної схеми; 

  моделювання синхронних, асинхронних та асинхронізованих 

генераторів, синхронних компенсаторів, синхронних та асинхронних двигунів з 

використанням довідникової інформації. 

Графічний редактор схеми мережі забезпечує: 

‒  зручне сприйняття інформації про режим; 

‒  автоматизовану підготовку графічної схеми на основі заданої 

розрахункової, автоматичний контроль їх відповідності; 

‒  виділення відповідним кольором номінальних напруг та районів 

схеми; 

‒  корекцію режимних параметрів, комутації та проведення 

розрахунків безпосередньо на графічній схемі. 

Графічні елементи, які відтворюють елементи електричної схеми, мають 

зв’язок з режимними таблицями, а також з таблицями обладнання мережі. Ця 

функція дає можливість редагувати інформацію на режимній схемі мережі, 

проводити розрахунки та аналізувати розрахункову інформацію, не виходячи з 

графічного редактора. 

Розрахунок та аналіз усталених режимів реалізовано: 

‒  повузловий; 

‒  за втратами потужності для різних класів напруг; 

‒  загальний баланс енергосистеми; 

‒  детальний баланс для заданого регіону; 

‒  порівняння загальних балансів чи детальних балансів 

заданого регіону для двох режимів; 

‒  порівняння параметрів двох режимів. 

Модуль “Прогноз” дозволяє моделювати зміну навантаження та 

генерування по регіонам електричної мережі. Користувачу надається 

можливість оцінити зміну параметрів та перегляд незмінних параметрів. Для 

вибраного регіону виводиться інформація про: навантаження, навантаження 

власних потреб, зовнішнє навантаження, загальні втрати, внутрішнє 

споживання регіону, генерування регіону, зовнішнє та сумарне генерування, 

сальдо регіону та сальдо повне. 



В еквівалентуванні електричної мережі реалізовано  

‒  збереження балансу; 

‒  збереження втрат; 

‒  відсікання з балансом; 

‒  відсікання без балансу; 

‒  виділення району; 

‒  еквівалентування паралельних гілок; 

‒  об’єднання вузлів. 

 

Витрати коштів компанії. 
 

Вартість придбання ліцензій в кількості 2 шт. програмного комплексу 

“ДАКАР ЕЛЕКС” згідно отриманої комерційної пропозиції складає 120,00 тис. 

грн. (без ПДВ). 

 

Висновок. 
 

Придбання даного комплексу дозволить швидше та більш точно 

виконувати розрахунки режимів та загально оптимізувати роботу, 

розраховувати різні режими роботи мережі та окремих її вузлів, в тому числі 

граничних та післяаварійних, що дасть змогу попереджати та ліквідувати 

аварійні ситуації. 

Реалізація даного проекту є технічно необхідною і економічно 

виправданою. 

 



Техніко-економічне обґрунтування необхідності 

розробки робочого проекту “Будівництво РРЛЗ за напрямком 

"ПС-35кВ Тишківка - Вільшанський РЕМ” (в т.ч. будівництво 

радіовежі на РВБ Вільшанського РЕМ та модернізація АТС 

Вільшанського РЕМ)”. 
 

Резюме. 
 

Даний проект є складовою частиною реалізації “Проекту розвитку системи 

засобів диспетчерсько-технологічного управління ПАТ “Кіровоградобленерго” 

на період з 2013 по 2017 рік”. 

Проектування цього заходу має бути виконаним в 2017 році. 

Основне завдання: 

– проектування будівництва РРЛЗ за напрямком: “ПС-35кВ “Тишківка” – 

РВБ Вільшанського РЕМ (в т.ч. будівництво радіовежі на РВБ Вільшанського 

РЕМ)”; 

– проектування модернізації АТС РВБ Вільшанського РЕМ “Panasoniс” на 

ЦАТС “Меридіан – 1С” 11 опція. Необхідність модернізації було визначено на 

основі акту технічного стану діючої АТС та викликана технічними 

обмеженнями обладнання, а саме: 

 використовується аналогова система роботи обладнання; 

 відсутня технічна можливість дистанційного адміністрування 

(додаткові витрати на пальне та додаткові витрати робочого часу на 

обслуговування); 

 відсутність технічно інтегруватися в загальну систему зв’язку. 

Цей напрямок був обраний тому, що зв’язок з енергооб’єктами південно-

західної частини Кіровоградської області базується на орендованих у ПАТ 

“Укртелеком” каналах та трактах, що не задовольняють виробничі потреби 

ПАТ “Кіровоградобленерго” по пропускній здатності та швидкодії (цифрові 

канали зв’язку зі швидкістю 2048 кБіт/сек + VLAN (10 Мбіт/сек) та передачі 

даних автоматизованого диспетчерсько-технологічного зв’язку, міжмашинного 

обміну, забезпечення каналами зв’язку систем охорони РВБ РЕМ, підстанцій на 

напрямках: “ЦВЗ – ДП кожного РЕМ”). 

 

Технічний опис. 
 

Сучасне обладнання цифрових РРЛЗ  провідних світових виробників 

(фірми “Еріксон”, “Нокіа”, “Сіменс”, “Саджем” і т.п.) відрізняється високою 

надійністю, більшою довжиною інтервалів, малими габаритами та дуже 

невеликим споживанням електричної енергії. Велика пропускна здатність, 

наявність “гарячого” резервування, розвинена система телемеханіки та 

автодіагностики  дозволяють будувати протяжні РРЛЗ за короткий термін. 

Устаткування комплектується набором антен діаметром від 30 до 160 см, що 

дозволяє будувати інтервали довжиною до 42 км. 



Матеріали порівняльного аналізу основних трьох технологій будівництва 

по два двомегабітних цифрових потоки на кожний РЕМ, наведені в “Проекті 

розвитку системи засобів диспетчерсько-технологічного управління 

ПАТ “Кіровоградобленерго” на період з 2013 по 2017 рік”, та досвід 

експлуатації вже збудованих РРЛЗ, переконливо доводять необхідність 

будівництва РРЛЗ на напрямках “ЦВЗ – ДП кожного РЕМ”. 

Загальна протяжність побудованих в рамках інвестиційних програм 

магістральних РРЛЗ складає 602 км, що дозволило створити опорну мережу 

корпоративної системи зв’язку. Закінченням робіт по створенню мережі 

корпоративного зв’язку планується завершити такими напрямками: 

– ПС-35кВ Тишківка – Вільшанський РЕМ (2018 рік); 

– РВБ Долинського РЕМ – РВБ Устинівського РЕМ (2019 рік). 

Наявність підготовленого експлуатаційного персоналу в службі ЗДТУ, що 

має досвід експлуатації вітчизняних цифрових РРЛЗ з 1995 року, дозволяє 

організувати кваліфікований нагляд за роботою підрядних організацій та 

подальшу експлуатацію побудованих магістральних РРЛЗ. 

Згідно з існуючим законодавством України, всі РРЛЗ мають 

споруджуватись за погодженими і затвердженими техно-робочими проектами. 

Тому основним завданням цього заходу є розробка проектно-кошторисної 

документації на будівництво РРЛЗ. 

 

Витрати коштів компанії. 
 

Витрати на розробку проектно-кошторисної документації складають 

287,66 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Економічна ефективність реалізації проекту. 
 

Виконання робіт з будівництва, реконструкції та модернізації без 

проектно-кошторисної документації заборонено існуючим законодавством 

України, тому в 2017 році планується замовити розробку проектно-

кошторисної документації на “Будівництво РРЛЗ за напрямком "ПС-35кВ 

Тишківка - Вільшанський РЕМ” (в т.ч. будівництво радіовежі на РВБ 

Вільшанського РЕМ та модернізація АТС Вільшанського РЕМ)”. 

В 2018 році планується: побудувати радіовежу на РВБ Вільшанського 

РЕМ, закупити обладнання, змонтувати та ввести в дію РРЛЗ; модернізувати 

стару АТС на РВБ Вільшанського РЕМ. Економічна ефективність розробки 

ПКД має оцінюватися лише у всьому обсязі економічної ефективності 

будівництва РРЛЗ за вищевказаним напрямком. 

Окупність реалізації заходу буде досягнута в середньому за 8,4 року, при 

плановому терміну роботи обладнання РРЛЗ – 10 років, радіовежі – 40 років, 

АТС – 10 років. 

 

Висновок. 
 

Реалізація проекту технічно необхідна і економічно виправдана. 


