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- атомна електростанція
- автоматика обмеження зниження напруги
- автоматизована система управління технологічними процесами
- автотрансформатор
- автоматичне частотне розвантаження
- батарея статичних конденсаторів
- електростанції на біопаливі
- відновлювальні джерела енергії
- вільна економічна зона
- вітрова електростанція
- волоконно-оптична лінія зв’язку
- відкритий розподільчий пристрій
- гідроакумулююча електростанція
- гідроелектростанція
- групове регулювання активної потужності
- електроенергетична система
- засоби вимірювальної техніки
- коефіцієнт використання встановленої потужності
- контрольно-вимірювальні прилади і автоматика
- коротке замикання
- лінія електропередачі
- мала гідроелектростанція
- нормоване первинне регулювання частоти
- Національний план скорочення викидів
- Об’єднана енергетична система
- об’єднаний ринок електричної енергії
- оператор системи передачі
- проектно-кошторисна документація
- повітряна лінія
- постачальник (електроенергії) за регульованим тарифом
- підстанція
- правила улаштування електроустановок
- розподільчий пристрій
- система автоматичного регулювання частоти і потужності
- сонячна електростанція
- техніко-економічне обґрунтування
- теплова електрична станція
- теплоелектроцентраль
- трансформатор з поперечним регулюванням напруги
- центральний регулятор
- централізована система автоматичного відключення навантаження
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Розділ 1 ВСТУП
1.1

Основні положення. Законодавче підґрунтя

1.2 Порядок підготовки Плану розвитку
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1.1 Основні положення. Законодавче підґрунтя
Метою Плану розвитку є забезпечення прозорості відносно реконструкції та
будівництва об’єктів системи передачі, формування цілісного й актуального
уявлення про розвиток Об’єднаної енергетичної системи України в цілому,
пошук та залучення нових інвестицій до сфери електроенергетики для
досягнення
цілей
енергетичної
політики
України,
таких
як
енергоефективність, безпека електропостачання, розвиток ВДЕ та захист
навколишнього середовища.
План розвитку системи передачі на 2019-2028
роки (План розвитку) розроблено Державним
підприємством "Національна енергетична
компанія "Укренерго" (виконує функції
оператора системи передачі, згідно Закону
України «Про ринок електричної енергії»
№ 2019-VIIІ від 13.04.2017) з метою реалізації
положень даного Закону України, зокрема
статті 37.
Нормативно-правова база для розробки Плану
розвитку:
 положення Законів України № 575/97-ВР
від 16.10.1997 «Про електроенергетику» та
№ 2019-VIIІ від 13.04.2017 «Про ринок
електричної енергії» щодо законодавчих
засад функціонування та розвитку ОЕС
України;
 рішення Енергетичного Співтовариства в
частині
впровадження
директив
Європейського Парламенту та Ради
2009/72/ЄС від 13 липня 2009р. щодо
загальних правил для внутрішнього ринку
електроенергії, 2005/89/ЄС від 18 січня
2006р. щодо заходів для забезпечення
безперебійність постачання електроенергії
та капіталовкладень в інфраструктуру.,
2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012р.,
регламентів Європейського Парламенту та
Ради 714/2009 від 13 липня 2009 р. щодо
умов доступу до мереж з метою
транскордонного обміну електроенергією,
347/2013 від 17 квітня 2013р. щодо








керівництва
для
транс’європейській
енергетичній інфраструктурі.
вимоги Енергетичної стратегії України до
2035 року (в частині електроенергетики);
акти
Кабінету
Міністрів
України,
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості
України,
Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП), інших міністерств і відомств, що
регулюють відносини, які виникають при
розробленні Плану розвитку та реалізації
передбачених ним завдань і заходів,
зокрема:
нормативні
документи
Міненерговугілля України «Виконання схем
перспективного розвитку ОЕС України,
окремих енерговузлів та енергорайонів.
Правила» (затверджений наказом від
13.11.2014 № 806) «Норми технологічного
проектування енергетичних систем і
електричних мереж 35 кВ і вище»
(затверджений наказом від 04.08.2014
№ 543).
методичні
рекомендації
Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України з
питань методологічного забезпечення
складання середньо- та довгострокових
стратегічних планів розвитку державних
підприємств,
державних
акціонерних
товариств та господарських структур;
ДСТУ IEC 60909 Національний стандарт
України. Струми короткого замикання в
трифазних системах змінного струму;
5
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 ГОСТ 13109-97 Норми якості електричної
енергії в системах електропостачання
загального призначення;
 вимоги до надійного та безпечного
функціонування енергетичної системи,
установлені відповідно до законодавства
України та чинних нормативних документів
з цих питань.
Цей План розвитку є стратегічною складовою
середньо- та довгострокового планування,
перспективного розвитку системи передачі і
відповідає потребам національної економіки,
суспільства, суб’єктів електроенергетичної
галузі та споживачів електричної енергії, а
також сучасному рівню розвитку техніки і
технологій. План розвитку являє собою
комплексний
актуалізований
загальнонаціональний базисний документ
щодо розвитку системи передачі.
Реалізація Плану розвитку сприяє вирішенню
одразу кількох важливих задач – насамперед,
забезпечення
та
підвищення
безпеки
постачання, забезпечує відповідність системи
передачі в потребі ринку електричної енергії, а
також зниження залежності від імпорту
викопних видів палива, зменшення викидів
парникових газів, стимулювання зростання
економіки, створення нових робочих місць і
підвищення
соціально-економічного
добробуту населення.
Основні вимоги для розвитку та надійної
роботи системи передачі, викладені в Плані
розвитку, базуються на аналізі Сценаріїв
майбутнього розвитку. Сценарії обумовлені
багатолітнім досвідом прогнозування розвитку
ОЕС України та знанням роботи енергетичних
галузей.
Оператор
системи
передачі
використовує ці вірогідні сценарії в якості
основи для планування інвестицій у розвиток
системи передачі. Вважається, що дані
сценарії передбачають усі найбільш імовірні

варіанти розвитку енергосистеми, які можуть
відбутися внаслідок змін в економічній ситуації
країни.
У Плані розвитку проводиться порівняння
вимог до системи передачі на десятирічну
перспективу з можливостями системи на
сьогоднішній день, з метою визначення
«вузьких місць» та подальшого розвитку й
підвищення надійності роботи ОЕС України в
цілому. Це робиться для того, щоб усі
зацікавлені
сторони
мали
можливість
побачити тенденції розвитку мережі та
напрямок спрямування майбутніх інвестицій,
необхідних
для
подальшого
розвитку
ОЕС України.
ОЕС України створена таким чином, щоб мати
можливість якісно і надійно транспортувати
електричну енергію з областей концентрації
генерації (електричних станцій) до всіх
областей, де ця електроенергія споживається.
З поступовою трансформацією економіки
країни, і, як наслідок, структури споживання
електроенергії, із зростанням частки ВДЕ
змінюється
і
географія
генерації
електроенергії, яка стає більш розсіяною.
Водночас,
спостерігаються
зміни
в
енергетичному
середовищі,
завдяки
впровадженню політики енергоефективного
низьковуглецевого розвитку.
Таким чином, План розвитку враховує
особливості майбутнього розвитку ОЕС України
та містить ряд заходів з підготовки до
вирішення проблем безпеки постачання
електричної енергії на середньострокову та
довгострокову перспективу.
Відповідно статті 37 Закону України «Про
ринок електричної енергії», План розвитку
системи передачі на наступні 10 років має
містити, зокрема:
1) заходи, спрямовані на забезпечення
безпеки постачання електричної енергії;
6
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2) основні об’єкти системи передачі,
будівництво або реконструкція яких є
доцільними протягом наступних 10 років;
3) інформацію про об’єкти системи передачі,
які
мають
бути
збудовані
та/або
реконструйовані протягом наступних 10 років,
строки їх будівництва та/або реконструкції,
джерела фінансування;
4) інформацію про інвестиції в об’єкти системи
передачі, щодо яких вже прийняті рішення та
які перебувають на стадії реалізації, із
зазначенням прогнозних інвестицій, що мають
бути здійснені протягом наступних трьох років.
План розвитку системи передачі на наступні 10
років розробляється на основі звіту з оцінки
відповідності
(достатності)
генеруючих
потужностей, а також планів розвитку
суміжних систем передачі, систем розподілу
електричної енергії.
Відповідно статті 19 Закону України «Про
ринок електричної енергії», Оператор системи
передачі щороку розробляє звіт з оцінки
відповідності
(достатності)
генеруючих
потужностей для покриття прогнозованого
попиту на електричну енергію та забезпечення
необхідного
резерву
(Звіт
з
оцінки
відповідності
(достатності)
генеруючих
потужностей) з урахуванням вимог безпеки
постачання. Наразі проект документу «Звіт з
оцінки відповідності (достатності) генеруючих
потужностей» знаходиться на офіційному сайті
оператора системи передачі (ДП «НЕК
«Укренерго»)
за
посиланням:
https://ua.energy/majbutnye-ukrenergo/planrozvytku-oes-ukrayiny/zvit-z-otsinkyvidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyhpotuzhnostej/
Порядок підготовки, зміст та методологічні
засади підготовки звіту з оцінки відповідності
(достатності)
генеруючих
потужностей
визначаються кодексом системи передачі.

Звіт з оцінки відповідності (достатності)
генеруючих потужностей охоплює сценарну
оцінку прогнозних балансів потужності та
електроенергії
ОЕС
України
на
короткострокову,
середньострокову
та
довгострокову перспективу з урахуванням,
зокрема, структурних, економічних, ринкових,
екологічних умов, заходів з управління
попитом
та
енергоефективності,
з
дотриманням стандартів операційної безпеки.
Такий звіт включає:
1) опис сценаріїв розвитку;
2)
методологію
моделювання
попиту/пропозиції на електричну енергію та
роботи ОЕС України;
3) аналіз основних тенденцій розвитку
генеруючих потужностей та навантаження;
4) оцінку ризиків ОЕС України у разі настання
критичних умов з використанням відповідних
критеріїв оцінки;
5) результати розрахунків режимів роботи ОЕС
України за найгіршими сценаріями та заходи із
запобігання
дефіциту
генеруючої
та
передавальної потужності.
Водночас, відповідно до статті 20 Закону
України «Про ринок електричної енергії»,
центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує
формування
та
реалізацію
державної політики в електроенергетичному
комплексі, спільно з Регулятором, оператором
системи передачі та іншими відповідними
установами, здійснює моніторинг безпеки
постачання електричної енергії в Україні. Такий
моніторинг має охоплювати:
1) баланс попиту та пропозиції на ринку
електричної енергії;
2) рівень очікуваного попиту на електричну
енергію
та
передбачених
додаткових
генеруючих потужностей, запланованих або
що будуються;
7
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Основні положення. Законодавче підґрунтя
3) якість та рівень технічного обслуговування
електричних мереж;
4) заходи щодо покриття максимального
навантаження та недопущення дефіциту
генеруючих потужностей.

Узагальнений алгоритм реалізації положень
статей 19, 20 та 37 Закону України «Про ринок
електричної енергії» щодо прогнозування та
планування розвитку ОЕС України наведено на
рис. 1.1.

8
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1.2. Порядок підготовки Плану розвитку
План розвитку затверджується НКРЕКП України з урахуванням зауважень та
рекомендацій, отриманих у ході обговорень та консультацій із
заінтересованими учасниками ринку, а також існуючими та потенційними
користувачами системи передачі
Порядок
підготовки
Плану
розвитку
складається з наступних етапів:
1) Збір вихідних даних;
2) Аналіз звіту з оцінки відповідності
генеруючих потужностей;
3) Розробка проекту Плану розвитку;
4) Проведення громадських обговорень та
консультацій;
5) Підготовка фінальної редакції та публікація
Плану розвитку.

Для недискримінаційного і вільного доступу
для всіх учасників ринку, а також існуючих та
потенційних користувачів системи передачі,
забезпечено вільний доступ до проекту Плану
розвитку (https://ua.energy/majbutnyeukrenergo/)
Для проектів розвитку загальнонаціонального
значення розроблено постійну веб-сторінку з
описом, основними характеристиками та
ходом виконання
(https://ua.energy/diyalnist/projects/vlasniproekty-ukrenergo/)

Рисунок 1.2. Порядок підготовки Плану розвитку
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Розділ 2 Безпека постачання
електричної енергії
2.1 Безпека постачання електричної енергії. Критерії
2.2 Ризики порушення безпеки постачання електричної
енергії. Заходи оператора системи передачі, спрямовані на
забезпечення безпеки постачання електричної енергії
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2.1 Безпека постачання електричної енергії. Критерії
Безпека постачання електричної енергії представляє собою спроможність
електроенергетичної галузі забезпечувати потреби споживачів в
електричній енергії відповідно до вимог Закону України
«Про ринок електричної енергії»
У наш час постійного розвитку та
впровадження нових технологій питання
виробництва, передачі та й споживання
електроенергії стає дедалі більш актуальним.
Електроенергетична галузь має своєчасно
адаптуватись до будь-яких змін у структурі
генерації,
системи
передачі,
системах
розподілу та споживання електроенергії.
З метою недопущення ситуації порушення
безпеки постачання електричної енергії,
статтею 16, Закону України «Про ринок
електричної
енергії»
передбачено
розроблення та затвердження центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної політики
в електроенергетичному комплексі, правил
про безпеку постачання електричної енергії.
Правила є обов’язковими для виконання всіма
учасниками ринку. Правила про безпеку
постачання електричної енергії встановлюють
мінімальні критерії безпеки постачання
електричної енергії та повинні визначати:
1) критерії/види порушень безпеки постачання
електричної енергії;
2) заходи із забезпечення безпеки постачання
електричної енергії;
3) заходи, що вживатимуться у випадках
ризику порушення безпеки постачання
електричної енергії;
4) заходи, що вживатимуться у разі порушення
безпеки постачання електричної енергії;
5) заходи, обов’язкові до вжиття учасниками
ринку (крім споживачів) для забезпечення
безпеки постачання електричної енергії
захищеним споживачам;

6) процедуру ініціювання вжиття необхідних
заходів;
7) порядок застосування необхідних заходів і
строк їх дії;
8) порядок інформування про вжиття
необхідних заходів;
9) обов’язки та відповідальність суб’єктів
владних повноважень та учасників ринку щодо
забезпечення безпеки постачання електричної
енергії.
Учасники ринку повинні планувати і вживати
заходів відповідно до правил безпеки
постачання електричної енергії та нести
відповідальність за безпеку постачання
електричної енергії в межах сфери своєї
діяльності.
Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує
формування
та
реалізацію
державної політики в електроенергетичному
комплексі,
невідкладно
повідомляє
Секретаріат Енергетичного Співтовариства про
застосування заходів, що вживаються у разі
порушення безпеки постачання електричної
енергії, а також про зміст заходів, що
плануються, та причини вжиття таких заходів.
У разі якщо вжиття відповідних заходів на
національному
рівні
не
забезпечить
відновлення безпеки постачання електричної
енергії, центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізацію
державної політики в електроенергетичному
комплексі,
зобов’язаний
повідомити
Секретаріат Енергетичного Співтовариства для
вжиття необхідних заходів на міжнародному
рівні.
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Безпека постачання електричної енергії. Критерії
У разі якщо порушення безпеки постачання
електричної енергії призвело до виникнення
надзвичайної ситуації в ОЕС України, оператор
системи передачі оголошує про виникнення
надзвичайної ситуації в ОЕС України. Критерії
настання надзвичайної ситуації в ОЕС України
та порядок її оголошення визначаються у
кодексі системи передачі.
Протягом дії режиму надзвичайної ситуації в
ОЕС України оператору системи передачі
надаються повноваження із застосування
надзвичайних заходів відповідно до кодексу
системи передачі.
У разі виникнення надзвичайної ситуації в ОЕС
України електроенергетичні підприємства
зобов’язані діяти відповідно до кодексу
системи передачі та виконувати оперативні
команди і розпорядження оператора системи
передачі.
На час верстання даного Плану розвитку,
Міненерговугілля України, як центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної політики
в електроенергетичному комплексі, здійснює
розробку проекту Правил про безпеку
постачання електричної енергії.
При цьому, стаття 20, Закону України «Про
ринок електричної енергії» передбачає
здійснення центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та
реалізацію
державної
політики
в
електроенергетичному комплексі, спільно з
Регулятором, оператором системи передачі та
іншими
відповідними
установами,
моніторингу безпеки постачання електричної
енергії в Україні. Такий моніторинг має
охоплювати:
1) баланс попиту та пропозиції на ринку
електричної енергії;
2) рівень очікуваного попиту на електричну
енергію
та
передбачених
додаткових
генеруючих потужностей, запланованих або
що будуються;

3) якість та рівень технічного обслуговування
електричних мереж;
4) заходи щодо покриття максимального
навантаження та недопущення дефіциту
генеруючих потужностей.
2. Звіт про результати моніторингу безпеки
постачання
електричної
енергії
оприлюднюється
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та
реалізацію
державної
політики
в
електроенергетичному комплексі, кожні два
роки до 31 липня.
Цей звіт має включати інформацію про:
1) результати моніторингу питань відповідно
до частини першої цієї статті, а також прийняті
або заплановані заходи, спрямовані на
вирішення цих питань;
2) загальну спроможність енергосистеми із
забезпечення поточного та прогнозованого
попиту на електричну енергію;
3) безпеку мережі та якість електропостачання;
4) прогнозний баланс попиту та пропозиції
електричної енергії на наступні п’ять років;
5) прогнози щодо безпеки постачання на
період від 5 до 15 років;
6) заплановані оператором системи передачі
або іншими сторонами інвестиції на п’ять або
більше років щодо забезпечення пропускної
спроможності міждержавних перетинів;
7) принципи управління обмеженнями;
8) існуючі та заплановані лінії електропередачі;
9)
очікувану
структуру
виробництва,
постачання, торгівлі, міждержавного обміну та
споживання для визначення заходів з
управління попитом;
10)
національні,
регіональні
та
загальноєвропейські цілі сталого розвитку, у
тому
числі
пріоритетні
проекти
електроенергетичної
інфраструктури
Енергетичного Співтовариства.
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Безпека постачання електричної енергії. Критерії
3. З метою моніторингу безпеки постачання та
підготовки відповідного звіту центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної політики
в
електроенергетичному
комплексі,
співпрацює
з
відповідними
органами
державної влади, у тому числі Регулятором,
оператором системи передачі, іншими
установами.
4. Органи державної влади, Регулятор,
оператор системи передачі, інші установи
надають на запит центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та
реалізацію
державної
політики
в
електроенергетичному комплексі, інформацію,
отриману ними в результаті своєї діяльності,
необхідну для підготовки звіту.

5. Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує
формування
та
реалізацію
державної політики в електроенергетичному
комплексі,
забезпечує
нерозголошення
комерційної інформації, отриманої під час
здійснення моніторингу безпеки постачання та
підготовки відповідного звіту.
6. Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує
формування
та
реалізацію
державної політики в електроенергетичному
комплексі, направляє звіт про результати
моніторингу
безпеки
постачання
до
Секретаріату Енергетичного Співтовариства та
розміщує його на своєму офіційному веб-сайті.
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2.2 Ризики порушення безпеки постачання
електричної енергії. Заходи оператора системи
передачі спрямовані на забезпечення безпеки
постачання електричної енергії
Планування розвитку системи передачі
здійснювалось на основі цільового сценарію
розвитку генеруючих потужностей ОЕС
України, який був сформований на основі
аналізу
результатів
багатоваріантних
розрахунків з розвитку генерації при різних
припущеннях щодо майбутніх умов розвитку
економіки та енергетики країни та наведений
в документі «Звіт з оцінки відповідності
(достатності)
генеруючих
потужностей»
знаходиться на офіційному сайті оператора
системи
передачі
за
посиланням:
https://ua.energy/majbutnye-ukrenergo/planrozvytku-oes-ukrayiny/zvit-z-otsinkyvidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyhpotuzhnostej/
Цей
сценарій
передбачає
збереження
орієнтації на такі напрямки розвитку
традиційної енергетики:
1.
Виконання запланованих робіт з
подовження терміну експлуатації існуючих
енергоблоків АЕС понаднормативний термін.
2.
Проведення реконструкції існуючих
енергоблоків вугільних ТЕС з підвищенням
маневрових можливостей та приведенням їх
екологічних показників до сучасних вимог
згідно схваленого Кабінетом Міністрів України
(розпорядження від 08.11.2017 № 796-р)
«Національного плану скорочення викидів від
великих спалювальних установок» (НПСВ).
3.
Подальший розвиток гідроенергетики
відповідно до схвалених планів з можливим
зсувом часу реалізації окремих проектів
відносно існуючих планів через наявність
проблем з видачею потужності від нових
потужностей на ГАЕС та доцільності перегляду
проектів будівництва ГАЕС у бік зменшення
одиничної потужності гідроагрегатів.
4.
Реалізація проектів по реконструкції
існуючих ТЕЦ, які б були у першу чергу

спрямовані на заміщення природного газу
вугіллям і біомасою, зокрема, при сумісному їх
спаленні, та одночасному нарощуванні в
достатньо невеликих обсягах потужностей на
нових ТЕЦ, які використовують біомасу.
Цей сценарій є найбільш прийнятним з
соціально-економічної точки зору і до його
реалізації найбільш підготовлені компанії –
власники вітчизняної генерації.
Реалізація означених заходів в традиційній
енергетиці в цілому може забезпечити
виконання вимог безпеки постачання в період
2019 – 2028 років.
Поряд з цим, при швидких темпах
нарощування
потужностей
генерації
електроенергії з використанням енергії вітру та
сонця – електростанції з малопрогнозованим
стохастичним
режимом
роботи,
для
забезпечення вимог безпеки постачання без
примусового обмеження виробництва ними
електроенергії, буде необхідно обмежувати
використання потужності АЕС. Це обумовить
низку негативних наслідків, а саме:
1.
Швидке
зростання
вартості
електроенергії через значно вищу ціну її
виробництва на ВЕС та особливо СЕС, ніж у
традиційній генерації.
2.
Необхідність залучення додаткових
обсягів органічного палива для заміщення
виробництва
електроенергії
АЕС
її
виробництвом на ТЕС, що веде:
 до зростання вартості електроенергії для
споживачів через вищу ціну виробництва
електроенергії на ТЕС ніж на АЕС;
 збільшення викидів забруднювачів та
парникових газів в повітря;
складність забезпечення потреб в додаткових
обсягах органічного палива для виробництва
електроенергії на ТЕС, яке необхідно буде
імпортувати.
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Ризики порушення безпеки постачання електричної
енергії. Заходи оператора системи передачі
спрямовані на забезпечення безпеки постачання
електричної енергії
При цьому, логістичні можливості імпорту
вугілля певним чином обмежені, а імпорт
палива негативно буде впливати як на ціни на
електроенергію
так
і
на
зовнішньо
торгівельний баланс України, який є
від’ємним.
Швидке зростання вартості електроенергії
може спровокувати виникнення кризи
неплатежів за електроенергію з огляду на
купівельну спроможність споживачів країни.
При виникненні такої кризи енергетичні
компанії через брак коштів будуть змушені
економити на обслуговуванні обладнання, що
негативно позначиться на безпеці постачання.
Тому у перспективі, при високій вірогідності
швидкого зростання потужності ВЕС та СЕС, які
поки що відстають від тих, що планувалися,
цілком ймовірним може стати доцільність
переходу до альтернативних сценаріїв
розвитку генеруючих потужностей. Такий
сценарій
основується
на
можливості
забезпечення інтеграції ВЕС та СЕС до складу
ОЕС України без необхідності примусового
обмеження потужностей АЕС, з виконанням
вимог безпеки постачання, за допомогою
впровадження швидкодіючих споживачіврегуляторів для керованого управління
попитом, високоманеврових електростанцій
на органічному паливі, систем акумулювання
електроенергії, тощо
Головними ризиками при реалізації цільового
сценарію є такі:
1.
Відсутність
надійних
джерел
інвестування заходів з розвитку традиційної
генерації
передбачених
схваленим
на
державному рівні планами. При цьому,
наявність подібних планів певним чином
вступає у протиріччя з новою моделлю ринку
електроенергії в країні, запровадження якої
повинно відбутися у 2019 році.

2.
Невиконання заходів передбачених
НПСВ через відсутність фінансування може
привести до ситуації коли енергоблоки ТЕС які
пройшли реконструкцію будуть зупинені з
екологічних причин або високих штрафів за
понаднормативні викиди забруднювачів в
повітря. Неможливість використання найбільш
ефективних
енергоблоків
ТЕС,
з
електроенергетичної точки зору, негативно
позначиться на забезпечені надійності
електропостачання,
бо
зношеність
енергоблоків які не пройшли реконструкції
сягає критичної межі.
3.
Швидкі
темпи
нарощування
потужностей на ВЕС і СЕС, наслідки чого були
розглянуті вище.
4.
Впровадження жорстких обмежень та
платежів за викиди парникових газів.
5.
Обмежені можливості імпорту палива
та висока ціни на нього.
Оператор системи передачі, з зазначених
ризиків певним чином може мінімізувати
лише перші два, шляхом ініціювання конкурсу
на будівництво (реконструкції, подовження
терміну роботи) генеруючих потужностей
згідно статті 29 Закону України про ринок
електроенергії на основі проведення оцінки
відповідності
(достатності)
генеруючих
потужностей, яка проводиться згідно статті 19
означеного Закону.
Поряд з цим, наразі звіт з безпеки
електропостачання ще не сформовано, тому
оператор системи передачі залишає за собою
можливість формування повноцінного даного
розділу Плану розвитку, після отримання звіту
з безпеки постачання.
Однак, вже зараз можна заявити наступне функціонування
усіх
складових
частин
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Ризики порушення безпеки постачання електричної
енергії. Заходи оператора системи передачі
спрямовані на забезпечення безпеки постачання
електричної енергії
електроенергетичної галузі України свідчить,
що ОЕС України, в цілому, забезпечує поточні
суспільні потреби країни в електричній енергії,
а також здійснення її експорту, імпорту та
транзиту, проте в роботі ОЕС існує цілий ряд
ризиків
і
негативних
тенденцій,
які
перешкоджають
здійсненню
функцій
виробництва і транспортування електричної
енергії з прийнятними рівнями надійності та
ефективності, з дотриманням сучасних вимог
 відпрацювання розрахункового технічного
ресурсу більшістю ЛЕП і ПС напругою 220 кВ
і вище;
 наближення до закінчення строку проектної
експлуатації енергоблоків АЕС;
 не завершеність, у відповідності з
проектами, схем видачі потужності АЕС і
передачі її до енергодефіцитних регіонів,
особливо на південь та схід країни;
 неоптимальна
структура
генеруючих
потужностей;
 дефіцит
маневрених
і
регулюючих
потужностей в енергосистемі, недостатня
забезпеченість мобільним резервом на ТЕС,

щодо
енергозбереження,
охорони
навколишнього природного середовища та
техногенної безпеки. До основних факторів, які
негативно впливають на роботу ОЕС України,
належать:
 комплекс проблем паливо- забезпечення та
паливоспоживання ТЕС;
 фізичне зношення й моральне старіння
більше, ніж 80% енергоблоків ТЕС і ТЕЦ;
в контексті впровадження ВДЕ, що мають
стохастичний режим роботи;
 недостатні рівні статичної і динамічної
стійкості окремих вузлів енергосистеми.
Заходи Плану розвитку, що стосуються системи
передачі, розроблені на основі проекту Звіту з
 оцінки адекватності і мають забезпечити
мінімізацію або повне усунення зазначених
негативних факторів в роботі ОЕС України, а
також забезпечити її перспективний
розвиток.
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Розділ 3 Методологія планування
системи передачі
3.1. Нормативні документи
3.2. Технічні критерії для перспективного планування
мережі
3.3. Основні визначення
3.3.1. Перелік досліджень
3.4. Критерії оцінки наслідків аварій. Критерії усталених
режимів
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3.1 Нормативні документи
На сьогодні в Україні загальні підходи до
розвитку і планування електричних мереж
визначаються наступними нормативними
документами:
 «Виконання схем перспективного розвитку
ОЕС України, окремих енерговузлів та
енергорайонів. Правила», затверджений
наказом Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України від
13.11.2014 № 806;
 «Норми
технологічного
проектування
енергетичних систем і електричних мереж
35 кВ і вище», затверджений наказом

Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України від 04.08.2014
№ 543.
Вказані нормативні документи переглядаються
з визначеною періодичністю, щоб відповідати
вимогам до надійності електропостачання
споживачів нового типу, функціонування
електроенергетичної галузі в ринкових умовах
та впровадження новітніх досягнень науки і
техніки в сфері електроенергетики тощо.
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3.2 Технічні критерії для перспективного
планування мережі
Визначені технічні методи і критерії
використовують для оцінки перспективних
сценаріїв з метою виявлення проблем і
визначення
необхідних
заходів
для
забезпечення розвитку магістральної мережі
(системи передачі). Ця оцінка враховує
результати аналізу режимів для кожного
сценарію.
Загальна методологія передбачає:
Мережевий аналіз:
 дослідження базової мережі (всі елементи
мережі в роботі).
 різні типи аварій (відмови елементів
мережі,
втрата
генерації
та
ін.)
розглядаються в залежності від ймовірності
їх виникнення.

Оцінка результатів.
Оцінка наслідків аварій шляхом перевірки
наступних основних технічних критеріїв:
 каскадне відключення елементів;
 навантаження елементів;
 рівні напруги;
 втрата навантаження;
 втрата генерації;
 рівні струмів коротких замикань;
 умови стійкості.
Прийнятність наслідків від аварій може
залежати від ймовірності настання події. На
даний
час
при
плануванні
мережі
використовуються детерміновані критерії,
тому
ймовірність
настання
події
не
розглядається.
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3.3 Основні визначення
Базова схема. Дані, що використовуються в
аналізі
переважно
визначаються
перспективними режимами. Очікуваний стан
ОЕС України для будь-якого перспективного
моменту часу з мережевим обладнанням в
стані готовності, утворює базову схему.
Аварії. Аварія (або аварійна ситуація) – це
втрата одного або декількох основних
елементів системи передачі. Аварії, відповідно
до Посібника з експлуатації ENTSO-E,
поділяються на звичайні, виняткові та
виключні.
Звичайна аварія – це втрата одного з
наступних елементів мережі:
 генератор;
 лінія (повітряна, підземна, комбінована);
 один або два трансформатори, підключені
до однієї секції шин;
 шунтуючий пристрій (БСК, реактор, тощо).
 одна лінія постійного струму
 мережеве обладнання для регулювання
потокорозподілу
(фазозсувний
трансформатор, установка FACTS).
 лінія з двома або більше колами на одній
опорі.
Виняткова аварія характеризується втратою
одного з переліку наступних елементів:
 лінія з двома або більше колами на одній

опорі;
 одна секція шин;
 відмова внаслідок спільної причини, або
взаємопов’язана відмова кількох елементів
(Common mode fault) з втратою двох і
більше генеруючих блоків або електричної
станції.
 відмова внаслідок спільної причини з
втратою двох і більше ліній постійного
струму.
Виключна аварія характеризується втратою
елементів з наступного переліку:
 дві лінії незалежно і одночасно;
 ціла підстанція з двома і більше секціями
шин;
 незалежна втрата двох генеруючих блоків.
Критерій надійності «N-1» для планування
мереж
виконується,
якщо
параметри
перспективної мережі для очікуваних рівнів
навантаження і генерації, відповідно до
визначених перспективних режимів, після
відключення одного з елементів зі списку
звичайних аварій знаходяться в допустимих
межах.
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3.2.1 Перелік досліджень
Для
оцінки
визначених
перспективних
режимів використовуються типові методи
аналізу і розрахунку електричних мереж і
систем з метою виявлення «вузьких місць» і
визначення необхідних заходів з розвитку
системи передачі.

Розрахунки виконуються для всіх вибраних
режимів всіх сценаріїв розвитку перспективної
мережі щонайменше для двох обраних
горизонтів
планування
базової
схеми.

Рисунок 2.1. Порядок виконання мережевих досліджень

Аналіз усталених режимів
Аналіз усталених режимів виконується для
перевірки
надійності
електропостачання
шляхом дослідження впливу аварій на режими
роботи мережі, а саме:
дослідження звичайних аварій. Мережа
перевіряється на відповідність до критерію
«N-1». Для цього проводиться почергове
моделювання відключення кожного елементу

базової схеми, що класифікується як звичайна
аварія;
дослідження виняткових аварій. Виняткові
аварії (відмови секцій шин і відмови внаслідок
спільної причини) оцінюються для запобігання
тривалого перериву електропостачання на
значній території.
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Перелік досліджень
Такого роду оцінка виконується для
конкретних випадків на підставі ймовірності
виникнення або на підставі важкості наслідків;
дослідження виключних аварій. Виключні
аварії («N-2», незалежна відмова двох
елементів) вкрай рідко оцінюються на стадії
планування. Їх наслідки мінімізуються за
рахунок
використання
протиаварійної
автоматики.

Аналіз коротких замикань
Розрахунок струмів короткого замикання
необхідно виконати для кожної секції шин
системи передачі. Загальними вимогами
передбачається розрахунок максимальних і
мінімальних трифазних і однофазних струмів
короткого замикання відповідно до стандарту
ДСТУ IEC 60909, проте з огляду на складність
підготовки моделі та відсутність відповідних
засобів
для
розрахунку,
допускається
розрахунок тільки максимальних трифазних
коротких замикань.
Розрахунки струмів короткого замикання, в
залежності від потреби і цілі дослідження,
проводяться для:
 проектування обладнання і установок
(початковий струм короткого замикання);
 налаштування релейного захисту, включно з
перевіркою чутливості спрацьовування
релейного захисту (за рішенням системного
оператора),
і включають:
 максимальні симетричні короткі замикання;
 мінімальні симетричні короткі замикання
(за рішенням системного оператора);
 максимальні або мінімальні однофазні
короткі замикання і багатофазні короткі
замикання з і без замикання на землю (за
рішенням оператора системи передачі).
Розрахунки струмів коротких замикань
виконуються для кожного сценарію розбудови
мережі. Для визначення максимального
початкового значення струму короткого

замикання враховуються всі традиційні і
відновлювані джерела, а також струм
підживлення
короткого
замикання
від
суміжних мереж і мереж нижнього рівня.
Результатом розрахунків струмів коротких
замикань щонайменше є таблиці значень
максимальних розрахункових струмів коротких
замикань і таблиці перевірки основного
обладнання на стійкість до дії струмів коротких
замикань
(струмів
термічної
і
електродинамічної стійкості розподільчих
пристроїв та номінальної комутаційної
здатності комутаційних апаратів).

Аналіз статичної стійкості
Мета аналізу статичної стійкості – перевірка
режимів, що аналізуються з точки зору
збереження статичної стійкості та стійкості за
напругою відповідно до вимог СОУ-Н МЕВ
40.1.00100227-68:2012
Стійкість
енергосистеми. Керівники вказівки.», а також
«Аналіз динамічної стійкості. Мета аналізу
динамічної стійкості – перевірка режимів , що
аналізуються з точки зору збереження
динамічної стійкості шляхом моделювання
перехідних
процесів
при
виникненні
нормативних збурень відповідно СОУ-Н МЕВ
40.1.00100227-68:2012
Стійкість
енергосистеми. Керівні вказівки.».

Аналіз динамічної стійкості
Моделювання перехідних процесів при
виникненні нормативних збурень проводяться
з метою визначення умов втрати стійкості. Ці
розрахунки здійснюються переважно тільки
для тих випадків, коли можна очікувати
виникнення проблем зі стійкістю, ґрунтуючись
на даних оператора системи передачі або на
результатах розрахунків критичного часу
відключення струмів коротких замикань.
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3.4 Критерії оцінки наслідків аварій.
Критерії усталених режимів
Каскадне відключення. Жодна аварія не
повинна
призводити
до
каскадного
відключення, що може привести до тривалих
перерв електропостачання на значній області
(наприклад, подальші відключення системою
релейного
захисту
та
протиаварійної
автоматики після відключення основного
пошкодженого елемента).
Максимально допустиме навантаження.
Базовий і аварійний режими не повинні
призводити до перевищення допустимого
навантаження
мережевого
обладнання.
Зважаючи на тривалість, можливо розглядати
короткострокову здатність до перевантаження,
але тільки за умови, що перевантаження
можуть бути усунені шляхом оперативних
заходів протягом визначеного часу, і не
викликають
загрози
для
безпечної
експлуатації.
Максимальний і мінімальний рівні напруги.
Базовий і аварійний режими не повинні
призводити ні до вичерпання запасів з
реактивної потужності, ні до тривалого
зниження рівнів напруги нижче мінімального
рівня в системі передачі, які необхідні для
забезпечення допустимих рівнів напруги в
розподільчій мережі. Жоден аварійний режим
не повинен призводити до перевищення
максимально допустимого рівня напруги
мереж передачі, визначеного параметрами
обладнання та національними регулятивними
нормами, з урахуванням тривалості цього
перевищення.
Максимальна втрата навантаження або
генерації не повинна призводити до
неприпустимого відхилення частоти в ОЕС
України.

урахуванням діапазонів регулювання напруги
під навантаженням трансформаторів. Крім
того, напруга на вводах генераторів не
повинна виходити за допустимий діапазон її
зміни.
Критерій для коротких замикань. Параметри
обладнання повинні бути такими, щоб
витримати як початковий струм коротких
замикань при подачі напруги на коротке
замикання (наприклад, ударний струм), так і
струмів короткого замикання в місці
виникнення дуги (струм відключення).
Мінімальні струми коротких замикань повинні
бути розраховані, зокрема, на шинах, до яких
приєднані установки вставок постійного струму
з метою перевірки правильності їх роботи.
Критерії стійкості. Приймаючи до уваги
визначення і класифікацію явища стійкості,
завданням аналізу стійкості є визначення
стійкості за кутом ротора, частотою та
напругою для випадків звичайних аварій, а
саме окремих випадків визначених для
перспективних режимів мережі.
Динамічна стійкість. Будь-яке трифазне
коротке замикання успішно відключається і не
призводить до втрати стійкості за кутом ротора
і відключення блоків генерації (якщо схемою
релейного захисту не перебачено відключення
блоку генерації від мережі).
Статична стійкість. Звичайні аварії (включаючи
втрату пристрою компенсації реактивної
потужності) не повинні призводити до
порушення гранично допустимих усталених
відхилень напруги, що відповідно до ГОСТ
13109-97 становлять ±10% від номінальної.

Критерій достатності запасів з реактивної
потужності. Реактивна потужність генераторів і
пристроїв компенсації в області не повинна
перевищувати їх номінальну потужність з
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Розділ 4 Система передачі,
як складова ОЕС України
4.1 Склад і характеристика ОЕС України, зокрема системи
передачі
4.2 Технічний стан основного обладнання системи передачі
4.3 Перетоки в системі передачі
4.4 Міждержавні перетини й перетоки
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4.1 Склад і характеристика електромереж
України, зокрема системи передачі
Об’єднана енергосистема (ОЕС) України є
сукупністю електростанцій, електричних і
теплових
мереж,
інших
об’єктів
електроенергетики,
об’єднаних
спільним
режимом виробництва, передачі та розподілу
електричної
і
теплової
енергії
при
централізованому управлінні цим режимом.
ОЕС України - основа електроенергетики
країни,
яка
здійснює
централізоване

забезпечення електроенергією внутрішніх
споживачів, взаємодіє з енергосистемами
суміжних країн, забезпечує експорт та імпорт
електроенергії. Вона поєднує енергогенеруючі
потужності, розподільчі мережі регіонів
України,
пов’язані
між
собою
системоутворюючими
лініями
електропередачі напругою 220–750 кВ
(система передачі електричної енергії).

ОЕС України на сьогодні є одним з найбільших енергооб'єднань Європи. У
складі ОЕС України діють 413 ліцензіатів з виробництва електричної енергії,
з яких 7 потужних енергогенеруючих компаній забезпечують близько 90 %
всього виробництва, 7 регіональних електроенергетичних систем,
40 ліцензіатів на передачу електроенергії місцевими (локальними)
електричними мережами та 147 ліцензіатів на постачання електричної
енергії
Централізоване диспетчерське (оперативнотехнологічне)
управління,
підтримання
балансу в ОЕС України та організацію
паралельної
роботи
з
енергетичними
системами інших держав виконує державне
підприємство
«Національна
енергетична
компанія «Укренерго», що виконує функції
оператора системи передачі.
Наразі ОЕС України працює в паралельному
режимі
з
електроенергетичними
об’єднаннями Республіки Білорусь, Республіки
Молдови, Російської Федерації (ОЕС Центра,
ОЕС Півдня), окрім так званого «острову
Бурштинської
електростанції»
(включає
Бурштинську ТЕС, Калуську ТЕЦ та ТереблеРікську
ГЕС),
який
синхронізовано
з
Європейською мережею системних операторів
з
передачі
електроенергії
(ENTSO-E).
Електричні зв’язки між ОЕС України та
суміжними енергосистемами здійснюються по
мережах 110-750 кВ.

Системоутворюючі мережі напругою 220750 кВ включають магістральні і міждержавні
електричні
мережі
(система
передачі
електроенергії). Вони забезпечують видачу
електричної енергії від потужних блоків
електростанцій і подальшу її передачу до
розподільчих мереж регіонів України (система
розподілу електроенергії), а також експорт та
імпорт електроенергії з енергосистемами
сусідніх країн. Трансформація потужності
забезпечується
за
допомогою
автотрансформаторів
і
трансформаторів
напругою 750/330 кВ, 330/220 кВ, 400/330 кВ,
330/110(150) кВ, 220/110(150) кВ, 150/110 кВ.
Система передачі електричної енергії - 23,0
тис. км, з них 4,9 тис. км припадає на мережі з
напругою 400–800 кВ, 13,4 тис. км – напругою
330 кВ, 4,0 тис. км – напругою 220 кВ і 0,7 тис.
км – напругою 35–110 кВ.
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Склад і характеристика електромереж
України, зокрема системи передачі
Станом на початок 2018 року на балансі ДП
«НЕК «Укренерго» перебуває 137 підстанцій
(ПС) напругою 110 – 750 кВ трансформаторною
потужністю 78 553,1 МВА. З них ПС 220 кВ – 33
шт., 330 кВ – 88 шт., 400 кВ – 2 шт., 500 кВ – 2
шт., 750 кВ – 8 шт. та 110 кВ – 4
шт.(пристанційні
вузли
сонячних
електростанцій).
Система розподілу електричної енергії
нараховує більше 1 млн. км повітряних і
кабельних ліній електропередачі напругою 0,4
– 150 кВ і близько 200 тис. трансформаторних
підстанцій напругою 6 – 150 кВ. Станом на
початок 2018 року в Україні діють 40
ліцензіатів на передачу електричної енергії
місцевими/локальними електромережами.
ОЕС України об'єднує сім регіональних
електроенергетичних систем: Дніпровську,
Західну, Кримську (зараз знаходиться на
території АРК, що окупована РФ), Південну,
Південно-Західну, Північну і Центральну.
Дніпровська
ЕС
(ДнЕС)
здійснює
централізоване
електропостачання
Дніпропетровської,
Запорізької,
Кіровоградської областей, а також району
м. Маріуполя Донецької області (наказ
ДП «НЕК «Укренерго» від 23.12.2016 №426
Про передачу Маріупольських МЕМ до складу
Дніпровської ЕС) території площею більше 83,7
тис.км2. Загальна протяжність ПЛ 330-750 кВ
по ланцюгах дорівнює 4956,9 км. ДнЕС
експлуатує 26 ПС напругою 220-750 кВ із

загальною
потужністю
22739,6 МВА.

трансформаторів

Західна ЕС (ЗЕС) охоплює своєю діяльністю
регіональну енергосистему в межах п'яти
західних областей України (Волинської,
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської
та Рівненської) загальною площею 88,7 тис.
км2 з населенням 7,6 млн. чоловік. Західна ЕС
експлуатує 20 ПС напругою 220 – 750 кВ. З них
1 ПС – 750 кВ, 1 ПС – 400 кВ, 11 ПС – 330 кВ та 7
ПС – 220 кВ. На підстанціях Західної ЕС
встановлено 70 автотрансформаторів та
трансформаторів
загальною
потужністю
10845,6 МВА. Західна ЕС обслуговує 3678,91 км
ліній електропередачі напругою 220, 330, 400 і
750
кВ.
Південно-західна
частина
енергосистеми Західного регіону, так званий
«Острів Бурштинської ТЕС» працює у складі
об'єднання енергетичних систем країн Європи
– ENTSO-E.
«Острів
Бурштинської ТЕС»
утворюють
Бурштинська ТЕС, електромережі та власні
споживачі
електроенергії
в
межах
Закарпатської і частково Івано-Франківської та
Львівської областей. До ліній міждержавних
зв’язків між ОЕС України та ОЕС Європи
«Острову Бурштинської ТЕС» входять ПЛ 750 кВ
«Західноукраїнська
–
Альбертірша»
(Угорщина), три ПЛ 400 кВ і дві ЛЕП 220 кВ від
ПС 400 кВ «Мукачеве» в Угорщину, Словаччину
і Румунію, одна ПЛ 220 кВ від Добротвірської
ТЕС в Польщу.
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Рисунок 4.1. Карта-схема ОЕС України
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Склад і характеристика електромереж
України, зокрема системи передачі

Рисунок 4.2. Схема «Острів Бурштинської ТЕС»
Кримська ЕС (КрЕС) здійснює централізоване
електрозабезпечення АР Крим загальною
площею 26,1 тис. км2, що являється тимчасово
окупованою
територією
РФ.
Загальна
протяжність ПЛ 110-330 кВ дорівнює 1369,4
км. Встановлена трансформаторна потужність
на 17 ПС 110-330 кВ складає 3838,8 МВА
(станом на 2014 рік)

Миколаївська
та
Херсонська
область
2
загальною площею 86,4 тис. км . Південна ЕС
обслуговує лінії напругою 35-750 кВ, в тому
числі 2269,2 км ПЛ 220-750 кВ і 276,089 км
міждержавних ПЛ 35-110 кВ. Південна ЕС
експлуатує 13 ПС 220-330 кВ і 1 ПС 110 кВ.
Загальна потужність трансформаторів ПС –
4896,5 МВА.

Південна ЕС (ПдЕС) здійснює централізоване
електрозабезпечення
Південного
регіону
України до складу якого входять Одеська,
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Склад і характеристика електромереж
України, зокрема системи передачі
Південно-Західна
ЕС
(ПЗЕС)
здійснює
централізоване
електрозабезпечення
південно-західного регіону України до складу
якого входять Чернівецька, Тернопільська,
Хмельницька і Вінницька області загальною
площею 69 тис. км2. Загальна протяжність ПЛ
330-750кВ по трасі складає 2259,87 км.
Південно-Західна ЕС експлуатує одну ПС 750 кВ
із загальною встановленою потужністю
трансформаторів 1124 МВА і 8 ПС 330 кВ із
загальною
встановленою
потужністю
трансформаторів 2776 МВА.
Північна ЕС (ПнЕС) здійснює централізоване
електрозабезпечення
північного
регіону
України (Харківська, Сумська, Полтавська
області) загальною площею 84 тис. км2 з
населенням 5,45 млн. чол., забезпечуючи
передачу споживачам, зокрема, обласним
енергопостачальним
компаніям
АК
"Харківобленерго", ПАТ "Сумиобленерго" та

"Полтаваобленерго". Північна ЕС обслуговує
ЛЕП напругою 220-750 кВ. В експлуатації
знаходиться 21 ПС 220-750 кВ з встановленою
на них потужністю силових трансформаторів
15110 МВА.
Також,
відповідно
до
наказу
ДП «НЕК «Укренерго» від 29.04.2016 № 144
Бахмутські МЕМ, які знаходяться на
підконтрольних Уряду України територіях
передані до складу Північної ЕС.
Центральна ЕС (ЦЕС) здійснює централізоване
електрозабезпечення центрального регіону
України (Житомирська, Київська, Черкаська,
Чернігівська області та м. Київ) загальною
площею 111,6 тис. км2. Загальна протяжність
ПЛ 35-750 кВ складає 2425,62 км. Потужність
встановлених 39 силових трансформаторів на
13 ПС 330-750 кВ ЦЕС складає 6097 МВА.

Рисунки 4.3 та 4.4 – Основні показники системи передачі по електроенергетичних системах
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4.2 Технічний стан та обґрунтування необхідності
реконструкції основного обладнання системи передачі
Встановлене в системі передачі основне
обладнання, яке працює в безперервному
режимі і визначає надійність та економічність
роботи, виготовлено, в основному, у п’ятдесяті
- сімдесяті роки минулого сторіччя. За
основними технічними характеристиками (вага
й габарити, показники надійності та
економічності тощо) воно поступається
сучасному обладнанню і потребує все більших
обсягів ремонтів. Так, 17,3% обладнання
підстанцій і 56% ліній електропередачі
експлуатуються понад 40 років. Такий стан
значно впливає на збільшення втрат
електричної енергії в системі передачі та
обмежує
можливість
запобіганню
технологічним порушенням – пошкодженням
електротехнічного
обладнання
або
порушенням
його
працездатності,
що
призводить до порушення нормальної та
надійної роботи енергоустановок об’єктів
електроенергетики і ОЕС України в цілому.
Витрати електроенергії в мережах 0,4-750 кВ
ОЕС України в 2017 році в абсолютних
одиницях склали 16,013 млрд. кВт·год, що на
0,061 млрд. кВт·год менше, ніж у 2016 р. У
відносних одиницях абсолютні витрати
складають 10,85 % від споживання брутто.
Зменшення сумарних абсолютних витрат
пояснюється
зменшенням
надходження
електроенергії в мережу 0,4-750 кВ ОЕС

України на 1,884 млрд. кВт·год., яке в 2017 році
становило 259,340 млрд. кВт·год.
До ряду об’єктивних причин, через які ТВЕ в
ОЕС України залишаються на достатньо
високому рівні, потрібно віднести:
- передачу електроенергії на великі відстані,
що стосується особливо розподільчих мереж;
- незадовільний технічний стан електричних
мереж через знаходження в експлуатації
спрацьованого устаткування.
Витрати електроенергії в основній мережі 220 750 кВ ОЕС України у 2017 р. в абсолютних
одиницях склали 3 708,38 млн. кВт·год, що на
13,159 млн. кВт·год менше, ніж у 2016 р. При
цьому
несальдоване
надходження
електроенергії (без внутрішнього обігу) в
основну мережу збільшилося на 179,98 млн.
кВт·год в порівнянні з 2016 роком і склало
151569,19 млн. кВт·год. У відносних величинах
витрати в основній мережі дорівнюють 2,45%
від надходження електроенергії в мережу без
внутрішнього обігу. Протягом останніх трьох
років ці витрати в основній мережі 220–800 кВ
залишаються на рівні 2,5%, що значно
перевищує аналогічні показники в системах
передачі європейських країн.
Технічний стан обладнання підстанцій.
На підстанціях ДП «НЕК «Укренерго» (системі
передачі)*
експлуатується
основне
обладнання з такими термінами експлуатації:

Таблиця 4.1 – Терміни експлуатації основного обладнання
Потужність

У тому числі в експлуатації (років),
одиниць

Кількість
одиниць

1. Автотрансформатори (220 - 750
кВ), всього у тому числі:

74178

342

55

8

139

65

220 кВ

11508

67

3

12

28

24

330 кВ

44030

214

38

56

94

26

400 кВ

399

3

0

0

0

3

Назва обладнання

до 25

з 25 до
30

з 30 до
40

40 і
більше
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Потужність

У тому числі в експлуатації (років),
одиниць

Кількість
одиниць

500 кВ

1753

10

3

3

4

0

750 кВ

16488

48

11

12

13

12

4569,5

102

22

13

25

42

35 кВ

276,5

24

1

2

7

14

110 кВ

1604,5

39

14

6

6

13

154 кВ

710

13

4

3

2

4

220 кВ

1978,5

26

3

2

10

11

3. Реактори шунтуючі (35-750 кВ),
всього у тому числі:

7090

74

49

7

15

3

35 кВ

210

9

6

0

0

3

500 кВ

180

3

0

1

2

0

750 кВ

6700

62

43

6

13

0

4. Вимикачі (35-750 кВ), всього у
тому числі:

3259

1086

312

906

955

4.1. Елегазові

797

793

4

0

0

35 кВ

25

25

0

0

0

110 кВ

323

323

0

0

0

154 кВ

85

85

0

0

0

220 кВ

43

43

0

0

0

330 кВ

235

231

4

0

0

400 кВ

2

2

0

0

0

500 кВ

8

8

0

0

0

750 кВ

76

76

0

0

0

4.2. Вакуумні

151

151

0

0

0

35 кВ

151

151

0

0

0

4.3. Масляні

1194

100

181

468

445

35 кВ

526

33

76

194

223

110 кВ

627

61

99

253

214

154 кВ

0

0

0

0

0

220 кВ

41

6

6

21

8

1117

42

127

438

510

35 кВ

10

0

2

6

2

110 кВ

368

16

42

138

172

154 кВ

218

2

6

84

126

220 кВ

211

9

41

85

76

330 кВ

300

14

34

124

128

Назва обладнання

2.Трансформатори силові (35
220 кВ), всього у тому числі:

4.4. Повітряні

-

до 25

з 25 до
30

з 30 до
40

40 і
більше
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Кількість
одиниць

У тому числі в експлуатації (років),
одиниць
до 25

з 25 до
30

з 30 до
40

40 і
більше

400 кВ

6

0

0

0

6

500 кВ

4

1

2

1

0

750 кВ

0

0

0

0

0

5. Вимірювальні трансформатори
(35-750 кВ), всього у тому числі:

11183

5173

1325

2499

2186

5.1.Трансформатори струму

8079

4069

805

1782

1423

5.1.1. Елегазові

2269

2269

0

0

0

5.1.2. З литою ізоляцією

426

399

0

27

0

5.1.3. Масляні

5384

1401

805

1755

1423

5.2.Трансформатори напруги

3104

1104

520

717

763

5.2.1. Елегазові

407

407

0

0

0

5.2.2. З литою ізоляцією

77

77

0

0

0

5.2.3. Масляні

2619

619

520

717

763

5.2.4. Ємнісні

1

1

0

0

0

6. Обмежувачі перенапруги (ОПН)
(35-750 кВ), всього у тому числі:

1687

1615

44

28

0

35 кВ

431

431

0

0

0

110 кВ

509

486

10

13

0

154 кВ

138

125

10

3

0

220 кВ

136

131

0

5

0

330 кВ

362

335

24

3

0

400 кВ

3

3

0

0

0

500 кВ

14

11

0

3

0

750 кВ

94

93

0

1

0

7. Розрядники (35-750 кВ), всього, у
тому числі:

2779

129

313

1240

1097

35 кВ

887

60

97

334

396

110 кВ

793

41

59

425

268

154 кВ

314

3

30

140

141

220 кВ

298

8

20

143

127

330 кВ

438

17

83

187

151

400 кВ

0

0

0

0

0

500 кВ

11

0

3

6

2

750 кВ

38

0

21

5

12

8. Компресори, всього у тому числі:

389

267

24

37

61

8.1. Тиском 23 МПа

23

19

4

0

0

8.2. Тиском 4 МПа

366

248

20

37

61

*через тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим дані по Кримській ЕС не включені
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Технічний стан та обґрунтування необхідності реконструкції
основного обладнання системи передачі
Дніпровська електроенергетична система
Станом на 01.01.2018 в Дніпровській
експлуатується 26 підстанцій:
220 кВ
330 кВ
750 кВ

- 1 шт.
- 22 шт.
- 3 шт.

ЕС

844,5 МВА
15901,1 МВА
5994 МВА

ПС 750 кВ «Дніпровська» - 1974р., загальна
потужність АТ – 1998 МВА, у т.ч.: 1АТ, 2АТ –
АОДЦТН-333000/750/330/15,75 (6 фаз).
Електрообладнання в більшості відпрацювало
свій ресурс.
Протягом 2017 року виконана заміна: 72
одиниці
опорно-стрижневих
ізоляторів;
замінено високовольтні уводи типу ГМТА150/2000 150кВ 2ТПР ф.В,С на увід типу ГМТА150/2000.
Знаходяться на підсиленому контролі:
автотрансформатори 1АТ ф.А, 1АТ ф.В, 1АТ
ф.С, РПН 1АТ ф.А, РПН 1АТ ф.В, РПН 1АТ ф.С (за
результатами ХАРГ) – 6 шт.;
трансформатор
1ТПР
ф.А,В,С
(за
результатами ХАРГ) – 3 шт.;
високовольтні уводи 750 кВ типу ГБМТП750/1000 1АТ ф.А, 1АТ ф.С (за результатами
ХАРГ) – 2 шт.;
високовольтний увід 750 кВ типу ГБМТП750/1000 2АТ ф.В, 2АТ ф.С (за результатами
ХАРГ) – 2 шт.;
високовольтний увід 150 кВ типу ГМТА150/2000 2АТ ф.С (за результатами ХАРГ) – 1 шт.;
трансформатор напруги типу НКФ-330
приєднання Л-265 ф.А верхній елемент, (за
результатами ХАРГ) – 1 шт.
Потребує заміни:
реактор РШ-ЮЕС ф. «В» типу РОДЦ110000/750 - за результатами обстеження
реактор РШ-Зап ф. «А,В,С» типу РОДЦ110000/750 - за результатами обстеження
автотрансформатор
1АТ
ф.
«А,В,С»
АОДЦТН-333000/750У1, 1ТПР
ф. «А,В,С»
ОДЦТНП-920000/750У1 – за результатами
обстеження
автотрансформатор 2АТ ф. «В,С» АОДЦТН333000/750У1, 2ТПР ф. «В,С» ОДЦТНП920000/750У1 – за результатами обстеження

трансформатори струму 750кВ типу ТОГ-750
приєднання Л-ЗАП ф. «А,В,С» - виявлений
заводський дефект
трансформатори поперечного регулювання
2ТПР ф. «В,С» - за результатами обстеження
розрядники типу РВМК-750 кВ через
вичерпання запасу пропускної спроможності (за
результатами огляду імітаторів) – 3 фази;
опорно-стрижневі ізолятори в кількості
4165 шт.
В
незадовільному
стані
знаходиться
внутрішньопідстанційна залізнична колія і
водопровід
технічної
води,
пожежний
водопровід.
ПС-330 «Кам’янська» - 1968 р., загальна
потужність АТ – 1000 МВА, у т.ч.: 1АТ, 2АТ, 3АТ,
4АТ – АТДЦТН-250000/330/150/10,5.
Електрообладнання в більшості відпрацювало
ресурс.
Протягом 2017року виконана заміна72 опорнострижневих
ізоляторів.
Замінено
високовольтний увід типу ГМТПБ-45-330-1000
330кВ автотрансформатора 4АТ ф.С на увід типу
ГБМТП-45/330/1000.
Знаходиться на підсиленому контролі:
автотрансформатор
3АТ,
4АТ
(за
результатами ХАРГ) – 2 шт.;
високовольтні уводи 150 кВ типу ГМТБ150/2000 3АТ ф,С за результатами ХАРГ) – 1 шт.
Потребують заміни:
роз’єднувачі 150 кВ – 34 од. – через
невідповідність
струмам
навантаження,
зношення контактної частини, підшипників;
опорно-стрижневі ізолятори в кількості
1468 шт.
На території ПС в незадовільному стані
знаходиться водопровід технічної води.
ПС 330 кВ «ВДГМК» - 1958 р., загальна
потужність АТ і трансформаторів – 330 МВА, у
т.ч.: 1АТ–АТДЦТ-250000/330/150/38,5; 1Т, 2Т–
ТДТН-40000/150/38,5/6,6.
Більшість обладнання ВРП-150 кВ та ВРП-35кВ
відпрацювало свій робочий ресурс.
Знаходиться на підсиленому контролі:
автотрансформатор 1АТ (за результатами
ХАРГ) – 1 шт.;
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трансформатори 1Т, 2Т (за результатами
ХАРГ) – 2 шт.;
Потребує заміни опорно-стрижневі ізолятори в
кількості 391 шт.
ПС 330 кВ «Павлоградська» - 1958р., загальна
потужність АТ і трансформаторів – 626МВА, у т.ч.:
1АТ–АТДЦТ-250000/330/150/38,5;
2АТ
–
АТДЦТН-250000/330/150/38,5; 1Т, 2Т - ТДТН63000/150.
Електрообладнання ВРП-150кВ та ВРП-35кВ в
більшості відпрацювало ресурс.
Протягом
2017року
виконана
заміна
трансформаторів струму 150 кВ типу ТФЗМ-150
приєднання Л-ПРЩ-2 ф.А,В,С, (за результатами
ХАРГ) – 3 шт. на аналогічні;
Знаходяться на підсиленому контролі:
трансформатори струму 330 кВ типу ТФКН330 приєднаннь Л-236/2 ф.А,В,С, Л-236/1 ф.В,С
(за результатами ХАРГ) – 5 шт.;
трансформатор 1Т, 2Т (за результатами
ХАРГ) – 2 шт.;
трансформатор 3ТСР (за результатами
ХАРГ) – 1 шт.
високовольтні уводи 150 кВ типу ГБМТ150/2000 1АТ ф.А, 1АТ ф.С (за результатами
ХАРГ) – 2 шт.;
Потребує заміни:
опорно-стрижневі ізолятори в кількості 550
шт.,
компресори типу ВШ-3/40 – 4 шт.
ПС 330 кВ «Дніпровська» - 1975р., загальна
потужність АТ – 750МВА, у т.ч.: 2АТ – АТДЦТ250000/330/150/10,5; 1АТ, 3АТ – АТДЦТН250000/330/150/10,5.
Стан обладнання задовільний. Замінено
високовольтні уводи типу ГМТПБ-45-330-1000
330кВ(3шт.) та ГМТПБ-45-150-2000 150кВ(3шт.)
автотрансформатора 1АТ ф.А,В,С на уводи 330кВ
типу ETFt 1175-363-B E9 spez (3шт.), та уводи
150кВ типу ETFt 650-172-D E5 spez (3шт.).
Знаходяться на підсиленому контролі:
автотрансформатор
2АТ
–
АТДЦТ250000/330/150/10,5(за результатами ХАРГ) – 1
шт.;
високовольтний увід 150 кВ типу ГМТБ-150/2000
4АТ ф.С (за результатами ХАРГ) – 1 шт.
Потребує заміни:
компресори – 4 шт.,
опорно-стрижневі ізолятори в кількості
1138 шт.,
- повітропровід (експлуатується з 1974 року) –
200 м.

- зовнішній трубопровід технічної
(експлуатується з 1974 року) – 2450 м.

води

ПС 330 кВ «Прометей» - 1982р., загальна
потужність АТ і трансформатора – 563МВА, у
т.ч.: 1АТ, 2АТ – АТДЦТН-250000/330/150/38,5; 1Т
– ТДТН-63000/150/38,5/6,6.
Стан обладнання задовільний.
Протягом 2017 року виконана заміна 54 одиниці
опорно-стрижневих ізоляторів.
Знаходяться на підсиленому контролі:
автотрансформатор 1АТ (за результатами
ХАРГ) – 1 шт.;
високовольтний увід 150 кВ типу ГМТУ150/630 2АТ ф.А (за результатами ХАРГ) – 1 шт.
Потребує заміни:
автотрансформатор 1АТ (за результатами
ХАРГ) – 1 шт.;
- компресори типу ВШ-3/40 – 4 шт.,
- опорно-стрижневі ізолятори в кількості 345
шт.
ПС 750 кВ «Запорізька» - 1986р., загальна
потужність АТ – 1998МВА, у т.ч.: АТ№1, АТ№2 –
АОДЦТН-333000/750/330/15,75 (6 фаз).
Стан обладнання задовільний.
Протягом 2017 року замінено: два елементи
розрядника 750 кВ РВ Л-Дн ф.В типу РВМК750кВ, один елемент розрядника 750 кВ РВ
АТ№2 ф.С типу РВМК-750кВ
Знаходяться на підсиленому контролі:
автотрансформатори АТ №1 ф.А, АТ №2
ф.С (за результатами ХАРГ) – 2 шт.,
шунтуючі реактори РШ-Дон ф.В,С, РШ-ЗАЕС
ф А,В,С (за результатами ХАРГ) – 5 шт.,
високовольтний ввід 750 кВ типу ГМТПА750/1000 АТ№1 ф.В, високовольтні вводи 750 кВ
типу
ГМТПА-750/1000
АТ№2
ф.В,С,
високовольтний ввід 750 кВ типу ГМРА-750/315
РШ-Дон ф.С, високовольтний ввід 750 кВ типу
ГМРА-750/315 РШ-ЗАЕС ф.А (за результатами
ХАРГ) – 5 шт;
високовольтні вводи 150 кВ типу ГМТА150/2000 АТ№1 ф.А, АТ№2 ф.А,С, (за
результатами ХАРГ) – 3 шт.
Потребує заміни реактор РШ-ЗАЕС ф. «А,В,С»
типу РОДЦ-110000/750 – за результатами
обстеження.
ПС-330 «Запорізька» - 1969р., загальна
потужність АТ – 1400МВА, у т.ч.: АТ№1, АТ№2,
АТ№3, АТ№4 – АТДЦТН-250000/330/150/10,5;
АТ№5 – АТДЦН-400000/330/150.
Більшість обладнання відпрацювало ресурс.
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Протягом 2017 року замінено: повітряний
вимикач 220 кВ типу ВВБ-220 на елегазовий типу
LTB-170 Е1 приєднання Л-412, трансформатори
струму 150 кВ ф.А,В,С приєднання Л-412 на
елегазові типу ТОГ-170 II; реактор нейтралі на
тип РОМ 35-90-15 приєднання АТ№3, 338
одиниць опорно-стрижневих ізоляторів.
Знаходяться на підсиленому контролі:
автотрансформатори АТ№1, АТ№3, АТ№4,
АТ№5 (за результатами ХАРГ) – 4 шт.
високовольтні вводи 150 кВ типу ГМТА150/2000 (за результатами ХАРГ) – 4 шт.
високовольтний ввід 330 кВ типу ГМТПА330/1000У АТ№3 ф.В (за результатами ХАРГ) – 2
шт.
реактор
АТ№1
(за
результатами
випробувань) – 1 шт;
Потребує заміни:
- вимикачі, що не відповідають струмам
короткого замикання: ВВБ-220 – 7 шт., ВВН-154 –
16 шт., ВВШ-150Б – 3 шт.
- роз’єднувачі 10 кВ типу РОН-10/600 – 4 шт.,
- роз’єднувач 150 кВ типу РЛНД-150/1000 – 1
шт.,
- компресори типу ВШ-3/40 – 4 шт.
опорно-стрижневі ізолятори в кількості
2462 шт.,
- повітропровід (експлуатується з 1969 року) –
300м.
ПС 330 кВ «Дніпро-Донбас» - 1964р., загальна
потужність АТ – 750МВА, у т.ч.: АТ№2, АТ№3,
АТ№4 – АТДЦТН-250000/330/150/38,5.
Більшість обладнання ВРП-150 кВ, ВРП-330 кВ
введено в експлуатацію в 1964 році, ВРП-35кВ
знаходиться в експлуатації з 1953 року,
обладнання відпрацювало свій фізичний ресурс
та морально застаріле.
Протягом 2017 року виконана заміна:
високовольтного вводу 150 кВ типу ГМТБ150/2000
приєднання
АТ№3
ф.С,
трансформатору струму 330 кВ ф.В приєднання
Л-229 на масляний типу ТФУМ-330/2000.
Знаходяться на підсиленому контролі:
автотрансформатори АТ№2, АТ№3, АТ№4 (за
результатами ХАРГ) – 3 шт.
високовольтні вводи 150 кВ типу ГМТА150/2000 (за результатами ХАРГ) – 2 шт.
високовольтний ввід 330 кВ типу ГМТПБ330/2000 АТ№3 ф.С (за результатами ХАРГ) – 1 шт.
трансформатори струму 330 кВ типу ТФУМ330 приєднань АТ-334 ф.С та Л-202 ф.А,В,С (за
результатами ХАРГ) – 4 шт.

трансформатор струму 330 кВ типу ТФКН-330
приєднання АТ-333 ф.С (за результатами ХАРГ) – 1
шт.
трансформатори струму 330 кВ типу ТФРМ330 приєднань АТ-334 ф.А, АТ-333 ф.А та Л-218
ф.А (за результатами випробувань) – 3 шт.
Потребує заміни:
- вимикачі, що не відповідають струмам
короткого
замикання,
типу
ВВН-154
(спроможність
відключення
25кА
при
розрахункових струмах однофазних к.з. 26,44кА)
– 8 шт.,
- роз’єднувачі 330 кВ – 3 од., 220 кВ – 41 од.,
150 кВ – 3 од., 35кВ – 7 од. – через зношення
контактної частини, підшипників,
опорно-стрижневі ізолятори в кількості
5541 шт.,
- повітропровід (експлуатується з 1979 року) –
1200м.
ПС 330 кВ «Мелітопольська» - 1970р., загальна
потужність – 939МВА, у т.ч.: АТ№1 – АТДЦТ250000/330/150/38,5; АТ№2, АТ№3 – АТДЦТН250000/330/150/38,5; Т№1, Т№2, Т№3 – ТДТН63000/150/38,5/10,5.
Більшість обладнання відпрацювало ресурс.
Протягом 2017 року виконана заміна 60
одиниць опорно-стрижневих ізоляторів
Знаходяться на підсиленому контролі:
автотрансформатори АТ№1, АТ№2, АТ №3
(за результатами ХАРГ) – 3 шт.
трансформатор Т№1 (за результатами
ХАРГ) – 1 шт.
високовольтні уводи 150 кВ типу ГБМТУ150/2000 (за результатами ХАРГ) – 2 шт.
високовольтні уводи 150 кВ типу ГМТБ150/2000 (за результатами ХАРГ) – 3 шт.
високовольтні уводи 150 кВ типу ГБМТУ150/630 (за результатами ХАРГ) – 1 шт.
високовольтні уводи 150 кВ типу ГМТБ150/630 (за результатами ХАРГ) – 2 шт.
високовольтні уводи 330 кВ типу ГМТБ330/1000 (за результатами ХАРГ) – 1 шт.
високовольтні уводи 330 кВ типу ГМТПБ330/1000 (за результатами ХАРГ) – 1 шт.
трансформатор напруги ТН-331 ф.C (за
результатами ХАРГ) – 1 шт.
Потребує заміни:
- автотрансформатор 330кВ АТ№1 типу
АТДТЦ-250000/330/150/10 – за результатами
обстеження;
- компресори типу ВШ-3/40 – 1 шт.,
- панелі власних потреб (в експлуатації з 1972
року) – 18 шт.,
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- панелі постійного струму (в експлуатації з
1972 року) – 2 шт.,
- опорно-стрижневі ізолятори в кількості 1446
шт.
ПС 330 кВ «Молочанська» - 1967р., загальна
потужність – 500МВА, у т.ч.: АТ№1, АТ№2 –
АТДЦТН-250000/330/150/38,5.
Обладнання в більшості відпрацювало ресурс.
Загальний стан підстанції задовільний.
Протягом 2017 року замінено: трансформатори
струму типу ТФКН-330 (1 од.) та ТРН-330 (2 од.)
приєднання Л-248/1 ф.А,В,С на елегазові типу
SAS-362, високовольтного вводу 330 кВ типу
ГМТПА-330/1000 приєднання АТ№1 ф.В,
виконана заміна 120 одиниць опорнострижневих ізоляторів
Знаходяться на підсиленому контролі:
автотрансформатор АТ№1, АТ№2 (за
результатами ХАРГ) – 2 шт.,
високовольтні уводи 150 кВ типу ГМТА150/2000 (за результатами ХАРГ) – 3 шт.,
високовольтний увід 330 кВ типу ГМТПА330/1000 (за результатами ХАРГ) – 1 шт.,
трансформатори напруги 150 кВ – 3 блоки,
трансформатор напруги 330 кВ – 1 блок,
Потребує заміни:
- роз’єднувач 330 кВ – 1 од. – через зношення
рами та приводу,
- компресори типу ВШ-3/40 – 2 шт.
опорно-стрижневі ізолятори в кількості 992
шт.,
- повітропровід (в експлуатації з 1969 року) –
50 м,
- панелі власних потреб (в експлуатації з 1966
року) – 16 шт.
панелі постійного струму (в експлуатації з
1966 року) – 3 шт.
ПС 330 кВ «Побузька» - 1968р., загальна
потужність – 567,1МВА, у т.ч.: АТ№1, АТ№2 –
АТДЦТН-250000/330/150/38,5; Т№3 – ТДТН63000/150/38,5/6,6;
31Т – ТМ-1600/35/10,5; 32Т – ТМН-2500/35/10,5.
Більшість обладнання відпрацювало ресурс.
Необхідно виконати реконструкцію релейного
залу, а також додатково прокласти кабельні
лотки із-за переповнення існуючих.
В 2017 році замінено 72 одиниці опорнострижневої ізоляції.
Знаходяться на підсиленому контролі:
трансформатор струму 330кВ ф. «С» типу ТФКН330 приєднання Л-251/1 (за результатами
вимірів тангенсу кута діелектричних втрат) – 1

шт.,
трансформатор струму 330кВ ф. «А» типу ТФКН330 приєднання Л-251/1 (за результатами
вимірів тангенсу кута діелектричних втрат) – 1
шт.;
трансформатор струму 330кВ ф. «В» типу ТФКН330 приєднання Л-252/1 (за результатами
вимірів тангенсу кута діелектричних втрат) – 1
шт.;
трансформатор напруги 330кВ типу НКФ-330
верхній каскад ф. «А» ТН Л-251 (за результатами
вимірювань на ХАРГ) – 1шт .;
автотрансформатор АТДЦТН-250000/330 АТ №2
(за результатами вимірювань на ХАРГ);
високовольтний увід 330кВ АТ№ 2 фаза «С»,
типу
ГМТПА-330/1000
(за
результатами
вимірювань на ХАРГ) – 1шт;
високовольтні уводи 150кВ (АТ №2 – 2шт фази
«А, В»; АТ №1 – 1 шт. фаза «В») типу ГМТА150/2000 (за результатами вимірювань на ХАРГ)
– 3шт.
Потребує заміни:
трансформатор струму 330кВ ф. «С» типу ТФКН330 приєднання Л-251/1 (знаходиться на
підсиленому контролі за станом ізоляції) – 1 шт.,
опорно-стрижневі ізолятори в кількості 553 шт.,
роз’єднувачі
35кВ
(АТ-31-1,
АТ-31-2),
роз’єднувачі 330кВ (АТ-331-1, АТ-332-2),
зношена
контактна
частина,
відсутнє
дистанційне керування – 4 шт.
повітропровід (в експлуатації з 1968 року) –
1458м.
Необхідно виконати реконструкцію релейного
залу, а також додатково прокласти кабельні
лотки через переповнення існуючих.
ПС 330 кВ «Українка» - 1974р., загальна
потужність – 500МВА, у т.ч.: АТ№1, АТ№2 –
АТДЦТН-250000/330/150/10,5
В 2017 році замінено 24 одиниці опорнострижневої ізоляції.
Знаходяться на підсиленому контролі:
трансформатор струму 330кВ ф. «В» типу
ТФКН-330 вимикача Л-259/2 (за результатами
вимірів тангенсу кута діелектричних втрат) – 1
шт.;
автотрансформатор АТДЦТН-250000/330
АТ №2 (за результатами вимірювань на ХАРГ)
Потребує заміни:
трансформатор струму 330кВ ф. «В» типу
ТФКН-330 приєднання Л-259/2 (знаходиться на
підсиленому контролі за станом ізоляції) – 1 шт.,
опорно-стрижневі ізолятори в кількості 246
шт.,
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панелі власних потреб (в експлуатації з
1972 року) – 10 шт.,
повітропровід (в експлуатації з 1972 року)
– 670м.
ПС 330 кВ «Кварцит» - 1992р., загальна
потужність – 500МВА, у т.ч.: АТ№1, АТ№2 –
АТДЦТН-250000/330/150/38,5.
Загальний
стан
обладнання
і
споруд
задовільний.
В 2017 році замінено 72 одиниці опорнострижневої ізоляції.
Знаходяться на підсиленому контролі:
трансформатор власних потреб ТСН-31 (за
результатами
вимірювань
високовольтних
вимірювань);
трансформатор струму 330кВ ф. «С» типу
ТФРМ-330 приєднання Л-261/1 (за результатами
вимірів Rіз. шайби) – 1 шт.,
високовольтний увід 150кВ 1АТ фаза «В»,
типу
ГМТБ-150/2000
(за
результатами
вимірювань на ХАРГ) – 1шт;
високовольтний увід 150кВ 2АТ фаза «В»,
типу
ГМТА-150/2000
(за
результатами
вимірювань на ХАРГ) – 1шт.
ПС 330 кВ «Першотравнева» - 1956р., загальна
потужність – 626МВА, у т.ч.: АТ№3 – АТДЦТН250000/330/150/38,5;
АТ№2
–
АТДЦТН250000/330/150/10,5; Т№1, Т№2 – ТДТН63000/150/38,5/6,6.
Більшість обладнання відпрацювало ресурс. На
підстанції
відсутнє
пожежогасіння
автотрансформаторів.
Протягом 2017 року виконана заміна АБ типу
СК-12 на 6 OGI 370 LA, щита власних потреб (16
панелей), 8 одиниць опорно-стрижневої
ізоляції.
Знаходяться на підсиленому контролі:
автотрансформатори
АТ№2,
АТ№3
(за
результатами ХАРГ) – 2 шт.,
високовольтні уводи 150 кВ типу ГМТА-150/630
(за результатами ХАРГ) – 4шт.,
високовольтні уводи 330 кВ типу ГМТПА330/1000 (за результатами ХАРГ) – 1 шт.
трансформатори струму 330 кВ типу ТФКН-330
приєднань Л-208 ф.А, Л-207 ф.В, Л-256 ф.А
(знаходиться на підсиленому контролі за
випробуваннями) – 3 шт.
Потребують заміни:
- повітряні вимикачі 330 кВ, що не
відповідають струмам короткого замикання
типу ВВН-330 – 4 шт.,

- роз’єднувачі 35кВ типу РЛНД-35/600– через
зношення контактної частини – 10 шт.,
- опорно-стрижневі ізолятори в кількості
1349 шт.
Потребує встановлення автоматичної системи
пожежогасіння автотрансформаторів.
В 2018 році заплановано закінчити роботи
«Технічне
переоснащення
ПС
330кВ
"Першотравнева"
з
заміною
автотрансформатора
АТДЦТ250000/330/150/38,5кВ (АТ-2) на новий типу
АТДЦТН-250000/330/150/38,5кВ (з РЗА)».
ПС 330 кВ «Південна» - 1962р., загальна
потужність – 1000МВА, у т.ч.: АТ№1, АТ№2,
АТ№3, АТ№4 – АТДЦТН-250000/330/150/10,5.
Більшість обладнання відпрацювало свій
ресурс.
Протягом 2017 року виконана заміна 34 одиниці
опорно-стрижневої ізоляції, капітальний ремонт
системи охолодження АТ.
Знаходяться на підсиленому контролі:
автотрансформатори АТ№1, АТ№2, АТ№3,
АТ№4 (за результатами ХАРГ) – 4 шт.,
високовольтні уводи 150 кВ типу ГМТА-150/2000
(за результатами ХАРГ) – 8 шт.,
високовольтні уводи 330 кВ типу ГМТПА330/1000 (за результатами ХАРГ) – 5 шт.
Потребує заміни:
опорно-стрижневі ізолятори в кількості 645 шт.,
панелі власних потреб (в експлуатації з 1962
року) – 6 шт.
В 2014 році була демонтована стара порошкова
система пожежогасіння автотрансформаторів,
необхідно встановлення нової.
ПС 330 кВ «Криворізька» - 1966р., загальна
потужність – 500МВА, у т.ч.: АТ№1, АТ№2 –
АТДЦТН-250000/330/150/10,5.
Більшість обладнання відпрацювало свій
ресурс.
Знаходяться на підсиленому контролі:
- автотрансформатори АТ№2, АТ№1 (за
результатами ХАРГ) – 2 шт.,
- високовольтні уводи 150 кВ типу ГМТБ150/2000 (за результатами ХАРГ) – 3 шт.
- трансформатори струму 330 кВ типу ТФКН330 приєднань Л-207 ф.В, Л-208 ф.В,С (за
результатами ХАРГ) – 3 фази, трансформатори
струму 330 кВ типу ТФРМ-330 приєднання Л223/2 ф.А,В,С (за результатами ХАРГ) – 3 фази,
Потребує заміни:
- компресори типу ВШ-3/40 – 4 шт.,
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- роз’єднувачі 330 кВ – 2 шт., 150 кВ – 7 шт.
(зношена контактна частина, пошкоджені ЗН);
- опорно-стрижневі ізолятори в кількості 114
шт.,
- панелі власних потреб – 6 шт.;
- постійного струму (в експлуатації з 1966
року) – 5 шт.
ПС 330 кВ «Рудна» - 1972р., загальна потужність
– 750МВА, у т.ч.: АТ№1, АТ№2, АТ№3 – АТДЦТ250000/330/150/38,5.
Більшість обладнання відпрацювало свій
ресурс.
Протягом 2017 року виконана заміна: 12
одиниць опорно-стрижневої ізоляції.
Знаходяться на підсиленому контролі:
- автотрансформатори АТ №1, АТ№2 (за
результатами ХАРГ) 2 шт.,
- високовольтний увід 330 кВ типу ГМТПБ330/1000 (за результатами ХАРГ) – 1 шт.,
високовольтний увід 150 кВ типу ГМТБ-150/2000
(за результатами ХАРГ) – 1 шт.,
- трансформатори струму 330 кВ типу ТРН-330
приєднання Л-259/2 ф.С, типу ТФРМ-330
приєднання Л-259/1 ф.С, типу ТРН-330
приєднання Л-256/1 ф.А,С, приєднання Л-256/2
ф.А,В,С, приєднання Л-264/1 ф.А, приєднання Л257/2 ф.А,В,С (за результатами випробуванням)
– 11 фаз,
Потребує заміни:
- компресори типу ВШ-3/40 – 4 шт.,
- опорно-стрижневі ізолятори в кількості 26
шт.
ПС 330 кВ «Гірнича» - 1982р., загальна
потужність – 1000МВА, у т.ч.: АТ№1, АТ№2 –
АТДЦТ-250000/330/150/38,5; АТ№3, АТ№4 –
АТДЦТН-250000/330/150/38,5.
Загальний стан обладнання задовільний.
Протягом 2017 року виконана заміна: 5 одиниць
опорно-стрижневої ізоляції.
Знаходяться на підсиленому контролі:
- автотрансформатор АТ №1 (за результатами
ХАРГ) – 1 шт.,
- трансформатори струму 330 кВ типу ТРН-330
приєднання Л-225/1 ф.А,В,С (за результатами
ХАРГ стану ізоляції) – 3 шт., трансформатори
струму 330 кВ типу ТРН-330 приєднання Л-225/2
ф.А,С (за результатами ХАРГ стану ізоляції) – 2
шт., трансформатори струму 330 кВ типу ТРН330 приєднання приєднання Л-226/2 ф.А (за
результатами ХАРГ стану ізоляції) – 1 шт.,
- високовольтний увід 330 кВ типу ГМТПБ330/1000 (за результатами ХАРГ) – 3 шт.,

високовольтні уводи 150 кВ типу ГМТБ-150/2000
(за результатами ХАРГ) – 4 шт.
Потребує заміни:
- автотрансформатор АТ№2 типу АТДЦТ250000/330/38,5 (деформація обмотки НН) – 1
шт.,
- автотрансформатор 330кВ АТ№1 типу
АТДЦТ-250000/330/150/35 – за результатами
обстеження;
вимикачі
150
кВ,
недостатня
відключаюча здатність яких за струмами КЗ не
дозволяє створювати більш надійну нормальну
та ремонтні схеми
- компресори типу ВШ-3/40 – 2 шт.
В 2018 році заплановано закінчити роботи
«Технічне переоснащення ПС 330кВ "Гірнича" з
заміною
автотрансформатора
АТДЦТ250000/330/150/38,5 кВ (АТ-2) на новий типу
АТДЦТН-250000/330/150/38,5 кВ (з РЗА)», а
також
виконати
роботи
«Технічне
переоснащення ПС 330 кВ "Гірнича" з заміною
автотрансформатора
АТДЦТ250000/330/150/38,5кВ (АТ-1) на новий типу
АТДЦТН-250000/330/150/38,5кВ (з РЗА)»
ПС 330 кВ «Нікопольська» - 1965р., загальна
потужність – 1250МВА, у т.ч.: АТ№1, АТ№4,
АТ№5 – АТДЦТ-250000/330/150/10,5; АТ№2,
АТ№3 – АТДЦТН-250000/330/150/10,5.
Більшість обладнання відпрацювало свій
ресурс. На підстанції непрацездатна система
пожежогасіння автотрансформаторів (в 2018
році продовжується робота по реконструкції
системи водопостачання та пожежогасіння).
Протягом 2017 року виконана заміна:
- повітряного вимикача 150кВ типу ВВШ-150Б
на елегазовий типу LTB-170 приєднання Л-126;
- трансформаторів струму 150кВ типу ТФНД150 на елегазові типу ТОГ-170 приєднання Л126;
- роз’єднувачів 150кВ типу РЛНД-150/2000 на
РНД-1(2)-150/2000 приєднань М-2 та Л-126,
- 20 одиниць опорно-стрижневої ізоляції.
Знаходяться на підсиленому контролі:
- автотрансформатори АТ №1, АТ№2, АТ№3,
АТ№5(за результатами ХАРГ) – 4 шт.,
- трансформатор струму 330 кВ типу ТФРМ330 приєднання Л-211 ф.А,В,С (за результатами
ХАРГ стану ізоляції) – 3 шт.,
- високовольтний увід 330 кВ типу ГМТПА330/1000 (за результатами ХАРГ) – 1шт.
- високовольтні уводи 150 кВ типу ГМТБ150/2000 (за результатами ХАРГ) – 6 шт.
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Потребує заміни:
- опорно-стрижневі ізолятори в кількості 580
шт.,
- панелі постійного струму (в експлуатації з
1965 року) – 5 шт.,
- повітропровід (в експлуатації з 1965 року) –
150 м,
Потребує встановлення нової автоматичної
системи пожежогасіння автотрансформаторів.
ПС 330 кВ «Феросплавна» - 1979р., загальна
потужність – 800МВА, у т.ч.: АТ№1, АТ№2 –
АТДЦН-400000/330/150.
Загальний стан обладнання задовільний.
Протягом 2017 року виконано заміну: 11 одиниць
опорно-стрижневої ізоляції.
Знаходяться на підсиленому контролі:
- автотрансформатор АТ№2 (за результатами
ХАРГ) – 1 шт.,
- трансформатор напруги 330 кВ типу НКФ-330
ТН Л-244 ф.С (за результатами ХАРГ) – 1 шт.;
трансформатор струму 330 кВ типу ТРН-330
приєднання С-332 ф.А,В (за результатами ХАРГ) – 2
шт.; трансформатор струму 330 кВ типу ТФРМ-330
приєднання Л-243/2 ф.А (за результатами ХАРГ) – 1
шт.
- високовольтний увід 330 кВ типу ГБМТПУ330/1000 (за результатами ХАРГ) – 1шт.;
високовольтний увід 150 кВ типу ГМТБ-150/2000
(за результатами ХАРГ) – 1 шт.,
Потребують заміни компресори типу ВШ-3/40 –
2 шт.
333000/750/330 (3шт.) –999 МВА.
Протягом 2017 року виконана заміна реактора
750 кВ РОДЦ-110000/750 ф. В приєд. ЗАЕС.
ПС 750 кВ “Південнодонбаська”, 1990 р., загальна
потужність АТ - 1998 МВА, в т.ч:. АТ-1 – АОДЦТН333000/750/330 (3шт.) –999 МВА; АТ-2 – АОДЦТННеобхідно:
- замінити 3 од. трансформаторів струму 750 кВ
типу ТФРМ-750 приєднання ЗАЕС (за технічним
станом).
- встановити відсутні реактори 750 кВ РОДЦ110000/750 ф. А,В,С приєд. Донбаська;
Необхідно виконати капітальний ремонт або
заміну автотрансформатора АТ-2 ф. В типу
АОДЦТН-333000/750/330-У1
(за
технічним
станом).
ПС 330 кВ «Зоря», 1972 р., загальна потужність АТ1200 МВА, в т.ч.: АТ-3 - АТДЦТН-200000/330/110 200МВА; АТ-4 – АТДЦТН - 200000/330/110 – 200
МВА; АТ-5 - АТДТН-200000/330/110 – 200 МВА; АТ-6

- АТДЦТН-200000/330/110-200 МВА; АТ-7 - АТДЦТН200000/330/110 – 200 МВА; АТ-8 - АТДЦТН200000/330/110 – 200 МВА.
Більшість обладнання відпрацювало свій
ресурс.
Протягом 2017 року виконана заміна:
- 2 од. ВЧ-загороджувачів з елементами
налаштування приєднання Мирна-110 кВ ф. «С»,
Азовсталь №4 ф. «С»
(відпрацювали
нормативний термін експлуатації)
- 1 од. високовольтний увід
Необхідно замінити:
- автотрансформатори АТ-3, АТ-4 (динамічно
нестійкі);
- трансформатор напруги 10кВ типу НТМІ-10
секції 10 кВ АТ-3,4;
- трансформатори струму типу ТФУМ-330А-У1
приєднання Власн. ПВ-330 кВ АТ-3,4 ф. А, В, С на
елегазові (відпрацювали нормативний термін
експлуатації);
- трансформатори напруги типу НКФ-330-73
У1 приєднання Південнодонбаська №1 ф.А,В,С
на елегазові (відпрацювали нормативний
термін експлуатації);
- роз'єднувач 330кВ приєднання ПР 2 СШ ПЛ
Іванівка (відпрацював нормативний термін
експлуатації);
- 14.
масляних
вимикачів
МВ-110
(Івідкл=40кА) на елегазові вимикачі 110 кВ
(відпрацювали
нормативний
термін
експлуатації);
- 2100 м повітропроводу (фізичний знос,
вичерпання ресурсу, пошкодження корозією).
ПС 330 кВ «Мирна», 1981 р., загальна
потужність АТ – 400 МВА, у т.ч.: АТ-1 - АТДЦТН200000/330/110 – 200 МВА; АТ-2 - АТДЦТН200000/330/110 – 200 МВА.
Протягом 2017 року виконана заміна:
- 3 од. елегазові трансформаторів напруги 330
кВ типу НКГ-362 ΙIΙ ΙΙ-У1 на масляні типу НКФ-330
приєднання 330 кВ Зоря ПС 330 кВ «Мирна» виконана заміна за технічним станом;
- 2 од. ВЧ-загороджувачів ВЗ-2000-1,0 У1 ф. В,
С приєднання Зоря – виконана заміна за
технічним станом;
- 3 од. ВЧ-загороджувачів ВЗ-2000-1,0 У1 ф. А,
В, С приєднання Південнодонбаська –
виконаний демонтаж за технічним станом.
Необхідно встановити:
- 3 од. ВЧ-загороджувачів ВЗ-2000-1,0 У1 ф. А,
В, С приєднання Південнодонбаська, які були
демонтовані за технічним станом.
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ПС 330 кВ «Іванiвка», 1985 р., загальна
потужність АТ - 200 МВА, у т.ч.: АТ-1 - АТДЦТН200000/330/110 - 200 МВА.
Необхідно замінити автотрансформатор АТ-1
(динамічно нестійкий).
ПС 220 кВ «Азовська» 1959 р., загальна
потужність АТ (Т) - 844,5 МВА, в т.ч: АТ-1 - АТДЦТН250000/220/110-250 МВА; АТ-2 - АТДЦТН250000/220/110 - 250 МВА; АТ-3 - АТДЦТН250000/220/110 – 250 МВА, Т-1-ТДТН-63000/110 63 МВА, Т-2 ТДТГ-31500/110 - 31,5 МВА.
Більшість обладнання відпрацювало свій
ресурс.
Протягом 2017 року виконана заміна:
- 18 од. трансформаторів струму типу ТФЗМ110 приєднань АТ-1, АТ-2, АТ-3, СШЗМВ №1,
СШЗМВ №2, ОЕВ на ТС-110 кВ типу ІМВ 123
(відпрацювали
нормативний
термін
експлуатації)
Необхідно виконати заміну або ремонт:
- 21 од. роз'єднувачів 110 кВ (фізичний знос);
- виконати ремонт 200м. водоводу від
магістрального водоводу до пожежного
резервуару (багаточисленні пошкодження,
фізичний знос);
- виконання робіт з реконструкції приєд. 10кВ
ТСН-4 із заміною 1 од. МВ-10 кВ ТСН-4 (не
відповідає струмам к.з.);
- заміну порцелянової 380 гірлянд підвісної
ізоляції на ВРУ-110 кВ.
Донбаська електроенергетична система.
Станом на 01.01.2017р. в Донбаській ЕС
експлуатується 17 підстанцій (знаходяться на
тимчасово окупованій території):
220 кВ
330 кВ
400 кВ
500 кВ

-

9 шт.
5 шт.
1 шт.
2 шт.

(3742,6 МВА)
(4866 МВА)
(810 МВА)
(1753 МВА)

ПС 500 кВ „Новодонбаська” (2004 р.), загальна
потужність АТ - 501 МВА, у т.ч.: АТ-№4 – 3-х
АОДЦТНО-167000/500/220/35.
ПС 220 кВ "ЗуДРЕС" (1931р., відновлена –
1945р.), загальна потужність Т- 308,6 МВА, у т.ч.:
ТГ-7 (Бельгія ) – 3х 40000/220/110/19, ТГ-1
(Англія) 3х 20000/110, ТГ-2 – ОДТГ - 3х
20000/110, Т-3 – ТРДН-63000/110 – 63МВА, ТМ5600/10,5 – 5,6 МВА.

ПС 330 кВ "Чайкіне" (1954 р.), загальна
потужність АТ – 1523 МВА, у т.ч.: АТГ- №1, 2, 3 –
3 ( 3 х АОДТГ-87000/220/110/35); АТ-№ 4, 5 –
АТДЦТН-250000/330/220/6; АТ-№ 7 – АТДЦТ240000/330/220/6.
ПС 220 кВ "Смолянка" (1937 р., відновлена у
1944 р.), загальна потужність АТ та силових
трансформаторів - 647 МВА, у т.ч.: АТ- 1 , 2 –
АТДЦТН – 250000/220/110/10,5; Т-1, Т-3 – ТДТН40000/110; Т-2 - ТДТН- 63000/110; Т -4 – ТМН 4000/35.
ПС 220 кВ "Амвросіївська" (1964 р.), загальна
потужність АТ- 120 МВА, у т.ч.: АТ-1 - АТДТНГУ60000/220/110/35 , АТ-2 – АТДТНГ 60000/220/110/35.
ПС 330 кВ "Макіївська" (1970р.), загальна
потужність АТ- 600 МВА, у т.ч.: АТ-2 – АТДЦТН200000/330/110/10,5; АТ-3, 4 – АТДЦТН200000/330/110/35.
ПС 330 кВ "Харцизька" (1973 р.), загальна
потужність АТ- 600 МВА, у т.ч.: АТ- 1, 2, 3 –
АТДЦТН-200000/330/110/10,5.
ПС 330 кВ "Південна" (1968р.), загальна
потужність АТ- 400 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2 – АТДЦТН200000/330/110/10,5.
ПС 220 кВ "Алчевська" (1962 р.), загальна
потужність АТ- 500 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2 – АТДЦТН250000/220/110/10,5.
ПС 500 кВ "Перемога" (1983 р.), загальна
потужність АТ - 1252 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2 –2 (3х
АОДЦТН-167000/500/220), АТ-3 – АТДЦТН250000/500/110/10,5.
ПС 400 кВ "Михайлівка" (1963 р.), загальна
потужність трансформаторів – 810 МВА., у т.ч.:
4Т,5Т,6Т-3 (3- х ОДЦТР- 90000/220/89/13,8).
Розглядається питання з закриття підстанції.
ПС 330 кВ "Михайлівка" (1955 р.), загальна
потужність АТ - 1743 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2, 3 – 3
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(3хАОДТГ-87000/220/110/35); АТ-8, 9, 10, 11 –
АТДЦТ-240000/330/220/35.
ПС 220 кВ "Черкаська" (1964р.), загальна
потужність АТ та силових трансформаторів - 450
МВА, у т.ч.: АТ-1,2 – АТДЦТН-200000/220/110/35;
Т-1 – ТДТН-40000/110; Т–2 – ТДТН-10000/110.
ПС 220 кВ ''Алмазна'' (1962 р.), загальна
потужність
Т445МВА,
у
т.ч.:
Т-1 –ТРДЦН-160000/220/10,5;
Т-2–ТДЦ125000/220/10,5; Т-3–ТРДН-160000/220/10,5.
ПС 220 кВ "Донська" (1953р.), загальна
потужність АТ та силових трансформаторів - 472
МВА,
у
т.ч.:
АТ-1,2
–
АТДЦТН200000/220/110/10,5; Т-1 – ТРДНС-40000/35; Т-2
– ТРДН-32000/3 .
ПС 220 кВ "Антрацит" (1985 р.), загальна
потужність АТ- 400 МВА, у т.ч.: АТ- 1, 2 –
АТДЦТН-200000/220/110/10,5.
ПС 220 кВ "Луганська" (1981 р.), загальна
потужність АТ- 400 МВА, у т.ч.: АТ- 1 , 2 –
АТДЦТН-200000/220/110/10.

Західна електроенергетична система
Станом на 01.01.2018 в
експлуатується 20 підстанцій:
220 кВ
330 кВ
400 кВ
750 кВ

-

7 шт.
11 шт.
1 шт.
1 шт.

Західній

ЕС

(1985 МВА)
(5019,6 МВА)
(799 МВА)
(2997 МВА)

На підстанціях Західної ЕС встановлено 70
автотрансформаторів
та
силових
трансформаторів
(без
трансформаторів
вольтододаткових, поперечного регулювання,
власних потреб та резервних фаз), загальною
потужністю 10800,6 МВА.
Вимикачів 6-750 кВ на ПС встановлено в
кількості 783 штуки.
Потребують заміни автотрансформатори та
шунтуючі реактори через їх незадовільний
технічний стан, а саме:

три фаза автотрансформатора 750 кВ АТ1 ф.А,В,С типу АОДЦТН–333000/750/330, згідно
укладеної угоди на поставку з ПАТ «ЗТР», АТ в
2017р. поставлені на ПС та в 2018р. планується
їх монтаж та введення в роботу;
автотрансформатори 330 кВ АТ-1, АТ-2
типу АТДЦТH-200000/330/110 на ПС 330кВ
«Рівне», згідно укладеної угоди на поставку з
ПАТ «ЗТР», АТ поставлений на ПС та в 2018р.
планується завершити роботи по його монтажу
та введенню в роботу;
автотрансформатори 330 кВ АТ-4 та АТ-5
типу АТДЦТH-200000/330/110 на ПС 330кВ
«Львів південна», згідно укладеної угоди на
поставку з ПАТ «ЗТР», АТ-5 поставлений на ПС та
в 2018р. планується завершити роботи по його
монтажу та введенню в роботу;
- шунтуючі реактори 750 кВ Р-1 ф.С, Р-5 ф.С, Р-6
ф.С, Р-14 ф.А,В,С типу РОДЦ-110000/750, згідно
укладеної угоди на поставку з ПАТ «ЗТР», три
фази ректорів для заміни Р-14 ф.А,В,С в 2017р.
поставлені на ПС та в 2018р. планується їх
монтаж та введення в роботу;
В 2016 році придбаний 1 автотрансформатор
750кВ типу АОДЦТН–333000/750/330 та 1
шунтуючий реактор 750кВ типу РОМ110000/750, дане обладнання в 2017р. було
змонтовано і введено в роботу на підстанції
750кВ “Західноукраїнська” на приєднаннях АТ-2
ф.С та Р-1 ф.В.
На ПС 400 “Мукачеве” в 2017 році розпочаті
роботи по встановленню 3-х фаз нового
автотрансформатора 400кВ (АТ-4) типу АОДТН133000/400/200,
який
зберігався
(законсервований) на підстанції з 2011 року та
завершити роботи планується в травні 2018 року
На ПС 400 “Мукачеве” на (АТ-3 фА,В,С) типу
АОДЦТНГ-133000/400/230/38,5
(АТ-3,
виготовлений в 1964р., відбувається інтенсивне
старіння магнітопроводу АТ, завод рекомендує
провести заміну АТ.
Крім цього на ПС 220-750 кВ знаходиться
резервне трансформаторне та реакторне
обладнання:
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Технічний стан та обґрунтування необхідності реконструкції
основного обладнання системи передачі
одна резервна фаза АТ-750 кВ типу
АОДЦТН-333000/750/330 на ПС 750 кВ
«Західноукраїнська»;
трансформатор Т-110 кВ (для плавки
ожеледі) типу ТДТН-80000/110/35 на ПС 750 кВ
«Західноукраїнська»;
трансформатори власних потреб 35 кВ –
2 шт.: на ПС 330 кВ «Ковель» – ТМ-100/35/0,4;
на ПС 400 кВ «Мукачеве» – ТМА-560/35/6.
Терміни
експлуатації
обладнання
підстанцій
Західної
електроенергетичної
системи станом на 01.01.2018 року.
ПС 750 кВ "Західноукраїнська" (1976 р.),
загальна потужність АТ – 2997 МВА, у т.ч.: АТ-1,
2, 3 – 3 (3-х АОДЦТН-333000/750/330/15,75).
Обладнання в задовільному стані.
В 2017 році на ПС 750 кВ «Західноукраїнська»
згідно з Контрактом UE/003В було виконано
встановлення нового обладнання взамін
старого на наступних приєднаннях:
- ПЛ 750 кВ ЗУ - Вінницька; Л 750 кВ ЗУ Альбертірша; - I СШ-750 кВ; - II СШ-750кВ;
- АТ-1; АТ-2; - АТ-3.
На приєднанні ПЛ 750 кВ ЗУ – ХАЕС заплановані
роботи із встановлення нового обладнання
перенесено з 2017 року на 2018 рік.
Крім цього, протягом 2017 року на ПС 750кВ
“Західноукраїнська” була виконана заміна на
нове обладнання взамін старого:
автотрансформатор
750
кВ
типу
АОДЦТН–333000/750/330 приєднання АТ-2 ф.С;
шунтуючий реактор 750кВ В типу РОМ110000/750 приєднання Р-1 ф.В;
ОПН-35кВ типу ОПН-П-35/40,5/10/550-03
(6 фаз) приєднання ОПН-35 ф.А,В,С Т-24, ОПН-35
ф.А,В,С Т-26;
На ПС 750 кВ “Західноукраїнська” в 2018 році
буде виконана заміна наступного обладнання:
трьох фаз автотрансформаторів 750 кВ
АТ-1 ф.А,В,С типу АОДЦТН–333000/750/330
(поставлені на підстанцію в 2017р.);

- трьох фаз шунтуючих реакторів 750 кВ старого
типу РОДЦ-110000/750 на нові типу РОМ110000/750 приєднання Р-14 ф.А,В,С.
ПС 330 кВ "Львів-Південна" (1973 р.), загальна
потужність АТ- 1130 МВА, у т.ч.: АТ-1 – АТДЦТН125000/220/110/10;
АТ-2
–
АТДЦТН200000/220/110/10; АТ-3, АТ-6 - АТДЦТН240000/330/220/35;
АТ-4
АТДЦТН200000/330/110/10; АТ-5 - АТДЦТН-125000/
330/110/10.
Обладнання в задовільному стані.
Згідно Інвестиційної програми 2015р. придбано
новий АТ-5 типу АТДТН-125000/330/110, в
2017р. розпочато будівельно-монтажні роботи,
в 2018р. планується ввести АТ в експлуатацію.
Планується розробка проекту «Технічне
переоснащення ПС 330 кВ “Львів південна”.
Заміна автотрансформатора 330кВ приєднання
АТ-4 потужністю 200 МВА на новий» та ТЕО
Реконструкція ПС 330кВ “Львів південна”.
Перша черга ВРУ 330 та 220кВ.
ПС 220 кВ "Львів-2" (1957 р.), загальна
потужність АТ та трансформаторів - 295 МВА, у
т.ч.: АТ-1, 2 –АТДЦТН-125000/220/110/6; Т-1ТДТН – 25000/110; Т-2- ТДТН – 20000/110.
Обладнання в задовільному стані.
Розпочаті роботи по заміні відділювачів 220кВ
(ВД) та короткозамикачів 220кВ (КЗ) на елегазові
вимикачі приєднаннь “АТ-1” та “ АТ-2” з
комплектацією необхідним обладнанням та
матеріалами, в 2018р. планується ввести об’єкт
в експлуатацію
ПС 330 кВ "Львів – Західна" (1980 р.), загальна
потужність АТ- 400 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2 –АТДЦТН200000/ 330/110/35.
Обладнання в задовільному стані.
В 2017 році замінено конденсатор зв’язку типу
2xСМР-166/√3 приєднання ПЛ 330кВ Яворів на
конденсатори зв’язку тип КСАБ1-330/3-7 УХЛ1.
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ПС 330 кВ "Яворів" (1976 р.), загальна
потужність АТ та трансформаторів -232 МВА, у
т.ч.: АТ- 2 –АТДЦТН-200000/ 220/110/ 35; Т-1, 2 ТДТН – 16000/ 35.
Обладнання в задовільному стані.
Потребує
капітального
ремонту
контур
заземлення ВРУ-35кВ, 110кВ, 330кВ.
ПС 220 кВ "Стрий" (1961 р.), загальна потужність
АТ- 250 МВА, у т.ч.: АТ-1
–АТДЦТН125000/220/110/35;
АТ2
АТДТН125000/220/110/35.
Обладнання в задовільному стані.
В 2017р. виконана заміна обладнання:
- дефектного уводу 110кВ типу МВ-110/600
приєднання “СВ-110кВ” №5 ф.С на резервний
ввід типу БМВ-15-110/2000;
- дефектного уводу 220кВ типу МВ-220/1000
приєднання “В-220кВ АТ-1” №1 ф.А на
резервний ввід типу ГМВ ІІ-15-220/2000УХЛ1,
- дефектного уводу 220кВ типу МВ-220/1000
приєднання “В-220кВ АТ-1” №2 ф.А на
резервний ввід типу ГМВ ІІ-15-220/2000УХЛ1.
Підстанція потребує реконструкції по заміні
оливних вимикачів 220кВ типу МКП-220 в
кількості 2 штуки, експлуатуються з 19651967р.р.
ПС 220 кВ "Борислав" (1970 р.), загальна
потужність АТ та трансформаторів - 270 МВА, у
т.ч.: АТ- 1 , 2 –АТДЦТН-125000/220/110/35; Т-3, 4
-ТДТН – 10000/35.
Обладнання в задовільному стані.
В 2017р. виконана заміна обладнання:
- замінено дефектний ввід 110кВ типу БМВУ110/1000 У1 приєднання “В-110кВ ПЛ ДДЗ” №5
ф.С на резервний ввід типу МВ-110/600;
- замінено дефектний ввід 35кВ № 2
приєднання “В-35кВ ПЛ Борислав-3” на
резервний;
- замінено дефектний ввід 35кВ № 5
приєднання “В-35кВ ПЛ Борислав-3” на
резервний.

В 2017 році здійснено обстеження підстанції з
метою укладання угоди на розроблення ТЕО
для її комплексної реконструкції.
ПС 220 кВ "Розділ" (1968 р.), загальна
потужність АТ- 250 МВА , у т.ч.: АТ-1, 2 –
АТДЦТН-125000/220/110/35.
Обладнання в задовільному стані.
Підстанція потребує реконструкції по заміні
оливних вимикачів 110кВ типу МКП-110 та
іншого обладнання, яке буде плануватися під
заміну в майбутньому.
Використовуються в роботі відділювачі і
короткозамикачі 220 кВ, які фізично та
морально
застарілі,
будемо
планувати
виготовлення проекту по їх заміні в
майбутньому.
ПС 220 кВ "Луцьк-південна'' (1959 р.), загальна
потужність АТ- 250 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2 –АТДЦТН125000/220/110/35.
Обладнання в задовільному стані.
Згідно укладеного договору в 2017р. у 2018р.
будуть виконуватися роботи по заміні ТС-220 кВ
типу ТФНД-220 приєднання АТ-1 ф. А, В, С на ТС
з елегазовою ізоляцією.
Наявним ТЕО передбачається встановлення на
вільній території підстанції двох компенсуючих
реакторів напругою 35 кВ потужністю 20000
кВАр кожний, для регулювання напруги на
приєднаннях І та ІІ СШ-35кВ.
Використовуються в роботі відділювачі і
короткозамикачі 220 кВ, які фізично та
морально застарілі та потребують заміни на
вимикачі..
ПС 330 кВ "Луцьк-північна" (1979 р.), загальна
потужність АТ- 325 МВА, у т.ч.: АТ-1 –АТДЦТН125000/220/110/10 ; АТ- 2
–АТДЦТН200000/330/110/10.
Обладнання в задовільному стані.
Потребують заміни:
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- ТС-220кВ типу ТФНД-220 приєднання «Луцьк»
ф. А, В, С на ТС з ізоляцією - кварцовий пісок з
масляною пропиткою;
- розрядники 110 кВ типу РВС-110 – приєднання
АТ-2 ф. А, В, С на ОПН;
- розрядники 220 кВ типу РВМГ-220, розрядники
110кВ типу РВС-110 – приєднання АТ-1 ф. А, В, С
на ОПН.
ПС 330 кВ "Нововолинськ" (1957р.), загальна
потужність АТ та трансформаторів - 365 МВА, у
т.ч.: АТ-1 –АТДЦТН-125000/220/110/35; АТ-2 –
АТДЦТН-200000/330/110/35; Т-1, 2 –ТДТНГ20000/110.
Обладнання в задовільному стані.
Згідно
договору
2017р.
з
підрядною
організацією у 2018 будуть виконуватися роботи
по заміні ТС-330кВ типу ТФУМ-330 приєднання
«Ковель» ф. А, В, С на ТС з ізоляцією кварцовий пісок з масляною пропиткою;
Наявним ТЕО передбачається встановлення на
вільній
території
підстанції
другого
компенсуючих реактора напругою 35 кВ
потужністю 20000 кВАр для регулювання
напруги на приєднаннях І та ІІ СШ-35кВ.
Потребують заміни:
- розрядники 330 кВ типу РВМГ-330,
розрядники 110 кВ типу РВС-110 та розрядники
35кВ типу РВС-35 – приєднання АТ-2 ф. А, В, С на
ОПН;
- розрядники 220 кВ типу РВМГ-220,
розрядники 35кВ типу РВС-35 – приєднання АТ-1
ф. А, В, С на ОПН.
Використовуються в роботі відділювачі і
короткозамикачі 220 кВ, які фізично та
морально застарілі.
ПС 330 кВ "Ковель" (1986 р.), загальна
потужність АТ- 450 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2 –АТДЦТН125000/220/110/35;
АТ3
–АТДЦТН200000/330/110/35.
АТ-1, 2 –АТДЦТН-125000/ 220/110/35;
АТ- 3 –АТДЦТН-200000/ 330/110/35.

Обладнання в задовільному стані.
Згідно
договору
2017р.
з
підрядною
організацією у 2018 будуть виконуватися роботи
по заміні ТС-330кВ типу ТФУМ-330 на
приєднанні В-1 Нововолинськ ф. А, В, С на ТС з
елегазовою ізоляцією та ТН-330кВ типу НКФ-330
на приєднанні Нововолинськ ф. А, В, С на нові.
Наявним ТЕО передбачається встановлення на
вільній
території
підстанції
другого
компенсуючих реактора напругою 35 кВ
потужністю 20000 кВАр для регулювання
напруги на приєднаннях І та ІІ СШ-35кВ.
В 2017 році здійснено обстеження об’єктів
підстанції з метою укладання угоди на
розроблення ТЕО її комплексної реконструкції.
В
роботі
знаходяться
відділювачі
і
короткозамикачі 220 кВ, які фізично та
морально застарілі.
ПС 330 кВ "Рівне" (1960 р.), загальна потужність
АТ та трансформаторів -565 МВА, у т.ч.: АТ-4 –
АТДЦТН-125000/330/110/10; АТ-1, 2 – АТДЦТН200000/330/110/10; Т-5 – ТДТН-15000/35; Т-7 –
ТДТН-25000/110.
Обладнання в задовільному стані.
У 2017 році розпочаті роботи по заміні АТ-1 та
АТ-2
та
встановлення
нового
автотрансформатора АТ-3 на новий, в 2018 році
планується введення їх в роботу.
В 2017 році здійснено обстеження підстанції з
метою укладання угоди на розроблення ТЕО
для комплексної реконструкції.
У 2017 році виконана заміна вводів вимикачів
110 кВ , а саме:
- типу БМВ-110-1000 приєднання В-110 АТ-2 ф.
В-3
на резервний типу БМВУ-15-110/1000
У1; типу БМВ-110-1000 приєднання В-110 АТ-2
ф. В-4 на резервний типу БМВУ-110-1000; типу
БМВ-110-1000 приєднання В-110 АТ-2 ф.А-1 на
резервний типу БМВУ-110; типу БМВ-110-1000
приєднання В-110 АТ-2 ф. А-2 на резервний типу
БМВУ-110.
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ПС 330 кВ "Грабів" (1975 р.), загальна
потужність АТ- 565 МВА, у т.ч.: АТ-1 – АТДТН 125000/330/110/35;
АТ-2
–АТДЦТН200000/330/110/10;
АТ-3
–АТДЦТН240000/330/220/35.
Обладнання в задовільному стані.
В
2017
році
була
виконана
заміна
трансформатора напруги 330кВ, а саме,
HКФ-330-01У1 на ТН-330 з аварійного запасу
НКГ-330 ІІ І У1 ПЛ-330 Рівне типу.
ПС 330 кВ "Радивилів" (1968 р), реконструкція
1983р.), загальна потужність АТ- 325 МВА, у т.ч.:
АТ-1
–АТДЦТН-125000/220/110/10;
АТ-2–
АТДЦТН-200000/330/110/10.
Використовуються в роботі відділювачі і
короткозамикачі 220 кВ, які фізично та
морально застарілі, заплановано виготовлення
проекту по їх заміні.
ПС 400 кВ "Мукачеве" (1962 р.), загальна
потужність АТ- 799 МВА, у т.ч.: АТ-1,2 –АТДЦТН200000/220/110/35; АТ-3 – 3 х АОДЦТГ133000/400/220/35.
В 2017 році були замінені:
трансформатори струму типу ТФРМ-500Б
приєднання ТС-500 кВ ПЛ-400 кВ БТЕС, ф. А,В, на
резервні типу ТФРМ-500Б; трансформатори
струму типу ТФНКД-500 приєднання ТС-500 кВ
"1В" Шайосегед, ф. В, на резервні типу ТФНКД500;
трансформатори струму типу ТФНД-220
приєднання ТС-220 кВ "1В" Стрий Б,ф.А, В, С, на
резервні типу ТФЗМ-220; трансформатор
напруги типу НКФ-400 приєднання ТН-400 кВ
ПЛ-400 кВ БТЕС ф.С на резервний типу НКФ-400.
Розпочата робота в 2017р. по встановленню
другого АТ-400 кВ (АТ-4), роботи будуть
завершені в травні 2018р.
Необхідно виконати реконструкцію ВРУ 110кВ з
заміною вимикачів на елегазові з влаштуванням
2-х систем шин з обхідною.

Планується в 2018р. замінити АБ-2 220 В, яка
має незадовільний технічний стан.
ПС 220 кВ "Воловець" (1964 р.), загальна
потужність АТ та трансформаторів -270 МВА, у
т.ч.: АТ-1, 2 –АТДЦТН-125000/220/110/35; Т-3,4 –
ТД-10000/35.
Обладнання в задовільному стані.
В 2017 році були замінені:
трансформатори напруги типу НКФ-110
приєднання ТН-110 кВ ІСШ-110 ф.А на
резервний НКФ-110-88 У1;
уводи 2 шт. 110кВ типу ГМТА -110/630 У1
на АТ-2 ф "В" на резервний ГБМТ -110/630 У1;
типу БМВУ 15 -110/1000 У1 на МВ-110 кВ
«Росош» на резервний типу ГМВ II- 15 110/2000.
ПС 330 кВ "Івано-Франківська" (1968р.),
загальна потужність АТ та трансформаторів 412,6 МВА, у т.ч.: АТ-1,2 – АТДЦТН200000/330/110/35; Т-1, 2 – ТМ- 6300/35/10.
Обладнання в задовільному стані.
Згідно укладеного договору в 2017р. з
підрядною організацією, у 2018р. буде виконана
заміна ТС 330кВ типу ТФКН-330 ф.А, ТФУМ-330
ф. В, С на приєднанні В-2 Чернівці на нові ТС з
елегазовою ізоляцією;
Потребує заміни АБ-2 220В, в 2017р. виконано
проект на заміну акумуляторної батареї типу
OGI 440 на малообслуговувальну, згідно
інвестпрограми 2018 року планується виконати
роботи по її заміні.
ПС 220 кВ "Калуш" (1983 р.), загальна
потужність АТ- 400 МВА, у т.ч.: АТ- 1 ,2 –
АТДЦТН-200000/220/110/35.
Обладнання в задовільному стані.
ПС 330 кВ "Богородчани” (1990 р.), загальна
потужність АТ- 250 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2 – АТДЦТН125000/220/110/10.
Обладнання в задовільному стані.
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В 2017р. відбулось коригування проекту
реконструкції ПЛ 330кВ «ЗУ-Богородчани», з
заміною силового обладнання на підстанції,
роботи планується розпочати у 2018р.

Південна електроенергетична система
Станом на 01.01.2018 в Південній
експлуатується 14 підстанцій:
330 кВ
- 9 шт.
(4536,2 МВА)
220 кВ
- 3 шт.
(280,3 МВА)
110 кВ
- 2 шт.
(80 МВА )

Необхідно
продовжити
заміну
опорнострижньових ізоляторів старих типів на
ізолятори типу ІОС; а також ізоляторів типу ІОС,
які
відпрацювали
встановлений
термін
експлуатації.

ЕС

ПС 330 кВ "Аджалик" (1977 р.), загальна
потужність АТ – 250 МВА, у т.ч.: АТ-1 ,2–АТДЦТН125000/ 330/110/10.
Устаткування у задовільному стані.
ПС 330 кВ "Арциз" (1992 р.), загальна
потужність – 325 МВА, у т.ч.: АТ-1 – АТДЦТН200000/330/110/10,
АТ-2
–АТДЦТН125000/330/110/10.
Устаткування у задовільному стані.
ПС 330 кВ "Подільська" (1978 р.), загальна
потужність АТ – 250 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2 –
АТДЦТН-125000/330/110/10.
Устаткування у задовільному стані.
Виконано експертне обстеження та технічне
опосвідчення 6 повітрозбірників (робочий тиск
40 кгс/см2, місткість 5 м3).
ПС 330 кВ "Новоодеська" (1977 р.), загальна
потужність АТ – 400 МВА, у т.ч.: АТ-1,2 –АТДЦТН200000/330/110/10.
Устаткування у задовільному стані.
Згідно інвестиційної програми додатково
встановлено елегазові трансформатори струму
тип ТОГ-123-ІІ-ІІ-У1 в кількості 6 фаз (ТТ-110
Канал, ТТ-110 Ш.Балка).
Планами робіт на 2018 р. передбачено
експертне обстеження та технічне опосвідчення
6 повітрозбірників (робочий тиск 40 кгс/см2,
місткість 5 м3).

ПС 330 кВ "Усатове" (1965 р.), загальна
потужність АТ та трансформаторів – 641 МВА, у
т.ч.: АТ-3, 4–АТДЦТН-200000/330/110/10, АТ-5 –
АТДТН-200000/330/110/10;
1Т–ТДН16000/110/10; ТРДН – 25000/110/10/6
Устаткування у доброму стані.
ПС 220 кВ "Доброславська'' (1952р.), загальна
потужність АТ та трансформаторів – 129,3 МВА,
у т.ч.: АТ-1 – АТДТГН-63000/220/110/35, АТ-2 –
АТДТНГ-60000/220/110/35,
3Т
–
ТМН6300/35/10.
Необхідна заміна 19 комірок КРУН – 10 типу К –
6У 1962 року (з них 13 з вимикачами), п’яти
вимикачів МВ-35 кВ (три 1965 р. і два 1979 р.),
чотирьох відокремлювачів 220 кВ 1961р. на
елегазові вимикачі, встановлення другого
трансформатора 35/10 кВ.
Необхідно
продовжити
заміну
опорнострижньових ізоляторів старих типів на
ізолятори типу ІОС.
ПС 220 кВ "Центроліт" (1970 р.), загальна
потужність АТ та трансформаторів -126 МВА, у
т.ч.: АТ-1–АТДЦТН-63000/220/110/10, 2Т–ТРДН63000/110/10.
Устаткування у задовільному стані, однак на
обох ДГК відсутні блоки автоматичного
регулювання. Виконано коригування проекту:
«Технічне переоснащення в межах проекту
«Реконструкція компенсації ємнісних струмів
замикання на землю в мережі 10 кВ ПС 220 кВ
«Центроліт».
Потрібно замінити відокремлювач ОД-220, 1978
р. на вимикач та закінчити заміну порцелянової
підвісної ізоляції на скляну на ВРП-220 кВ.
Необхідно продовжити заміну опорно47
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ізоляторів
типу
встановлений

ІОС,
які
термін

ПС 220 кВ "Березань" (1982 р.), загальна
потужність трансформаторів – 25 МВА, у т.ч.:1Т –
ТДТН-25000/220/35/10.
Устаткування у задовільному стані. Необхідна
заміна одного відокремлювача 220 кВ на
вимикач.
ПС 330 кВ "Миколаївська" (1977 р.), загальна
потужність – 500 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2 –АТДЦТ250000/330/150/35.
Устаткування у задовільному стані. Виконано
роботи з експертного обстеження та технічного
опосвідчення 3 повітрозбірникам (робочий тиск
40 кгс/см2, місткість 5 м3).
Необхідно
продовжити
заміну
опорнострижньових ізоляторів старих типів на
ізолятори типу ІОС.
Планами робіт на 2018 р. передбачено
експертне обстеження та технічне опосвідчення
5 повітрозбірників (робочий тиск 40 кгс/см2,
місткість 5 м3).
ПС 330 кВ "Трихати'' (1963р.) загальна
потужність АТ та трансформаторів – 807,2 МВА,
у т.ч.: АТ-1, 2 – АТДЦТН-250000/330/150/35; АТ-3
– 3х АОДТГ-100000/ 220/150/35; 21Т - ТМ4000/35/10 ; 22Т- ТМН-3200/35/10.
Устаткування у задовільному стані. Виконано
роботи з експертного обстеження та технічного
опосвідчення 6 повітрозбірників (робочий тиск
40 кгс/см2, місткість 5 м3).
Необхідно
продовжити
заміну
опорнострижньових
ізоляторів
типу
ІОС,
які
відпрацювали
встановлений
термін
експлуатації, а також підвісної порцелянової
ізоляції на скляну.
Необхідна заміна:
Шести вимикачів 35 кВ (п’яти 1963р. і один
1965р.);

Планами робіт на 2018 р. передбачено
експертне обстеження та технічне опосвідчення
2 повітрозбірників (робочий тиск 40 кгс/см2,
місткість 5 м3).
ПС 330 кВ "Каховська" (1953р.), загальна
потужність АТ та трансформаторів – 863 МВА, у
т.ч.: АТ-1 – 3х АОДТГ-100000/220/150/35 ; АТ-2, 3
– АТДЦТН-250000/330/150/35; 1Т, 2Т – ТДТГ31500/150/35.
Устаткування у задовільному стані. Виконано
роботи з експертного обстеження та технічного
опосвідчення 2 повітрозбірникам (робочий тиск
40 кгс/см2, місткість 5 м3).
Планами робіт на 2018 р. передбачено
експертне обстеження та технічне опосвідчення
4 повітрозбірників (робочий тиск 40 кгс/см2,
місткість 5 м3).
ПС 330 кВ ''Херсонська" (1981 р.), загальна
потужність АТ– 500 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2 –АТДЦТ250000/330/150/35.
Устаткування у задовільному стані.
Згідно «Розрахунку швидкості напруги, що
відновлюється, на контактах вимикачів 110, 150,
220 і 330 кВ», виконаного ТОВ «Інжинірингова
компанія Синтез», всі вимикачі на ВРУ-150 кВ ПС
«Херсонська» (ВВШ-150-1АТ, ВВБ-220-2АТ, ВВШ150-ХНПЗ 1, ВВШ-150-ХНПЗ 2, ВВШ-150-ОВ) не
задовольняють вимогам по ШВН у нормальному
режимі і підлягають заміні.
Планами робіт на 2018 р. передбачено
експертне обстеження та технічне опосвідчення
2 повітрозбірників (робочий тиск 40 кгс/см2,
місткість 5 м3).
ПС 110 кВ «Сонячна-Арциз» (2012р.) загальна
потужність трансформатора – 40 МВА- ТРДН40000/ 110/10.
Устаткування у доброму стані
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ПС 110 кВ «Сонячна-Рені» (2013р.) загальна
потужність трансформатора – 40 МВА- ТРДН40000/ 110/10.
Устаткування у доброму стані.

Південно-Західна
система

електроенергетична

Станом на 01.01.2018р. у Південно-Західній ЕС в
експлуатації знаходяться 9 підстанцій:
750 кВ
330 кВ

- 1 шт.
- 8 шт.

(1249 МВА)
(2775 МВА)

ПС 750 кВ "Вiнницька" (1975 р), загальна
потужність АТ-1249 МВА, у т.ч.: АТ-2 – 3 х
АОДЦТН-333000/750/330/15,75; АТ-3- АТДЦТН125000/330/110/35,
АТ-4
АТДТН
125000/330/110/35.
Частина встановленого на ПС обладнання
знаходиться в експлуатації більше 25 років.
У 2017 році встановлено автотрансформатор
типу
АТДТН-125000/330/110,
2016
року
виготовлення, диспетчерське найменування –
АТ-4.
В квітні виконано поточний ремонт "АТ-2" та
ТПР, а в серпні розширений поточний ремонт
"АТ-3" с заміною вводу 330 кВ фаза "В" та
дегазацією масла.
Згідно
висновків
експертизи
автотрансформатори трансформаторної групи
АТ-2 знаходяться в незадовільному технічному
стані і підлягають виведенню з експлуатації. Як
виняток експлуатація автотрансформаторів
можлива при умові стабільності параметрів
твердої ізоляції. У 2017 році розроблено стадію
"П" проектно-кошторисної документації на
заміну трансформаторної групи АТ-2 (3 фази
автотрансформаторів комплектно з ТПР).
Укладено Договір на виконання стадії "Р"
проектних робіт та у відповідності до
розробленої проектної документації виконання
БМР по заміні трансформаторної групи АТ-2 з

поставкою обладнання, закінчення робіт
планується у 2019 році.
Стан АТ-3 та АТ-4 – добрий.
В вересні 2017 року в наслідок внутрішнього
короткого замикання пошкодився РМ-750 кВ
"Київська" фаза "А", в жовтні він був переданий
на завод-виробник для виконання гарантійного
ремонту. В грудні 2017 року відремонтований
РМ-750 кВ повернуто на ПС-750 кВ "Вінницька".
Введення в роботу РМ-750 кВ "Київська" фаза
"А" заплановано на лютий 2018р.
Технічний стан ректорів типу РОМ-110000/750У1 - добрий.
У 2017 році встановлено в комірці АТ-4:
- роз'єднувачі типу EDC 420+E/1P/2000, типу EDC
123+2E/3P 123/2000 – 1 одиниця та типу TFPKe1/123/2000 – 3 одиниці ;встановлено 4
комплекти ОПН:
-3EL3 276-4PL52-4-XE1 – 3 одиниці, ОПН-П-11081/10/550-03 – 3 одиниці, ОПН-П-35-43/10/55003 – 6 одиниць.
В 2017 році виконано заміну:
-опорно-стрижньової ізоляції на ізоляцію типу
ІОС-110-600М – 91 шт., ІОС-110-1250М – 4 шт.,
ІОС-110-2000М – 4 шт.;
- 6 одиниць ТН-750 кВ типу НДЕ-750-72У1 на ТН750 кВ типу TEIMF 765 диспетчерські назви - ТН750 кВ Київська №1, ТН-750 ІІСШ-750 кВ;
- 21 шинної опори в комірках ПЛ-750 кВ
"Київська" та ПЛ-750 кВ "ЮУАЕС".
Необхідно
встановлення
другої
групи
автотрансформаторів
750/330,
яка
була
передбачена проектом будівництва підстанції.
На
підстанції
встановлена
одна
автотрансформаторна група 750/330 (АТ-2). При
великих перетоках АТ-2 завантажується понад
90 відсотків від номінальної потужності. При
необхідності
виведення
в
ремонт
трансформаторної групи виникають труднощі з
передачею потужності, а також знижується
надійність енергопостачання споживачів;
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ПС 330 кВ "Вiнницька" (1965 р), загальна
потужність АТ– 400 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2 –АТДЦТН200000/330/110/10.
Загальний технічний стан обладнання добрий.
У квітні виконано розширений поточний ремонт
"АТ-1" з ремонтом вводу 110 кВ, сушінням,
очищенням та дегазацією масла, заміною двох
маслонасосів. В червні виконано розширений
поточний ремонт "АТ-2" з ремонтом вводу 110
кВ, заміною двох маслонасосів та дегазацією
масла.
В ході виконання ремонтів роз'єднувачів
замінено опорно-стрижньову ізоляцію на
ізоляцію типів ІОС-110-400М в кількості 20 шт. та
ІОС-110-600М в кількості 10 шт.
Обладнання, яке потребує заміни:

більшість
кабельного
господарства
складають кабелі з гумовою ізоляцією, кабелі
потребують заміни (14 км);

необхідна
заміна
8
одиниць
роз’єднувачів 330 кВ із-за великого терміну
експлуатації та значного фізичного зносу.
ПС 330 кВ "Козятин" (1983 р.), загальна
потужність АТ – 200 МВА, у т.ч.: АТ-1–АТДЦТН200000/330/110/10.
Технічний стан обладнання задовільний.
"Вузькі місця" та перелік обладнання, яке
потребує заміни.
 проект будівництва підстанції в початковому
варіанті
передбачав
встановлення
двох
автотрансформаторів
типу
АТДЦТН200000/330/110, але в наявності є схема з
одним
автотрансформатором.
З
метою
підвищення
надійності
енергопостачання
споживачів необхідне встановлення ще одного
автотрансформатора
згідно
проектного
рішення.
 необхідне
встановлення
лінійних
роз’єднувачів напругою 330 кВ для полегшення
виводу обладнання у ремонт.

 необхідна
заміна
вимірювальних
трансформаторів: ТС-330 кВ – 12 одиниць, ТС110 кВ – 24 одиниці, ТН-110 кВ – 6 одиниць.
ПС 330 кВ "Бар" (1989 р.), загальна потужність
АТ – 250 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2 –АТДЦТН125000/330/110/35.
В 2013 році було виконано реконструкцію
підстанції з заміною всіх вимикачів та
вимірювальних трансформаторів на сучасне
обладнання виробництва АББ Швеція.
Технічний стан обладнання - добрий.
ПС 330 кВ "Шепетiвка" (1979 р.), загальна
потужність АТ – 250 МВА, у т.ч.: АТ- 1, 2 –АТДЦТН
-125000/ 330/110/ 35.
У 2017 році виконано розширені поточні
ремонти автотрансформаторів: АТ-1 – в травні з
ремонтом маслонасосів та дегазацією масла,
АТ-2 – в серпні із заміною двох маслонасосів та
дегазацією масла.
Під час виконання ремонтів роз'єднувачів
виконано заміну опорно-стрижньової ізоляції на
ізоляцію типу ІОС-110-2000М – 12 шт., ІОС-1101250М – 12 шт., ІОС-110-600М – 10 шт.
У 2017 році, під час реконструкції ВРП-35 кВ
замінено 2 одиниці роз’єднувачів 35 кВ, 3
одиниці розрядників 35 кВ на ОПН, 3 одиниці
ТН-35 кВ та додатково встановлено 3 одиниці
ТС-35 кВ.
"Вузькі місця" та перелік обладнання, яке
потребує заміни:

необхідно виконати поетапну заміну
трансформаторів струму 330 кВ по причині
великого терміну експлуатації та граничних
значень tgδ масла та концентрації газів в
трансформаторному маслі;

необхідно встановлення шунтуючих
реакторів 35 кВ по причині підвищеного рівня
напруги в мережі 35 кВ підстанції.
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ПС 330 кВ "Кам'янець-Подiльська" (1974 р.),
загальна потужність АТ– 400 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2–
АТДЦТН-200000/330/110/35.
Необхідно виконати встановлення шунтуючих
реакторів 35 кВ по причині підвищеного рівня
напруги в мережі 35 кВ підстанції згідно
виконаного проекту на реконструкцію ВРП
35 кВ.
Потребують заміни:
- роз'єднувачі 330 кВ – 3 шт.;
- роз'єднувачі 35 кВ – 2 шт.;
Технічний стан обладнання, в основному,
задовільний.
ПС 330 кВ "Тернопільська" (1966 р.), загальна
потужність АТ – 500 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2, 3, 4 –
АТДЦТН-125000/330/110/35.
П’ять комірок "110 кВ знаходяться на балансі
Львівської залізниці.
У 2017 році виконано капітальний ремонт
роз'єднувачів 330 кВ типу РНД-330 ЛР-330
"БуТЕС", Р-1 – березень, ЛР-330 "Хмельницька",
Р-2 – квітень, РШ-3 – серпень та типу РНДЗ-330
РТ-330 АТ-3 – серпень.
Також у 2017 році виконано капітальний ремонт
наступних роз’єднувачів 110 кВ:
ЛР-110 "Східна-тяга-2", ОР-110 "Східна-тяга-2",
ШР Плавка ожеледі – березень, ОР-110 "АТ-3",
РТ-110 "АТ-3", ЛР-110 "Озерна", ОР-110
"Озерна", СР-110 "ОСШ" – квітень, ЛР-110 "ЗБВ",
ОР-110 "ЗБВ" – травень, РТ-110 "АТ-4", ОР-110
"АТ-4", ШР-110 1СШ "Резерв" – червень, ШР-110
1СШ "АТ-4", ШР-110 1 СШ "Теребовля" – липень.
У 2017 році виконано заміну опорнострижньової ізоляції на ізоляцію типу ІОС-110400М – 12 шт., ІОС-35-1000 – 48 шт., ІОС-35-500 –
6 шт.
"Вузькі місця" та перелік обладнання, яке
потребує заміни:

схема ВРП-330 кВ, не забезпечує
надійність електропостачання споживачів тому‚
що АТ попарно приєднані до СШ-330 кВ через
роз'єднувачі, що веде до відключення обох АТ в

разі виникнення аварійної ситуації на одному з
них. При цьому інша пара АТ несе
навантаження більше встановленої потужності,
внаслідок чого ЧД повинен терміново провести
розвантаження шляхом відключення ПЛ-110 кВ
- необхідна реконструкція ВРП-330 кВ;

потребує поступова заміни опорностержньова
ізоляція
типу
КО-400
на
роз’єднувачах 330 кВ на ізоляцію типу ІОС-351000;

потребують заміни роз’єднувачі 35 кВ у
кількості 12 шт. через великий термін
експлуатації та відсутність запасних частин;

потребує заміни компресор К-1 типу ВШ3/40 виробництва Вірменії на 3ВШ-1,6-3/46
Сумського машинобудівного заводу по причині
відсутності запчастин;

в
зв'язку
з
запланованим,
на
перспективу, приєднанням ПЛ-330 "ЛуцькПівнічна" та ПЛ-330 "Чернівецька" необхідно
виконати
реконструкцію
ВРП-330
з
приведенням схеми ВРП-330 до типу
"полуторна".

ПС 330 кВ "Чернiвцi" (1970 р.), загальна
потужність АТ – 400 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2–АТДЦТН200000/330/110/35.
Технічний
стан
основного
обладнання
задовільний. У 2017 році виконано заміну
ізоляції на ізолятори типу ІОС-110-2000М – 1
шт., ІОС-110-1250М – 3 шт., ІОС-110-600М – 12
шт., ІОС-110-400М – 4 шт., ІОС-35-1000 – 55 шт.
Необхідно виконати встановлення третього АТ
по причині перевантаження АТ при виведенні
одного з АТ в ремонт.
ПС 330 кВ "Хмельницька" (1966 р.), загальна
потужність АТ – 375 МВА, у т.ч.: АТ-1, 2, 3 –
АТДЦТН-125000/330/110/10 .
Технічний
стан
основного
обладнання
задовільний. У 2017 році виконана заміна:
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- 24 фаз маслонаповнених трансформаторів
струму 110 кВ та 1 фази трансформатора
напруги типу НКФ-110 на елегазові;
- 6 фаз розрядників типу РВС-110 (ТН-110 1СШ та
ТН-110 2СШ) на ОПН типу SB 96 /10.3-0.
Потребують заміни привода роз’єднувачів
110 кВ - 50 шт.

Північна електроенергетична система
Станом на 01.01.2018 р. у
експлуатується 21 підстанція:
220 кВ
330 кВ
750 кВ

- 3 шт.
- 16 шт.
- 2 шт.

Північній

У 2018 році заплановано виконати корегування
робочого проекту з заміни вимикача 330 кВ
«2В» та його маслонаповнених ТС на елегазові.
Після заміни всіх повітряних вимикачів 330 кВ
заміна або ремонт КУ буде непотрібен.
Компресори
будуть
законсервовані.
Заплановано виконати капітальні ремонти
вимикачів 110 кВ у комірках №№1, 2, виконати
заміну ізоляторів 24 од., на роз'єднувачах
110 кВ.

ЕС

(1314 МВА)
(8297 МВА)*
(5499 МВА)

ПС 330 кВ «Лосєве» (1952 р), загальна
потужність АТ та трансформаторів - 840 МВА, у
т.ч.: АТ- 1,2,3,4 –АТДЦТН -200000/330/110/ 6, 5Т
–ТДТНГ-40000/110/35/6.
Технічний стан обладнання задовільний.
У 2017 році виконано капітальний ремонт
вимикачів 110 кВ у комірках №№ 1Б, 4, 7, 17,
виконано заміну ізоляторів на роз'єднувачі 330
кВ «8Р1АТ» - 48 од., підвісну ізоляцію на порталі
трансформатора 110 кВ «5Т» - 72 од.
Потребують заміни:
- вимикачі 330 кВ 2В, ТС-330 - 6 од. - в
експлуатації 30 років і більше (1969, 1980 рік
введення), фарфорові ізолятори вимикача
втратили міцність, спрацювання поршневих
поверхонь рухомих контактів відокремлювачів і
дугогасильних камер.;
- панелі ЩСН ОПУ та ЩСН ГЩУ у кількості 17 од.,
що оснащені запобіжниками (не забезпечується
селективність захистів) та мають значне
спрацювання комутаційних апаратів.
- компресори – 3 од., КУ-1 – КУ-3 моральне та
фізичне
старіння
основних
вузлів КУ,
спрацювання ресурсу в експлуатації з 1963-68
рр .

ПС 330 кВ "Харківська" (1930 р.), загальна
потужність АТ та трансформаторів - 610 МВА, у
т.ч.: АТ- 1,2,3 –АТДЦТН -200000/330/110/35, 1Т –
ТДНС-10000/35/6.
Технічний стан обладнання задовільний.
У 2017 році виконано капітальні ремонти
масляних вимикачів 110 кВ у комірці № 4, «СВ12сш
110».
Отримано
новий
сучасний
автотрансформатор 330 кВ.
Виконано заміну 6 од. дефектних ізоляторів на
роз'єднувачах 330 кВ «2Р» та «4Р»
Потребують поетапної заміни:
- Автотрансформатор 1АТ
- Вимикачі 6 кВ у РП-6 кВ, типу ВМГ-133 повне
спрацювання ресурсу
-Вимикач 330 кВ СВВ1-3 та – в експлуатації з
1975 року, повне спрацювання ресурсу.
- Компресор КУ-4 - моральне та фізичне старіння
основних вузлів КУ, спрацювання ресурсу в
експлуатації з 1989 року.
- Трансформатор напруги 35 кВ «ТН 35 с.ш.» - 1
од., повне спрацювання ресурсу, у експлуатації
більше 50 років.
У 2018 році заплановано виконати заміну
автотрансформатора 1АТ, виконати капітальні
ремонти вимикачів 330 кВ «СВ 1-3» та вимикачів
110 кВ у комірках №№ 5, 10, 17. Заплановано
розпочати роботи з комплексної реконструкції
підстанції за кошти уряду ФРН. Планується
виконання
реконструкції
підстанції
з
встановленням КРПЕ-330 кВ.
52

План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Технічний стан та обґрунтування необхідності реконструкції
основного обладнання системи передачі
В
рамках
реконструкції
підстанції
передбачається встановлення КРПЕ-330 кВ,
заміна застарілого обладнання РЗА та ПА
спільно
з
первинним
обладнанням
розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ, 35кВ.
У 2018 році передбачається закупівля
обладнання. Планується виконати капітальні
ремонти вимикачів 110 кВ у комірках №№ 4,
«СВ1-2сш 110».
ПС 330 кВ "Куп'янськ" (1980 р.), загальна
потужність АТ -400 МВА, у т.ч.: АТ- 1,2 –АТДЦТН 200000/330/110/35 .
Технічний стан обладнання задовільний.
Потребують заміни:
- вимикачі 330 кВ 3В, 4В, 5В - в експлуатації з
1980-82 років більше 32 років , фарфорові
ізолятори втратили міцність, спрацювання
поршневих поверхонь рухомих контактів
відокремлювачів і дугогасильних камер;
У 2017 році виконано капітальні ремонти
вимикачів 110 кВ у комірках №№ 19, 22.,
завершено
капітальний
ремонт
трансформатора 35 кВ ТСН-44Т.
У 2018 році заплановано виконати капітальні
ремонти вимикачів 110 кВ у комірках №№ 10,
26., виконати заміну 30 од., опорно-стрижневих
ізоляторів застарілих типів на роз’єднувачах 110
кВ на сучасні.
ПС 330 кВ "Степова" (1976 р.), загальна
потужність АТ -200 МВА, у т.ч.: АТ- 1–АТДЦТН 200000/330/110/10.
Технічний
стан
обладнання
підстанції
задовільний.
Потребують поетапної заміни:
- Автотрансформатор 2АТ
- Вимикач 330 кВ «2ВВ-330», - в експлуатації
більше30 років , фарфорові ізолятори втратили
міцність, спрацювання поршневих поверхонь
рухомих
контактів
відокремлювачів
і
дугогасильних камер;

У
2017
виконано
постачання
нового
автотрансформатора, проведена заміна одного
дефектного ізолятора на роз’єднувачах 110 кВ,
330 кВ. Виконано капітальні ремонти вимикачів
110 кВ у комірках №№ 16, 22.
У 2018 році заплановано виконати заміну
автотрансформатора 2АТ на сучасний, договір
на монтаж укладено. Заплановано виконати
капітальні ремонти вимикачів 110 кВ у комірках
№№ 9, 24., виконати заміну 39 од., опорнострижневих ізоляторів застарілих типів на
роз’єднувачах 110 кВ на сучасні.
ПС 330 кВ «Лозова» (1982 р.), загальна
потужність АТ -200 МВА, у т.ч.: АТ- 1–АТДЦТН 200000/330/110/35.
Технічний
стан
обладнання
підстанції
задовільний.
Потребують заміни:
- вимикачі 330 кВ 1ВВ, 2ВВ, 3ВВ, 4ВВ - в
експлуатації більше30 років , фарфорові
ізолятори втратили міцність, спрацювання
поршневих поверхонь рухомих контактів
відокремлювачів і дугогасильних камер;
У 2017 році проведена заміна 16 од. опорнострижньових ізоляторів на роз’єднувачах 110 кВ
на сучасні. Придбано та доставлено на
підстанцію частина обладнання (вимикачі, ТС,
роз'єднувачі) для проведення реконструкції
ВРП-110 ПС.
У 2018 році заплановано виконати капітальний
ремонт вимикача 330 кВ «1ВВ», розпочати
роботи з реконструкції ВРП-110 кВ з заміною
повітряних вимикачів 110 кВ – 7 од., та їх
маслонаповнених трансформаторів струму на
сучасні елегазові, заміною роз'єднувачів 110 кВ.
ПС 330 кВ "Залютине" (1968 р.), загальна
потужність АТ та трансформаторів - 726 МВА, у
т.ч.: 1, 3 АТ –АТДЦТН -200000/330/115/6,5; 2АТАТДТН-200000/330/110/6; 11Т, 12 Т –ТДТНГ63000/110/35/6.
Технічний стан обладнання задовільний.
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Потребують заміни:
Роз'єднувачі 330 кВ – 2 од., «2Р4В»,
2Р2АТ» що вичерпали свій ресурс, у експлуатації
з 1963 року., фізично зношені.
Трансформатор напруги 35 кВ «ТН 35 2
с.ш.» - 3 од., повне спрацювання ресурсу, у
експлуатації 58 років.
Увідна панель ЩПС для можливості
підімкнення АБ до різних секцій через окремі
автоматичні вимикачі.
У 2017 Виконано заміну 49 од. ізоляторів на
шинному мосту 6 кВ АТ-1, АТ-3, замінено 36 од.
нульових підвісних ізоляторів на порталах 1АТ3АТ.
У 2018 році заплановано виконати капітальні
ремонти вимикачів 110 кВ у комірках №№ 3, 9,
15, 18.
Запланована комплексна реконструкція РУ-330
підстанції за кошти уряду ФРН з заміною
обладнання. В рамках реконструкції підстанції
передбачається заміна застарілого обладнання
РЗА та ПА спільно з первинним обладнанням
розподільчих пристроїв 330 кВ.
У 2018 році передбачається розроблення ПКД та
закупівля обладнання.
ПС 330 кВ "Полтава" (1962 р.), загальна
потужність АТ та трансформаторів - 650 МВА, у
т.ч.: 1 , 2 АТ-АТДЦТН -125000/330/110/6, 3,4 АТ-АТДЦТН -200000/330/110/6,
3Т –ТДТН Г-31500/110/35/6– пошкоджено,
відновленню або ремонту не підлягає.
Технічний стан підстанції задовільний. У 2017
році проведена заміна: 31 од., опорнострижньових ізоляторів на роз’єднувачі 330 кВ
2ШР7-330, виконано капітальні ремонти
вимикачів 110 кВ у комірках №№ 5,13,25.
Розпочато роботи з заміни динамічно
нестійкого
автотрансформатора
1АТ
на
сучасний. Завершення робіт заплановано у
першому кварталі 2018 року. Придбано нове
обладнання
а
саме:
регулювальний

трансформатор, та новий автотрансформатор на
заміну динамічно нестійкого АТ-3.
Потребують поступової заміни:
- 3АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/6 кВ
(динамічно нестійкій) – 1 шт.;
- роз’єднувачі 330 кВ 1ШР5, 2ШР7, Р5ШЛ, Р7ШЛ,
Р3АТ1, що вичерпали свій ресурс, у експлуатації
з 1963/65 років, фізично зношені.
- трансформатори струму 110 кВ ТС -110 ком. 11
– 3 од., вичерпали свій ресурс, у експлуатації з
1968 року, фізично зношені.
- потрібна реконструкція ПС з підключенням
КРПЗ-6 кВ до АТ за новою схемою з
встановленням додатково, регулювального
трансформатора.
У 2018 році заплановано закінчити роботи з
реконструкції ВРП-330 кВ з заміною динамічно
нестійкого автотрансформатора 1АТ типу
АТДЦТН-125000/330/110/6 кВ на сучасний.
Виконати
заміну
динамічно
нестійкого
автотрансформатора
3АТ
типу
АТДЦТН200000/330/110/6 кВ на сучасний, договір на
монтаж укладено. Виконати монтаж нового
регулювального трансформатора та нового
КРПЗ-6 кВ, договір на монтаж укладено.
Заплановано виконати капітальні ремонти
вимикачів 110 кВ у ком.№№ 8,12,24 та замінити
12 од. застарілих ізоляторів на роз’єднувачах
110 кВ.
ПС 330 кВ "Миргород" (1962р.), загальна
потужність АТ та трансформаторів - 265 МВА, у
т.ч.: 1АТ-- АТДЦТН -200000/330/110/10, 2АТАТДЦТН
-200000/330/110/10
(автотрансформатор знаходиться на балансі
„Південної
залізниці),
1Т
–ТДТН25000/110/35/10, 2Т –ТДТН-40000/110/35/10.
Технічний стан обладнання задовільний.
Потребують поетапної заміни:
вимикачі 330 кВ В1, В2, В3, В4, в
експлуатації більше 30 років, спрацювання
ресурсу, значний знос контактів та клапанів;
54

План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Технічний стан та обґрунтування необхідності реконструкції
основного обладнання системи передачі
вимикачі МКП-110, які в експлуатації з
1968 року -11од.
трансформатор напруги 1ТН-35 - 3 од.,
вичерпали свій ресурс, у експлуатації з 1963
року, фізично зношені.
АБ, щит постійного струму, ВАЗП на ГЩК,
мають значне спрацювання комутаційних
апаратів, спрацювання ресурсу в експлуатації
більше 50 років.
У 2017 виконано капітальні ремонти двох
повітряних вимикачів 330 кВ «1В» та «2В» та
двох масляних вимикачів 110 кВ у комірках 1 та
5.
У 2018 році заплановано виконати капітальні
ремонти одного повітряного вимикача 330 кВ
«4В» та двох масляних вимикачів 110 кВ у
комірках 22 та 28., виконати заміну 6 од.
ізоляторів на роз'єднувачах 35 кВ. Заплановано
розпочати роботи з заміни АБ типу СК-10 на
сучасну, заміни підзарядних агрегатів, ЩПС.
ПС 330 кВ "Кременчук" (1975р.), загальна
потужність - 750 МВА, у т.ч.: АТ- 1 , 2, 3 – АТДЦТН
-250000/330/150/ 6 .
Технічний стан обладнання задовільний.
Потребують поетапної заміни :
вимикачі 330 кВ «1В» – «8 В» – 8 од, в
експлуатації більше 30 років, спрацювання
ресурсу, значний знос контактів та клапанів;
трансформатори струму 330 кВ «ТС 330
2В», «ТС 330 3В», «ТС 330 5В» - 9 од., вичерпали
свій ресурс, у експлуатації з 1975 року, фізично
зношені.
трансформатор напруги 330 кВ «ТН 1с.ш.
330», «1ТНЛ-330», «3ТНЛ-330» - 9 од., повне
спрацювання ресурсу, у експлуатації від 30 до
40 років.
У 2017 році виконано капітальні ремонти
вимикачів 150 кВ у комірках №№ 6,
13,17,20,23,24. Розпочато роботи з реконструкції
підстанції
з
уведенням
до
роботи
автотрансформатора 4АТ

У 2018 році заплановано продовжити роботи з
реконструкції підстанції за Компонентом 1
"Реабілітація трансформаторних підстанцій" та
Підкомпонентом 2.1 "Встановлення пристроїв
компенсації реактивної потужності на об’єктах
західного і південно-західного регіонів України"
з уведенням до роботи автотрансформатора
4АТ та реконструкції ВРП-330/150 кВ. У 2018
році заплановано виконати капітальні ремонти
вимикачів 330 кВ 1В та 5В та вимикачів 150 кВ у
ком. №№ 10,11, 12,16., виконати заміну 78 од.,
підвісних ізоляторів на ВРП-330 у ком.7.
ПС 330 кВ "Суми" (1961р.) загальна потужність
АТ та трансформаторів - 481 МВА, у т.ч.: 1, 4АТ–
АТДЦТН -125000/330/110/35; 3АТ–АТДЦТН 200000/330/110/35; 21Т– ТДН-15000/35/6,3;
22Т– ТДНС-16000/35/6,3.
Технічний стан обладнання задовільний. На ПС є
дві комірки 110 кВ з вимикачами (№№ 21, 23),
що належать споживачеві.
У 2017 році виконано капітальні ремонти
вимикачів 330 кВ «2В-330», «4В-330» «5В-330»
та вимикачів 110 кВ у комірках №№ 7, 12.
Виконано
постачання
нового
автотрансформатора на заміну динамічно
нестійкого трансформатора 3АТ.
Потребують поетапної заміни:
- автотрансформатор 3АТ;
- повітряні вимикачі 330кВ 1В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В спрацювання ресурсу, значний знос контактів та
клапанів, в експлуатації з 1964 та 1974 років;
- ТС-330 кВ «1В», «2В», «4В» - 9 од, типу ТФКН330, та ТС-110 кВ 3 од. типу ТФНД -110 через
старіння основної ізоляції; ТН-330 1ФИ, ТН 2ФИ
типу НКФ-330 застарілі, повне спрацювання
ресурсу та потребують заміни.
- Вимикачі 110 кВ типу ВВН-110 (не
відповідають вимогам по відключенню струму
КЗ) - 16шт.;
- ТС-110 – 3 од, ВРП-110 ком.1 «ПЛ-110 ГПП3» повне спрацювання ресурсу, у експлуатації
50 років.
55

План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Технічний стан та обґрунтування необхідності реконструкції
основного обладнання системи передачі
- Підземна частина повітропроводу сумарною
довжиною 500 м, що має значний корозійний
знос.
У 2018 році заплановано виконати капітальні
ремонти вимикачів 110 кВ у комірках №№ 16,
19, 20. Планується заміна автотрансформатора
3АТ на сучасний.
Планується розпочати роботи з комплексної
реконструкції підстанції за Компонентом 1
"Реабілітація трансформаторних підстанцій" та
Підкомпонентом 2.1 "Встановлення пристроїв
компенсації реактивної потужності на об’єктах
західного і південно-західного регіонів України",
планується розробка та погодження проекту.
ПС 330 кВ "Конотоп" (1964 р.), загальна
потужність АТ - 375 МВА, у т.ч.: 1 ,2, 3 АТ–
АТДЦТН -125000/330/110/10.
Технічний стан обладнання задовільний.
У 2017 році виконано заміну 43 од. опорнострижньових ізоляторів на роз’єднувачах 330 кВ
«13Р» та «16Р», виконано заміну 425 од.
підвісних ізоляторів на порталах ошинування
1АТ, 2АТ, та на порталі між 2В та 23Р, виконано
капітальний ремонт вимикача 330 кВ «5В-330».
Отримано новий автотрансформатор для заміни
динамічно нестійкого автотрансформатора
330 кВ 3АТ.
Потребують поетапної заміни:
- 3АТ ( 1967 року виготовлення) – динамічно
нестійкий –1 шт.;
- вимикачі 330 кВ, 1В- 6В спрацювання ресурсу,
значний знос контактів та клапанів, в
експлуатації з 1964 та 1974 років;
ТН-110 – 3 од, «ТН-110 2СИ» морально
застарілі, відпрацювали свій ресурс, у
експлуатації - 50 років.
Підземна частина повітропроводу сумарною
довжиною 300 м, що має значний корозійний
знос.
У 2018 році заплановано розпочати роботи з
реконструкції ВРП-330 кВ з заміною динамічно
нестійкого автотрансформатора 330 кВ 3АТ,

договір на монтаж укладено. Виконати
капітальні ремонти вимикачів 330 кВ «4В» та
«6В» виконати заміну 54 од. ізоляторів на
роз’єднувачі 330 кВ 28Р.
ПС 330 кВ "Суми північна" (1988 р.), загальна
потужність АТ - 400 МВА, у т.ч.: АТ- 1 ,2 –АТДЦТН
-200000/330/110/10.
Технічний стан обладнання задовільний.
У 2017 році виконано капітальний ремонт
вимикача 330 кВ «2В-330».
Потребують поетапної заміни:
Вимикачі 330 кВ, 1В- 4В спрацювання ресурсу,
значний знос контактів та клапанів.
АБ типу СК-14 – має значний знос елементів АБ
та стелажів.
На ПС експлуатуються дві комірки 330 кВ з
вимикачами 5В, 6В, що належать споживачеві.
У 2018 році планується розробити ПКД на
виконання заміни АБ типу СК-14 та зарядних
агрегатів на сучасні, виконати капітальний
ремонт вимикачів 330 кВ 5В, 6В, договір із
споживачем укладено. Заплановано виконати
капітальний ремонт вимикача 110 кВ у
ком.№11.
ПС 330 кВ "Шостка" (1989 р.), загальна
потужність АТ - 400 МВА, у т.ч.: АТ- 1 ,2 –АТДЦТН
-200000/330/110/35.
Технічний стан обладнання задовільний.
У 2017 році виконано капітальні ремонти
вимикачів 110 кВ у ком. №№ 17,18,19.
Потребують поетапної заміни:
Вимикачі 330 кВ, 1В та 3В спрацювання ресурсу,
значний знос контактів та клапанів.
Потребує
заміни
підземна
частина
повітропроводу сумарною довжиною 200 м, що
має значний корозійний знос.
У 2018 році заплановано виконати капітальний
ремонт вимикача 330 кВ «1В-330».

56

План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Технічний стан та обґрунтування необхідності реконструкції
основного обладнання системи передачі
ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (1988 р.),
загальна потужність АТ – 999 МВА, у т.ч.: АТ-2 –
3 х АОДЦТН -333000/750/330/15,75.
Технічний стан обладнання задовільний.
Потребують поетапної заміни:
Роз'єднувачі 750 кВ – 7 од., трансформатори
напруги 750 кВ ТН1 та ТН2 .
Пошкоджено вимикач 750 кВ В2 типу
LTB800E4 через КЗ, питання щодо заміни
вимикача вирішується.
У 2017 році виконано заміну розрядників 330 кВ
2АТ та РШ-750 на ОПН.
У 2018 році заплановано виконати заміну
роз'єднувачів - 7 од. 750 кВ, обладнання
отримано, заміну трансформаторів напруги 750
кВ ТН1 та ТН2 на сучасні.
ПС 750 кВ "Донбаська" (1973 р.), загальна
потужність АТ - 4500МВА, у т.ч.: АТ-3, АТ-4 – 3 х
АОДЦТН -333000/750/330/15,75 , АТ-1, АТ-2 – 3 х
АОДЦТН - 417000/750/330/15,75.
Технічний стан обладнання задовільний.
Потребують поступової заміни:
Реактори
750
кВ
приєднання
«Запорізька» - 3 од.,
Автотрансформатори 750 кВ АТ-2 Ф. «В»,
«С» - 2 од.,
Автотрансформатор 750 кВ АТ-2 Ф. «С»
пошкоджено у результаті бойових дій, ремонту
не підлягає.
Розрядники 750 кВ АТ-1, АТ-2, АТ-3, АТ-4.
АБ №1 типу СК-20, ВАЗП та підзарядний
пристрій кінцевих елементів.
У 2017 проведено заміну 708 од. опорнострижневих ізоляторів на роз’єднувачах та
опорних колонках на ВРП-330/500/750 кВ.
У 2018 році планується розпочати роботи з
заміни
реакторів
750
кВ
приєднання
«Запорізька», заміни автотрансформаторів 750
кВ АТ-2 Ф. «В», «С», договори на заміну АТ та
РШ укладено.

Виконати
роботи з усунення
дефекту
пошкодження
ОПН-750
кВ
приєднання
«Південнодонбаська».
Виконати заміну 84 од., опорно-стрижньових та
80 од. підвісних ізоляторів на ВРП-330кВ.
ПС 330 кВ "Центральна" (1951 р.), загальна
потужність АТ - 600 МВА, у т.ч.: АТ- 1 – АТ-3
АТДЦТН -200000/330/110/-74У1.
Технічний стан обладнання задовільний.
Повітряні вимикачі 330 кВ «АТ1,2», «АТ3»,
«УгТЕС
№2»,
«ШСПВ-330»,
«ОВВ-330»
спрацювали термін служби. Елегазовий вимикач
ЕВ-110 «Щербіновка» типу 3AP-1FG фаза С
пошкоджено опорний ізолятор у результаті
бойових дій.
У 2017 році виконано капітальний ремонт
повітряного вимикача 330 кВ ПВ-330 «ШСПВ330», одного повітряного та двох масляних
вимикачів 110 кВ у комірках «Ленінська»,
«Скотовата 1», «Очеретино», виконано заміну
35 од. ізоляторів на роз’єднувачах 330/110 кВ.
У 2018 році заплановано виконати заміну
застарілих ВАЗП – 2 од., на сучасні, виконати
капітальний ремонт двох вимикачів 330 кВ «АТ3» та «ОПВ-330» та чотирьох вимикачів 110 кВ,
заміну 68 од. ізоляторів на роз’єднувачах
110/330 кВ та 360 од. застарілих підвісних
ізоляторів на секціях шин 35 кВ на сучасні.
ПС 330 кВ "Травнева" (1979 р.), загальна
потужність АТ - 400МВА, у т.ч.: АТ- 1 ,2 –АТДЦТН
-200000/330/110/-74У1.
Технічний стан обладнання задовільний.
Повітряні вимикачі 330 кВ В1-В4, спрацювали
термін служби
У 2017 році виконано капітальний ремонт ПВ330 «В-2» та масляного вимикача 110 кВ
приєднання «Дружківка 2».
У 2018 році заплановано виконати капітальний
ремонт ПВ-330 «В-3» та масляного вимикача
110 кВ приєднання «Костянтинівка 1», замінити
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40 од., опорно-стрижневих
роз'єднувачах 330 кВ.

ізоляторів

на

заміну 120 од., підвісних та 14 опорнострижневих ізоляторів на ВРП-220.

ПС 330 кВ "Білицька" (1968 р.), загальна
потужність АТ - 800МВА, у т.ч.: АТ- 1 – АТ-4
АТДЦТН -200000/330/110/У1.
Технічний стан обладнання задовільний.
Повітряні вимикачі 330 кВ В1-В4, спрацювали
термін служби
У 2017 році виконано капітальний ремонт
повітряного вимикача 110 кВ приєднання «АТ3», заміну 52 од., підвісних ізоляторів на ВРП110.
У 2018 році заплановано виконати капітальний
ремонт повітряного вимикача 330 кВ «В-2» та
п’яти вимикачів 110 кВ, замінити 1000 од.,
застарілих підвісних ізоляторів на секціях шин
110 кВ на сучасні.

ПС 220 кВ "Великоцька" (1981 р.), загальна
потужність трансформаторів - 64МВА, у т.ч.: Т- 1;
Т-2 ТРДН-32000/220/10-73У1
Технічний стан обладнання задовільний. У 2018
році заплановано виконати заміну 27 од.,
опорно-стрижневих ізоляторів на роз'єднувачах
220 кВ.

ПС 220 кВ "Лисичанська" (1963 р.), загальна
потужність АТ - 750МВА, у т.ч.: АТ- 1 – АТ-3
АТДЦТН-250000/220/110/35.
Технічний стан обладнання задовільний.
У 2017 році виконано капітальний ремонт трьох
повітряних вимикачів 110 кВ приєднань «11Т»,
«12Т», «13Т», ремонт кабельних ліній 35 кВ з
заміною кінцевих кабельних муфт.
У 2018 році заплановано виконати капітальний
ремонт повітряного вимикача 220 кВ «АТ-1» та
чотирьох вимикачів 110 кВ, замінити 6 од.,
опорно-стрижневих ізоляторів на роз'єднувачах
110 кВ.
ПС 220 кВ "Ювілейна" (1970 р.), загальна
потужність АТ - 500МВА, у т.ч.: АТ- 1 – АТ-2
АТДЦТН-250000/220/10У1.
Технічний стан обладнання задовільний.
У 2017 році виконано капітальний ремонт 3-х
масляних вимикачів 110 кВ приєднань «АТ-1
РСШ», «Подземгаз», «ТЕЦ НПЗ», заміну 60 од.,
підвісних ізоляторів на ВРП-110.
У 2018 році заплановано виконати капітальний
ремонт повітряного вимикача 220 кВ «В-3»,

Центральна електроенергетична система
Станом на 01.01.2018 р. в
експлуатується 12 підстанцій
підстанція 750 кВ.
330 кВ
- 12 шт.
750 кВ
- 1 шт.

Центральній ЕС
330 кВ та одна
(5173 МВА)
(999 МВА)

ПС 330 кВ «Новокиївська» (1964 р.), загальна
потужність АТ-400 МВА, у т.ч.: АТ-1, АТ-2 типу
АТДЦТН-200000/330/110/10.
Обладнання працює понад 50 років (окрім
вимикачів 110-330 кВ та частково ТС, ТН 110-330
кВ), вичерпало свій ресурс, фізично зношене та
не
забезпечує
достатню
надійність
енергопостачання споживачів.
Необхідно виконати реконструкцію ВРУ-330 кВ
та ВРУ-110 кВ з переведенням їх в КРУЕ-330 кВ
та КРУЕ-110 кВ.
ПС 330 кВ «Північна» (1971 р.), загальна
потужність АТ-600 МВА, у т.ч.: АТ-1 типу
АТДЦТН-200000/330/110/10; АТ-2, АТ-3 типу
АТДТН-200000/330/110/10.
В 2013 році закінчено реконструкцію підстанції.
ПС 330 кВ «Броварська» (1977 р.), загальна
потужність АТ-400 МВА, у т.ч: АТ-1, АТ-2 типу
АТДЦТН-200000/330/110/35.
Необхідно виконати систему біологічного
захисту персоналу ВРП-330 кВ.
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Необхідно виконати реконструкцію ВРУ-330 кВ
та ВРУ-110 кВ з переведенням їх в КРУЕ-330 кВ
та КРУЕ-110 кВ
ПС 330 кВ «Білоцерківська» (1971 р.), загальна
потужність АТ-450 МВА, у т.ч. АТ-1, АТ-2 типу
АТДЦТН-125000/330/110/10; АТ-3 типу АТДЦТН200000/330/110/10.
Обладнання відпрацювало понад 45 років.
Фізично зношене та потребує поступової заміни.
Необхідно виконати заміну:
– ТС-330 кВ приєднання «ТС-330 В-330-1 ТпТЕС»
типу ТФКН-330 ф. «А»,«В» (1970 рік
виготовлення;
1971
рік
введення
в
експлуатацію) та ТФУМ-330 ф. «С» (1987 року
виготовлення).
Трансформатори
струму
вичерпали ресурс роботи;
– АТ-2 типу АТДЦТН-125000/330/110/10 (1969
рік виготовлення та введення в експлуатацію).
Згідно висновку експертизи ДП «Вінницький
ЕТЦ»
автотрансформатор знаходиться
в
незадовільному технічному стані та підлягає
заміні. Роботи по заміні АТ-2 розпочаті у 2017
році, орієнтовна дата закінчення – червень 2018
року;
– ТС-110 кВ приєднання «ТС-110 В-110 АТ-2»
типу ТФНД-110М-ІІ ф. «А»,«В»,«С» (1970 рік
виготовлення;
1971
рік
введення
в
експлуатацію).
Трансформатори
струму
вичерпали ресурс роботи;
– В-110 кВ приєднання «В-110 АТ-2» типу ВВН110Б (1970 рік виготовлення; 1971 рік введення
в експлуатацію). Вимикач фізично зношений,
відпрацював свій ресурс. Повний знос
контактної системи. Заміна окремих вузлів та
механізмів недоцільна;
– Р-330 кВ приєднання «Р-330 АТ-2» типу РНДЗ330 (1970 рік виготовлення; 1971 рік введення в
експлуатацію);
– Р-110 кВ приєднання «ШР-110-І АТ-2» типу
РНД-110 (1970 рік виготовлення; 1971 рік
введення в експлуатацію);

– Р-110 кВ приєднання «ШР-110-ІІ АТ-2» типу
РОНЗ-110 (1970 рік виготовлення; 1971 рік
введення в експлуатацію);
– Р-110 кВ приєднання «РТ-110 АТ-2» типу
РЛНД-2-110 (1970 рік виготовлення; 1971 рік
введення в експлуатацію);
– Р-110 кВ приєднання «ОР-110 АТ-2» типу
РЛНД-1-110 (1970 рік виготовлення; 1971 рік
введення в експлуатацію);
На роз’єднувачах в процесі експлуатації
виявлено значні механічні зношення контактної
системи роз’єднувача, деталей приводу
роз’єднувача. Роз’єднувачі відпрацювали свій
ресурс.
ПС 330 кВ «Нивки» (1958 р.), загальна
потужність АТ та Т – 583,0 МВА, у т.ч.: АТ-1, АТ-2
типу АТДЦТН-200000/330/110/35; Т-3 типу ТДТН63000/110/35/10; Т-1, Т-2, Т-4 типу ТДТН40000/110/35/10.
Обладнання працює понад 50 років, вичерпало
свій ресурс, фізично зношене та не забезпечує
достатню
надійність
енергопостачання
споживачів.
Необхідно виконати реконструкцію ВРУ-330 кВ
та ВРУ-110 кВ з переведенням їх в КРУЕ-330 кВ
та КРУЕ-110 кВ та реконструкцію ВРУ -35 з
заміною всього обладнання.
ПС 330 кВ «Ніжинська» (1967 р.), загальна
потужність АТ та Т-420 МВА, у т.ч.: АТ-1 типу
АТДЦТН-200000/330/110/35; АТ-2 типу АТДТН200000/330/110/35; Т-1, Т-2 типу ТДНС10000/35/10.
Обладнання відпрацювало понад 45 років.
Фізично зношене та потребує поступової заміни.
Протягом 2017 року виконана заміна:
– В-330 кВ приєднання «В-330-2 Конотоп» типу
ВВН-330-15 на тип GL 315 – 1 шт.;
Необхідно виконати заміну:
– В-330 кВ приєднання «В-330-2 Чернігівська»
типу ВВН-330-15 (1967 рік виготовлення та
введення в експлуатацію) – морально
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– Необхідно виконати реконструкцію підстанції.
застарілий, фізично зношений, відпрацював свій
ресурс. Повний знос контактної системи. Заміна
окремих вузлів та механізмів недоцільна.
ПС 330 кВ «Чернігівська» (1980 р.), загальна
потужність АТ-250 МВА, у т.ч: АТ-1, АТ-2 типу
АТДЦТН-125000/330/110/10.
Обладнання відпрацювало понад 35 років.
Фізично зношене та потребує поступової заміни.
Необхідно виконати заміну:
– ТВП приєднання «ТВП-2». Трансформатор
власних потреб типу ТМ-400/10 (1984 рік
виготовлення та введення експлуатацію) має
течі масла по зварним швам на баці, системі
охолодження
та
на
розширювачі
трансформатора.
Нечітке
фіксування
перемикаючого пристрою. Трансформатор
власних потреб вичерпав свій ресурс;
– Заміну РВ-330 кВ приєднання «АТ-2» на ПС
330 кВ «Чернігівська». РВМГ-330М кВ 1984 року
виготовлення.
ПС 330 кВ «Славутич» (1988 р.), загальна
потужність АТ-250 МВА, у т.ч.: АТ-1, АТ-2 типу
АТДЦТН-125000/330/110/10.
Обладнання знаходиться у задовільному стані.
Необхідно виконати заміну:
– акумуляторну батарею типу СК-10 (1988 рік
вводу в експлуатацію, капітальний ремонт
виконувався у 2003 році)
ПС 330 кВ «Черкаська» (1961 р.), загальна
потужність АТ та Т-313 МВА, у т.ч.: АТ-2, АТ-3
типу АТДЦТН-125000/330/110/10, Т-1 типу ТРДН63000/110/10.
Обладнання працює понад 50 років, вичерпало
свій ресурс, фізично зношене та не забезпечує
достатню
надійність
енергопостачання
споживачів. Підстанція потребує реконструкції.
Необхідно виконати реконструкцію ВРУ-330 кВ
та ВРУ-110 кВ з переведенням їх в КРУЕ-330 кВ
та КРУЕ-110 кВ.

Необхідно виконати заміну:
– реконструкцію ЗРУ-10 кВ;
ПС 330 кВ «Поляна» (1974 р. – 1 черга, 1984 р. –
2 черга), загальна потужність АТ-400 МВА, у т.ч.:
АТ-1, АТ-2 типу АТДЦТН-200000/330/110/10.
Обладнання відпрацювало понад 40 років.
Фізично зношене та потребує поступової заміни.
Необхідно виконати реконструкцію підстанції.
Необхідно виконати заміну:
– АТ-2 типу АТДЦТН-125000/330/110/10 (1973
рік виготовлення, 1974 рік введення в
експлуатацію). Згідно висновку експертизи ДП
«Вінницький
ЕТЦ»
автотрансформатор
знаходиться в незадовільному технічному стані
та підлягає заміні. Роботи розпочаті у 2017 році,
орієнтовна дата закінчення – червень 2018
року.;
– ТС-330 кВ приєднання «ТС-330 В-330-1 Канів
ГЕС». Трансформатори струму типу ТФРМ-330Б
(ф. «А», «В», «С» (1980/1987/1987 рік
виготовлення, 1986/1988/1988 рік введення в
експлуатацію)
морально
застарілі,
відпрацювали свій ресурс. В результаті
природного старіння і дії навколишнього
середовища порцелянова ізоляція втрачає
необхідну міцність, що призводить до тріщин і
пошкоджень порцеляни;
– ТС-330 кВ приєднання «ТС-330 В-330-2 Канів
ГЕС». Трансформатори струму типу ТФРМ-330Б
(ф. «А», «В», «С» (1992 рік виготовлення, 1994
рік введення в експлуатацію) морально
застарілі, відпрацювали свій ресурс. В результаті
природного старіння і дії навколишнього
середовища порцелянова ізоляція втрачає
необхідну міцність, що призводить до тріщин і
пошкоджень порцеляни;
– Розрядник 330 кВ приєднання «РВМГ-330 АТ2». Розрядник вентильний типу РВМГ-330М
(1973 рік виготовлення, 1975 рік введення в
експлуатацію) морально застарів, відпрацював
свій ресурс. В результаті природного старіння і
дії навколишнього середовища порцелянова
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ізоляція втрачає необхідну міцність, що
призводить до тріщин і пошкоджень порцеляни;
ПС 750 кВ «Київська» (2008 р. – 1 черга),
загальна потужність АТ-999 МВА, у т.ч.: АТ-2
3хАОДЦТН-333000/750/330-У1.
Перша черга підстанції 750 кВ «Київська»
введена в експлуатацію в 2008 році.
В 2017 році було встановлено нове обладнання:
– В-750 кВ приєднання «ВП3-750» елегазовий
типу 3AP4F1 – 1 шт.;
– ТС-750 кВ приєднання «ТС ВП3-750» елегазові
типу SAS 765 – 3 шт.;
В 2017 році виконано заміну:
–АБ БРП-2 і АБ БРП-4 (4 акумуляторні батареї
зв’язку по 17 елементів кожна).
ПС 330 кВ «Житомирська» (1960 р.), загальна
потужність АТ та Т-632 МВА, у т.ч.: АТ-1 типу
АТДТН-200000/330/110/35, АТ-2 типу АТДЦТН200000/330/110/35,
АТ-3
типу
АТДЦТН200000/330/110/10; Т-1, Т-2 типу ТДНС16000/35/10.
Обладнання працює понад 55 років, вичерпало
свій ресурс, фізично зношене та не забезпечує

достатню
надійність
енергопостачання
споживачів.
Необхідно виконати реконструкцію ВРУ-330кВ
та ВРУ-110кВ з переведенням їх в КРУЕ-330кВ та
КРУЕ-110кВ.
Необхідно виконати заміну:
– В-10 кВ приєднання «В-10 ТП-581» типу ВМГ133 (1974 року вичерпали ресурс роботи,
фізично та морально застаріли);
– В-10 кВ приєднання «В-10 ДГК-2» типу ВМГ133 (1972 року вичерпали ресурс роботи,
фізично та морально застаріли).
ПС 330 кВ «Лісова» (1976 р.), загальна
потужність АТ-400 МВА, у т.ч.: АТ-1, АТ-2 типу
АТДЦТН -200000/330/110/10.
Обладнання відпрацювало понад 40 років.
Знаходиться у задовільному стані.
В 2017 році виконано заміну:
– В-110 кВ приєднання «ОВ-110 кВ» типу У-110
на тип 120-SFM-32B.
В 2017 році було встановлено нове обладнання:
– ТС-110 кВ приєднання «ТС-110 ОВ-110 кВ»
типу TAG-123 – 3 шт.
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Технічний стан повітряних ліній системи передачі
Таблиця 4.2 – Розбивка за термінами експлуатації довжина ПЛ по класах напруги станом на 01.01.18 р.
Клас напруги

Всього, км

У т. ч. знаходяться в експлуатації (років)
(по ланцюгах)

по трасі

по
ланцюгах

до 25

25-30

30-40

Більше 40

800 кВ

98,540

98,540

-

-

-

98,540

750 кВ

4120,541

4120,541

218,080

411,600

2382,690

1108,171

500 кВ

374,760

374,760

38,100

-

159,600

177,060

400 кВ

338,950

338,950

-

-

-

338,950

330 кВ

12862,389

13423,662

1276,368

798,278

2202,918

9146,098

220 кВ

3019,385

3975,965

178,628

56,425

338,212

3402,700

110 кВ

448,728

549,780

52,730

26,920

34,085

436,045

35 кВ

112,441

114,051

21,318

12,530

17,400

62,803

21375,734

22996,249

1785,224

1305,753

5134,905

14770,367

Разом:

Рисунок 4.5 – Періоди будівництва системи передачі ОЕС України
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Таблиця 4.3. Довжина ПЛ в електроенергетичних системах станом на 01.01.18 р.
Назва
енергосистеми

Всього, км

У т. ч. знаходяться в експлуатації (років)

по трасі

по
ланцюгах

до 25

25-30

30-40

Більше 40

Дніпровська

3993,740

4264,620

194,260

623,340

594,510

2852,510

Донбаська*

1346,049

1856,599

114,456

21,999

287,837

1432,307

Західна

3301,410

3678,9100

90,860

100,100

1230,480

2257,470

Кримська

1274,823

1311,115

150,626

60,100

178,297

922,092

Південна

2581,818

2650,972

644,819

881,129

1125,024

Південно-Західна

2259,870

2263,400

229,540

46,820

502,060

1484,980

Північна*

4202,654

4545,013

344,903

432,894

680,592

3086,624

Центральна

2415,370

2425,620

15,760

20,500

780,00

1609,360

Разом:

21375,734

22996,249

1785,224

1305,753

5134,905

14770,367

*На виконання наказу ДП «НЕК «Укренерго» від
29.04.2016
№
144
«Про
передачу
Маріупольських та Бахмутських МЕМ до складу
Північної ЕС» Донбаською ЕС було передано на
баланс Північної ЕС ПЛ 35-800 кВ загальною
довжиною 2052,368 км по трасі та 2189,348 км
по ланцюгам.
Згідно наведених в таблицях даних в ДП «НЕК
«Укренерго» 19905,272 км ПЛ знаходиться в
експлуатації більше 30 років (86,6 % усіх ліній) з
яких 14770,367 км ПЛ знаходяться в експлуатації
більше 40 років (64,2 % усіх ліній). Збільшення
довжини ПЛ за роками експлуатації порівняно з
2015 роком відповідно складає 2,5% (більше 30
років експлуатації) та 1,4% (більше 40 років
експлуатації). Це свідчить про подальше
старіння та недостатні темпи реконструкції ПЛ,
що призводить до ускладнення експлуатації цих
ліній.
Технічний стан пристроїв релейного захисту та
протиаварійної автоматики.
Дані щодо кількості пристроїв РЗ та ПА по роках
експлуатації наведені в табл.4.4.
Станом на 01.01.2018 р. в енергосистемах
системи передачі експлуатується 66,26%

пристроїв (від загальної кількості), які
відпрацювали нормативний строк служби.
Залишається на високому рівні відсоток
пристроїв, які експлуатуються 30 - 40 і більше
років, а також відсоток мікроелектронних
пристроїв зі строком експлуатації більше 12
років, що неприпустимо з сучасними вимогами
до характеристик та інформативності.
Назріла гостра необхідність реконструкції та
модернізації захистів ПЛ та АТ, введених в
експлуатацію в 60-70х роках, а також заміна
напівпровідникових захистів, введених в 70-80
роки (особливо в системоутворюючої мережі
330-750 кВ), і які повністю вичерпали свій
нормативний ресурс, а також не відповідають
сучасним нормам проектування та можливості
створення
автоматизованих
систем
оперативного та протиаварійного керування.
Технічний стан засобів диспетчерського та
технологічного управління.
Дані щодо кількості пристроїв засобів
диспетчерського та технологічного управління
(ЗДТУ) по роках експлуатації наведені в табл.4.5.
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Таблиця 4.4. Кількість пристроїв РЗ та ПА по роках експлуатації
Енергосистема
Кількість пристроїв, які експлуатуються
до 25 р / з них
н/п<12років
Донбаська
Дніпровська
Північна
Центральна
ПівденноЗахідна
Південна
Західна
Всього
% пристроїв

Всього пристроїв

30-40
років

понад
40 років

1467/145
3121/303
4130,5/1375,5
4290/1958

25-30 років / з
них
н/п>12років
586/377
1962/235
3764/915
1284/300

2182
4190
3694
1479

3230
3735
4975
542

7465
13008
16563,5
7595

3159,5/1410,5

387/394,5

799

967

5312,5

4340/584
3146,5/652,5
23654,5/6428,5
33,74

1670/131
2636,5/221,5
12289,5/2574
17,54

2764
3992
19100
27,26

552
1014
15015
21,46

9326
10789
70059
100

Таблиця 4.5. Кількість пристроїв засобів диспетчерського та технологічного управління (ЗДТУ) по
роках експлуатації
№
Найменування
Загальна
Термін експлуатації
п/п
обладнання
кількість
До 25
25-30
30-40
Понад 40
років
років
років
років
Диспетчерські комутатори
1
168
157
3
5
3
шт.
АТС шт.
2
148
137
4
6
1
3

Кабельні лінії зв’язку км.

11150,2

3265,1

2625,4

4093,5

1166,2

4

Системи ущільнення н/к

1810

1180

253

271

100

470

294

140

36

0

147

128

9

9

1

162

162

0

0

0

428

212

133

80

3

279

279

0

0

0

985

981

4

0

0

583

498

75

18

1

638

621

15

2

0

40

27

6

5

2

12

Апаратура вторинного
ущільнення шт.
Обладнання селекторного
зв’язку шт.
Архіватори переговорів
шт.
Обладнання ВЧ зв’язку по
ВЛ н/к
Обладнання РРЛ зв’язку
н/к
Обладнання радіозв’язку
УКХ шт.
Устаткування
електроживлення шт.
Акумуляторні батареї шт.

13

Дизель-генератори шт.

5
6
7
8
9
10
11
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Технічний стан диспетчерських комутаторів та
АТС задовільний. Терміни
експлуатації
більшості комутаторів і АТС (біля 90%) не
перевищує 25 років. В Донбаській ЕС частка
комутаторів,
терміни
експлуатації
яких
перевищує 25 років, складає 40%. В 2015 році в
Дніпровській ЕС виконані роботи з модернізації
АТС в управлінні Дніпровської ЕС шляхом
часткової заміни АТС OMNI S3 на LG Ericsson. В
центральному апараті ДП «НЕК «Укренерго»
дооснащення
ЦАТС
«Меридіан»
в
м. Золотоноша лінійними платами та
цифровими телефонними апаратами M3904
заплановане на 2016 рік, не було здійснено з
причини того, що торги не відбулись.
Існуючий стан комутаційного обладнання та
відомчої телефонної мережі компанії потребує
розвитку і інтеграції їх в напрямку IP-технологій,
а саме використовувати пакетну передачу
голосу та факсимільної інформації по VРN
мережі за технологією MPLS. Модернізація
почата з апарату управління ДП «НЕК
«Укренерго».
Протяжність магістральних, з’єднувальних та
волоконно-оптичних ліній зв’язку, в цілому по
ДП «НЕК «Укренерго» (без урахування ліній
зв’язку Кримської ЕС), складає 11150,15 км. З
них магістральні КЛЗ 8948,27 км, з'єднувальні
КЛЗ 795,258 км, ВОЛЗ 1522,575 км.
Технічний стан магістральних мереж системних
та міжсистемних КЛЗ, завдяки своєчасному
виконанню профілактичних та поточних робіт, є
задовільним. У 2016 році почастішали випадки
крадіжок кабелю та обладнання зв’язку НУПів
на магістральній кабельній лінії зв’язку Київ –
Горлівка в зв’язку з цим необхідно посилити
охоронну роботу кабельної лінії та передбачити
збільшення витрат на пальне для виконання
охоронної роботи.
Поточний технічний стан систем ущільнення
наступний.
В ДП “НЕК “Укренерго” широко впроваджуються
цифрові системи передачі з використанням xDSL

модемів та мультиплексного обладнання по
мідних кабельних лініях. Разом з тим на даний
час, ще залишаються в роботі біля 25%
аналогових систем зв’язку (К-60П, ТН-12ТК), які
експлуатуються більше 25 років, морально
застарілі та фізично зношені і потребують заміни
на нові цифрові системи передачі інформації.
Найбільша кількість таких систем знаходяться в
експлуатації в Дніпровській (приблизно 40%),
Південній
(приблизно
30%),
Північній
(приблизно 38%) та Центральній ЕС (приблизно
45%).У звітному році здійснювались заміна
застарілих
аналогових
систем
зв’язку
організованих по КЛЗ на цифрові з
використанням
хDSL
модемів
та
мультиплексного
обладнання.
Більшість
існуючого обладнання ВОЛЗ було виготовлено у
1997 – 2000р., використовує застарілу
технологію передачі SDH на рівні SТМ-1, не в
змозі забезпечити передачу даних за
технологією Ethernet, та вже знято з
виробництва і не підтримується фірмоювиробником.
Апаратура вторинного ущільнення заходиться в
задовільному стані. За строками експлуатації:
65% до 25 років, 35% більше 25 років від
загальної кількості. Задовільний робочий стан
підтримується завдяки своєчасному технічному
обслуговуванню та ремонту.
Обладнання
селекторного
зв’язку
та
реєстратори диспетчерських переговорів на
протязі кількох останніх років були замінені на
сучасні пристрої в усіх ЕС і строк їх експлуатації
не перевищує 25 років. Тільки в Північній ЕС біля
20%
обладнання
селекторного
зв’язку
знаходиться в експлуатації більше 25 років.
На даний час засоби ВЧ зв’язку по ПЛ вже не
забезпечують
необхідної
пропускної
спроможності для передачі інформації з ПС.
Тому їх використання є доцільним, коли
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неможливо іншим шляхом в короткі терміни
забезпечити надійними каналами зв’язку
технологічні об’єкти.
Строк їх експлуатації перевищує 25 років (33%)
та 30 років (14%). Стабільний стан роботи
обладнання
підтримувався
завдяки
проведенню планових поточних ремонтів та
профілактичних робіт. Проведення капітальних
ремонтів деякого обладнання неможливе через
відсутність запасних частин та комплектуючих,
які вже не випускаються виробником. Крім того,
збільшення терміну експлуатації ПЛ 110–330 кВ,
призводить до погіршення характеристик
лінійного тракту, що негативно впливає на
роботу обладнання ВЧ - зв’язку.
Обладнання РРЛ та УКХ зв’язку знаходяться в
задовільному стані. Строк їх експлуатації не
перевищує 25 років.
Устаткування електроживлення в цілому по
компанії знаходиться у задовільному стані.
Строки експлуатації біля 85% устаткування не
перевищує 25 років. Найбільше застарілого
устаткування в Донбаській ЕС (біля 52%).

Технічний стан засобів вимірювальної техніки
та приладів обліку електроенергії.
Облік обсягів передачі електричної енергії
системою передачі в умовах функціонування
ОРЕ,
здійснюється
з
використанням
розрахункових лічильників, встановлених в
точках комерційного обліку електричної енергії,
визначених сторонами Договору між членами
ОРЕ та міждержавних угод.
Загальна кількість точок обліку та встановлених
в них лічильників станом на 01.01.2017р.
наведена в табл. 3.6.
Станом на 01.01.2018 р. 98 підстанцій системи
передачі технічно готові до визначення обсягів
електроенергії на межі балансової належності з
ліцензіатами ОРЕ, у т.ч. на 73 (з яких 7 з
міжсистемними зв`язками) такі розрахунки вже
проводяться; 25 – у стадії погодження із
суб`єктами ОРЕ та ДПЕ (на 1 розрахунки
проводяться по окремих рівнях напругах).

Таблиця 3.6. Загальна кількість точок обліку та встановлених в них лічильників станом на 01.01.2018р.

Кількість точок, шт.
Кількість лічильників, шт.

Комерційний облік

Технічний облік

Всього

1571
2470

1848
2650

3419
5120

Основні причини «гальмування» переходу ПС
на розрахунки із суб`єктами ОРЕ на межі
балансової належності, зокрема в ПАТ
«Сумиобленерго», ПАТ «Полтаваобленерго»,
АК
«Харківобленерго»,
ПАТ
«ДТЕК
Дніпрообленерго»,
ПАТ
«Кіровоградобленерго», ТОВ «Луганське Енергетичне
Об`єднання» є:
 невідповідність ТС та ТН вимогам НД за
результатами повірки;
 значні капіталовкладення, що потребуються
для заміни ТС та ТН, що не відповідають НД;

 наявність в колах розрахункового обліку
проміжних ТС;
 низькі навантаження (< 5%) ТС на ряді ПЛ
35-154 кВ, що відходять;
 економічна недоцільність суб`єктів ОРЕ
(збільшення
точок
та
приладів
комерційного обліку потребує додаткових
витрат на їх експлуатацію).
Відповідно до п.4.8, 4.12 ІКО для оцінки
точності
ведення
комерційного
обліку
електроенергії та контролю за станом систем
обліку в ЕС щомісяця на кожній ПС та по
кожному класу напруги окремо складаються
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баланси
електроенергії.
Баланси
електроенергії оперативно складаються та
контролюються
за
допомогою
АСОЕ
локального та регіонального рівнів, що
виключає людський фактор, який періодично
присутній при зборі та передачі даних обліку
електроенергії; проводяться роботи по
виявленню та усуненню причин небалансу. В
результаті реконструкції і модернізації систем
обліку електроенергії на ПС ДП «НЕК
«Укренерго»
фактичні
небаланси
електроенергії, як в цілому по підстанції, так і
по класах напруги, практично не перевищують
припустимі.
В ДП «НЕК «Укренерго» з 2010 року
впроваджуються
сучасні
автоматизовані
системи контроля якості електричної енергії
(АСКПЯЕ), які забезпечують:
 безперервний моніторинг ЯЕ;
 фіксацію порушень припустимих значень
ПЯЕ за добу та розрахунковий період
відповідно до вимог міждержавного ГОСТ
13109-97 як сумарно, так і по кожному
приєднанню, що контролюється;
 формування даних для визначення кількості
електроенергії, в якій ПЯЕ вийшли за
припустимі значення;
 підготовку звітної інформації та передачу її
в
автоматизовану
систему
обліку
електроенергії (АСОЕ) регіонального рівня
(рівень ЕС);
 інформування оперативного персоналу
підрозділів ДП «НЕК «Укренерго» про
виходи ПЯЕ за припустимі значення;
 ведення архівів ПЯЕ для аналізу причин
виходів ПЯЕ за припустимі значення.
 АСКПЯЕ фіксує усі порушення протягом
всього періоду вимірювання.

Звіти про порушення формуються на сервері
АСКПЯЕ та можуть бути роздруковані.
Станом на 01.01.2018 р АСКПЯЕ введені у
промислову експлуатацію тільки на 9 ПС в 6 ЕС,
що контролюють 58 приєднань (у 2015р. – 48)
споживачів та суб`єктів ОРЕ із різкозмінними,
нелінійними
та
несиметричними
навантаженнями, зокрема які виробляють
електричну енергію з альтернативних джерел
енергії.
Загальна
кількість
ЗВТ
за
винятком
вимірювальних комплексів електроенергії
(лічильників
електричної
енергії,
трансформаторів струму та трансформаторів
напруги) складає 44478 шт. В експлуатації
знаходиться значна кількість ЗВТ, термін
експлуатації яких становить понад 25 років. В
основному це щитові стрілочні прилади для
вимірювання
тиску,
температури
та
електричних величин. Термін експлуатації ЗВт
понад 25 років призводить до збільшення
трудовитрат на їх ремонт. Для більшості ЗВТ
встановлено термін практичного використання
не більше 10 років. Відповідно, перважна
більшість ЗВТ вже пройшла межу ресурсу і
потребує планомірної заміни.
Але
в
метрологічному
забезпеченні
вимірювань при експлуатації магістральних і
міждержавних електричних мереж є зміни.
Завдяки технічному переоснащенню діючих
підстанцій та будівництву нових вводяться в
експлуатацію цифрові вимірювальні прилади.
Інформація наведена в таблицях 4.7. та 4.8.
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Таблиця 4.7. Відсоткове співвідношення ЗВТ за термінами експлуатації станом на 01.01.2018р.
Термін експлуатації,
Відносна кількість ЗВТ за термінами експлуатації, %
Всього ЗВТ, шт
років/ЕС
До 25
25-30
30-40
Понад 40
Дніпровська ЕС
63
15
12
10
12058
Західна ЕС
60
25
15
5868
Південна ЕС
83
14
2
1
5058
Південно-Західна ЕС
56
12
17
15
5060
Північна ЕС
45
40
10
5
9814
Центральна ЕС
65
20
10
5
6623
Всього
62
20
12
6
44478

Таблиця 4.8. Відсоткове співвідношення еталонів за термінами за термінами експлуатації станом на
01.01.2018р.
Кількість еталонів за термінами експлуатації, шт Всього,
%
Тип вимірювання
шт
>=10р
>=20р
>=30р
>=40р
>=50р
Вимірювання тиску, вакуумні
вимірювання (04)
Температурні і теплофізичні
вимірювання (06)
Вимірювання часу і частоти
(07)
Вимірювання електричних і
магнітних величин (08)
Радіотехнічні і радіо
електричні вимірювання (09)
Всього, шт
Всього, %

22

34

29

16

9

110

19,7
5

14

3

3

2

0

22

3,91

4

13

15

4

1

37

6,58

36

84

145

62

11

338

60,1
4

13

24

16

2

0

55

9,79

89
15,84

158
28,11

208
37,01

86
15,30

21
3,74

562
100%

100
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4.3 Основні напрямки перетоків в системі передачі
Нерівномірний розподіл енергогенеруючих
потужностей по регіонах країни призводить до
ускладнення режимів роботи ОЕС України та її
системі
передачі.
Рівень
надійності

електропостачання
обумовлений
зовсім
недостанім
розвитком
мережевої
інфраструктури
і
повільним
темпом
мережевого будівництва.

Рисунок 4.6. Розподіл перетоків потужностей по енергосистемах системи передачі
В
цілому
баланси
потужності
електроенергетичних систем характеризується
наступним:
Дніпровська ЕС має позитивний баланс з
активної
потужності
та
електроенергії.
Надлишки
енергії,
головним
чином,
видавалися до Центральної та Північної ЕС.
Недостатньо
розвинена
інфраструктура
системи передачі не дозволяє в повному
обсязі видачу проектної потужності Запорізької
АЕС, що складає 6000 МВт. Наразі потужність
видачі станції становить близько 5300 МВт.

навантаження частини Західної ЕС, що працює
паралельно з ОЕС України, здійснюється
Рівненською АЕС і Добротвірською ТЕС.
Введення в експлуатацію ПЛ 750 кВ Рівненська
АЕС – Київська посилює перетин Захід –
Вінниця та забезпечує видачу повної
потужності енергоблоків Хмельницької АЕС
2000 МВт і Рівненської АЕС 2835 МВт для
живлення Центральної енергосистеми. В
енергосистемі здійснюється паралельна
робота «острова Бурштинської електростанції»
з енергосистемою ENTSO-E.

Західна ЕС має позитивний баланс з активної
потужності та електроенергії. Покриття
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Кримська ЕС до окупації була дефіцитною з
активної і реактивної потужності.
Електропостачання споживачів Криму, в
основному, забезпечувалось за рахунок
перетікання електроенергії від Південної та
Дніпровської ЕС.
Південна ЕС має позитивний баланс з активної
потужності та електроенергії. Баланс з активної
потужності в системі визначається кількістю
працюючих блоків на Южно-Українській АЕС.
Южно-Українська АЕС суттєво впливає на
режим напруги мережі 750 і 330 кВ
центральної частини ОЕС України та надійність
роботи південного регіону. У складі
енерговузла Южно-Української АЕС працює
Ташлицька ГАЕС двома гідроагрегатами в
режимі видачі активної потужності у години
максимального навантаження, та одним або
двома гідроагрегатами в режимі споживання
активної потужності у години мінімального
навантаження.
Південно-Західна ЕС має позитивний баланс з
активної
потужності
та
електроенергії.
Фактичне покриття енергосистеми складається
з двох блоків Хмельницької АЕС по 1 000 МВт,
двох – шести блоків Ладижинської ТЕС і в
години максимального споживання до 5
генераторів Дністровської ГЕС та одного-трьох
генераторів Дністровської ГАЕС. Робота мереж
Південно-Західної
ЕС
характеризується
завантаженістю транзитними перетоками
Західної ЕС та власним надлишком активної
потужності.
Північна ЕС є дефіцитною як по потужності, так
і по електроенергії. Дефіцит Північної ЕС
покривається за рахунок перетоку від ОЕС
Центра (РФ) та від Дніпровської і колишньої
Донбаської ЕС (наразі частина Північної ЕС).
Величина дефіциту потужності системи
залежить виключно від завантаження блоків
Зміївської ТЕС та Харківської ТЕЦ-5. У години
максимального споживання електроенергії

навантаження Зміївської ТЕС досягало 1126
МВт, а в окремі періоди – 1880 МВт.
Частина північної ЕС (колишня Донбаська ЕС) є
дефіцитною по потужності та електроенергії з
причини
використання
її
теплових
електростанцій в покриті нерівномірності
добового графіка навантаження та дефіциту
палива. Дефіцит потужності покривається за
рахунок перетікання потужності з Дніпровської
ЕС.
Центральна ЕС є дефіцитною як по потужності,
так і по електроенергії. Максимальна величина
дефіциту потужності перевищує 2500 МВт.
Трипільська ТЕС працює, в основному, двоматрьома пиловугільними енергоблоками, а
Київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 – за тепловим графіком.
По міждержавних ПЛ 330 кВ Чорнобильська
АЕС – Мозир та ПЛ 330 кВ Чернігівська –
Гомель здійснюється паралельна робота ОЕС
України і ОЕС Республіки Білорусь. Існуючі
міждержавні
зв’язки
сьогодні
можуть
забезпечити
комерційний
обмін
електроенергією
між
енергосистемами
України та Республіки Білорусь потужністю до
900 МВт. Загальний сальдований переток
електроенергії між ОЕС України та ЕС Білорусі
тримається близьким до нуля.
В
системі
передачі
визначений
ряд
контрольованих
перетинів,
що
характеризуються максимальною пропускною
здатністю
–
максимальною
активною
потужністю що може бути передана через
зв’язки перетину з виконанням вимог
нормативних запасів за стійкістю, вимог до
допустимих
струмів
елементів
мереж,
забезпечення динамічної стійкості при
нормативних збуреннях та інших режимних
умов.
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Рисунок 4.6. Схема мереж системи передачі з позначенням січень за допустимим навантаженням
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Основні напрямки перетоків в системі передачі

Рисунок 4.7. Максимально допустимі перетоки по контрольованих перетинах системи передачі

72

План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

4.4 Міждержавні перетини й перетоки
ОЕС України має ряд потужних ліній зв’язку з
енергосистемами сусідніх країн, які можуть
забезпечувати значний обмін електроенергією,
а саме з енергетичною системою ENTSO-E
(Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії) та
енергетичними системами Російської Федерації,
Республіки Білорусь і Молдови.
У даний час експорт електроенергії та
технологічні перетоки електроенергії між ОЕС
України та енергосистемами сусідніх країн
здійснюються за такими напрямами:

до Польщі максимальною потужністю до
235 МВт. З жовтня 2015 року блок №7
Добротвірської
ТЕС
ДТЕК
«Західенерго»
включений на ПЛ 220 кВ Добротвірська ТЕС –
Замость, для виконання експортних поставок
електричної енергії з України до Республіки
Польща. Навантаження блоку складає 135 МВт.
Молдавська енергосистема
Виходячи
із
пропускної
спроможності
внутрішніх перетинів ОЕС України, величина
перетоку електроенергії між ОЕС України до
енергосистеми Молдови може складати до 700
МВт, але в години максимальних навантажень
вона суттєво обмежується, а під час проведення
ремонтних робіт на прилеглих ПЛ 330 кВ – до
нульового значення. В 2016 році енергетичний
обмін між ОЕС України і ОЕС Молдови складав
+/- 300МВт з загальним сальдованим перетоком
електроенергії близьким до нуля.

«Острів Бурштинської електростанції»
З 2012 року сумарні обсяги максимальнодопустимого перетоку потужності з «острова
Бурштинської електростанції» до енергосистем
Угорщини, Словаччини та Румунії встановлені і
підтримуються на рівні до 900 МВт.
«Направлена передача» Добротвірська ТЕСЗамость (Польща)
Лінія електропередачі 220 кВ Добротвірська ТЕС
– Замость може забезпечувати в режимі
«направленої передачі» експорт електроенергії
Таблиця 4.9. – Міждержавні лінії електропередачі

Кількість ЛЕП по класах напруги (кВ), шт.
Країна

750 кВ

500 кВ

400 кВ

330 кВ

220 кВ

110 кВ

35 кВ

610 кВ

Польща

1

-

-

-

1

-

-

-

Словаччина

-

-

1

-

-

-

1

-

Угорщина

1

-

1

-

2

-

-

-

Румунія

1

-

1

-

-

-

-

-

Молдова

-

-

-

7

-

11

1

1

Усього зв’язків з
країнами ENTSO-E
Російська Федерація

3

-

3

7

3

11

2

1

1

2

-

6

3

5

-

-

Білорусь

-

-

-

2

-

2

1

-
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Міждержавні перетини й перетоки
Енергосистема Російської Федерації
Пропускна
спроможність
міждержавного
енергетичного обміну з ЄЕС Росії складається з
двох перетинів: «ОЕС України – ОЕС Центру» та
«ОЕС України – ОЕС Північного Кавказу»), що
проходять по лініях Північної та Донбаської ЕС і
дозволяє здійснювати перетоки електроенергії
потужністю до ±3000 МВт. На даний час, з
метою забезпечення паралельної роботи
енергосистем України та Російської Федерації,
діють відповідні контракти, які встановлюють
комерційні
умови
на
купівлю-продаж
перетоків електроенергії між ОЕС України та
ЄЕС Росії.

Енергосистема Республіки Білорусь
Існуючі міждержавні зв’язки сьогодні можуть
забезпечити
комерційний
обмін
електроенергією
між
енергосистемами
України та Республіки Білорусь потужністю до
900 МВт. В 2016 році енергетичний обмін між
ОЕС України і ЄЕС Росії і ОЕС Білорусі складав
+/-700 МВт з загальним сальдованим
перетоком електроенергії близьким до нуля.
На діаграмі показана тривалість міждержавних
перетоків в 2016 році.

Рисунок 4.8 – Перетоки по міждержавних перетинах
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Розділ 5. Розвиток системи передачі
5.1 Опис структурних «вузьких місць»
5.2 Аналіз перспективних режимів
5.3 Будівництво та реконструкція об’єктів системи передачі
5.3.1 Основні об’єкти системи передачі, будівництво або
реконструкція яких є доцільними протягом наступних
10 років
5.3.2 Інформація про інвестиції в об’єкти системи передачі,
щодо яких вже прийняті рішення та які перебувають на
стадії реалізації, із зазначенням прогнозних інвестицій,
що мають бути здійснені протягом наступних трьох років,
строків реалізації та джерел фінансування
5.4. Розвиток мереж систем розподілу для підвищення
надійності роботи системи передачі
5.5. Принципи проведення аналізу затрат і вигід проектів
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5.1. Опис структурних «вузьких місць»
Основні проблеми в роботі ОЕС України
виникають у зв’язку з недостатністю
пропускної спроможності ЛЕП для видачі
потужності АЕС (ЗАЕС) і передачі енергії до
центрів споживання, недостатнім рівнем
надійності енергопостачання ряду регіонів
країни (південь Одеської області, Чернівецька
область, м. Київ і область), некомпенсованістю
електромережі по реактивній потужності та
складністю забезпечення нормативної якості
напруги.
Недостатність резервів реактивної потужності
в західному, південному, південно-західному
та центральному регіонах ОЕС України.
Робота АЕС в базовому режимі як по активній
так і по реактивній потужності визначає рівні
напруги у контрольних точках західного,
південного,
південно-західного
та
центрального регіонів ОЕС. В поточних
режимах підтримка необхідних рівнів напруги,
в тому числі і на самих АЕС, у значній мірі
ускладнилась,
а
резервів
реактивної
потужності ТЕС і ГЕС для цього не вистачає. За
значної долі АЕС в структурі покриття
навантаження задача підтримання необхідних
рівнів напруги набуває особливої актуальності
для ОЕС України. З 2001 року за технічним
станом турбогенераторів сумарний діапазон
реактивної потужності РАЕС, ХАЕС та ЮУАЕС
знизився в 2 рази у порівнянні з паспортними
даними генераторів (з близько 3400 до 1700
МВАр), в тому числі на блоках № 1, 2 ЮУАЕС
зменшився з 900 до 460 МВАр, а блоку №3 з
500 до 80 МВАр. Це є особливо актуальним,
оскільки ця АЕС перебуває в центрі ОЕС
України і будь-які зміни в балансі потужності як
у Південній енергосистемі, так і за її межами
суттєво впливають на режим роботи
електричних
зв’язків
ЮУАЕС
з
енергосистемою, а також на рівні напруги на її
шинах 750 і 330 кВ. Режими роботи
генераторів ЮУАЕС з обмеженим діапазоном
завантаження по реактивній потужності

призводять до зниження рівня динамічної
стійкості АЕС з обмеженням рівня робочої
потужності на 100-200 МВт в нормальній і
ремонтних схемах мережі. Крім того,
знижується рівень статичної стійкості з
обмеженням рівня робочої потужності на 300400 МВт і, як наслідок, пропускна
спроможність мережі. В період літнього
споживання, зниження допустимих перетоків
потужності в перетині ЮУАЕС – Дніпро може
викликати додаткове відповідне обмеження
потужності ЮУАЕС. Розв’язання проблеми
підтримання допустимих рівнів напруги на
шинах 750 і 330 кВ АЕС можливе за рахунок
встановлення компенсуючих пристроїв на
шинах самих АЕС або на шинах ПС основної
мережі, що розташовані близько до АЕС
(наприклад шунтуючі реактори та батареї
статичних конденсаторів що керуються, чи
комбіновані пристрої FACTS). Це також
дозволить підвищити запаси зі статичної
стійкості енергосистеми.
Крім того, в умовах фізично застарілої
елементної
бази
пристроїв
АРЗ
тербогенераторів АЕС, на Рівненській АЕС
18.02.2017 року мала місце відмова
нормальної роботи АРЗ, що призвело до
виникнення
низькочастотних
коливань
активної
та
реактивної
потужності
енергоблоків ОЕС України. Також на блоках
Южно-Української АЕС 30.10.2017 було
зафіксовано низькочастотні коливання через
несправність кіл збудження генератора блоку
№ 3 ЮУАЕС.
Видача потужності теплових електростанцій
У квітні звітного року синхронізовано роботу
блоків Луганської ТЕС з ОЕС України по двом
ПЛ 110 кВ Сватово – Курилівка та Сіль – Бахмут.
Через численні пошкоджені ПЛ 220 кВ
північної частини Луганської області надійність
видачі Луганської ТЕС та, відповідно,
електропостачання споживачів залишається
низькою.
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Опис структурних «вузьких місць»
Підвищити надійність роботи Луганського
енерговузла та збільшити потужність видачі
станції можливо за рахунок відновлення
пошкоджених та будівництва нових ПЛ.
Через аварійні пошкодження прилеглої мережі
110 - 330 кВ генерація Вуглегірської ТЕС
протягом 2017 року була обмежена 1040 МВт.
В грудні введено в роботу нову ПЛ 330 кВ
Вуглегірська ТЕС – Донбаська №3, створену з
ділянок ПЛ 500 кВ Донбаська – Перемога та
Вуглегірська ТЕС – Михайлівка 330. Це
дозволило підвищити надійність роботи
власних потреб станції та надало можливість
виводу в ремонт ПЛ 330 кВ Вуглегірська ТЕС –
Донбаська №1, 2. Однак, новостворена
ПЛ 330 кВ Вуглегірська ТЕС – Донбаська №3 не
дозволила збільшити видачу Вуглегірської ТЕС
через обмеження потужності енергоблоків №1
та №2, які підключені до ВРП 110 кВ.
Збільшити видачу потужності Вуглегірської ТЕС
можливо за рахунок перефіксації одного з
енергоблоків на ВРП 330 кВ.
Недостатня пропускна здатність схеми видачі
Запорізької АЕС.
До теперішнього часу не виконана в повному
обсязі проектна схема видачі потужності
Запорізької АЕС при розширенні її потужності
до 6000 МВт. Вона передбачала будівництво
ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська,
реконструкцію ВРП-750 кВ і ПС 750/330 кВ
«Каховська» для передачі потужності від АЕС в
південні райони ОЕС України і розвантаження
перетинів півдня ОЕС України. Це призводить
до обмеження генерації АЕС до 5300 МВт в
нормальному режимі і до 4000 МВт в режимах
відключень одного із діючих зв’язків 750 кВ. На
цей час завершено будівництво ПС 750/330 кВ
«Каховська», через зрив строків будівництва
введення в експлуатацію ПЛ 750 кВ Запорізька
АЕС – Каховська перенесено на перший
квартал 2018 р, реконструкція ВРП-750 кВ
«ЗАЕС» вже проведено.

Недостатня пропускна здатність перетину ОЕС
України – Дніпро, Одеса, Крим.
Низький рівень надійності електропостачання
півдня ОЕС України зумовлений недостатньою
пропускною спроможністю окремих елементів
перетину ОЕС України – Дніпро, Одеса, Крим, в
першу чергу – ПЛ 330 кВ Південна –
Першотравнева № 1,2 та ПЛ 330 кВ Запорізька750 – Дніпро-Донбас №1,2, що виконана в
габаритах 220 кВ з нерозщепленим проводом.
Граничні режими роботи вказаних ПЛ 330 кВ
виявляють
необхідність
вимушеного
додаткового
завантаження
енергоблоків
Криворізької та Запорізької ТЕС в ремонтних
схемах мережі.
Засоби регулювання кута напруги 750/330кВ в
Дніпровській ЕС.
Для забезпечення ремонтів АТ 750/330 кВ на
Запорізькій АЕС, ПС 750 кВ «Дніпровська» та
«Запорізька» в умовах зниженої генерації ТЕС,
необхідно вирішувати питання по введенню в
роботу
трансформаторів
поперечного
регулювання (ТПР) на АТ 750/330 кВ на
ПС
750
кВ
«Запорізька»
та
«Південнодонбаська», а також заміни ТПР на
ПС 750 кВ «Дніпровська» через їх
незадовільний технічний стан.
Недостатня трансформаторна потужність
Дніпровської ЕС.
Для покриття зростаючого споживання в зоні
Дніпровської ЕС передбачається встановлення
на ПС 750 кВ «Дніпровська» та «Запорізька»
третіх автотрансформаторів 750/330 кВ
потужністю 1000 МВА кожний.
В умовах зниження споживання в енерговузлі
безпосередньо приєднаному до шин 150 кВ
Запорізької ТЕС для зняття обмежень видачі
повної потужності блоків приєднаних до цих
шин в ремонтних та аварійних схемах
необхідно виконати розділення АТ-1 та АТ-2 з
підключенням їх в окремі поля 330 кВ.
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В умовах зростання споживання в районі
Криворізької ТЕС на класі напруги 150 кВ та
забезпечення завантаження блоків даної
електростанції за економічними показниками
необхідно виконати розділення АТ-1 та АТ-2 з
підключенням їх в окремі поля 330 кВ та
150 кВ.
В умовах недостатньої автотрансформаторної
потужності на ПС 330 кВ «Побузька» для
забезпечення нормативних рівнів надійності
електропостачання
існуючих
споживачів
необхідно встановлення третього АТ 330/150
кВ потужністю 250 МВА.
Недостатня пропускна здатність мережі
Центральної ЕС.
В умовах виводу із роботи Чорнобильської АЕС
постало питання забезпечення надійності
енергопостачання Центральної ЕС в цілому та,
зокрема, м. Києва. За результатами
комплексного обстеження АТ-3 750/330 кВ
Чорнобильської АЕС було встановлено
обмеження максимального навантаження АТ-3
не більше 60% від номінального, що,
відповідно, обмежує технічну можливість
передачі електроенергії через ВРП 750/330 кВ
АЕС. Це призвело до того, що в схемах ремонту
транзиту ПЛ 330 кВ Хмельницька АЕС –
Шепетівка – Житомир або АТ-4 750/330 кВ
Чорнобильської АЕС, для виконання вказаних
вимог, необхідно додатково завантажувати
Київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 та Трипільську ТЕС.
Першим кроком до вирішення цієї проблеми
стало спорудження ПС 750 кВ «Київська».
Недостатня пропускна здатність мережі
живлення Київського енерговузла.
Зростання електроспоживання м. Києва
призвело до граничних режимів роботи
живлячої мережі та автотрансформаторних
зв’язків Київського кільця 330 кВ. Граничні
режими роботи вказаних ПЛ 330 кВ та
обладнання
виявляють
необхідність
вимушеного
додаткового
завантаження
енергоблоків Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 та

Дарницької ТЕЦ. Крім того через роботу ТЕЦ-5 і
ТЕЦ-6 зі зниженою генерацією під час
проведення ремонтної кампанії в літній період
(зупинка ТЕЦ-6, робота ТЕЦ-5 з мінімальним
навантаженням)
ускладнює
виконання
запланованих ремонтів ПЛ 330 кВ та
обладнання окремих ПС 330 кВ, які впливають
на режим роботи Київського енерговузла. В
цих умовах для підвищення надійності
живлення споживачів м. Києва виконана
прив’язка ПС 750 кВ «Київська» до мережі
330 кВ Київського енерговузла, таке мережеве
будівництво дало змогу поліпшити ситуацію.
Закрити
проблему
надійного
електропостачання Київського енерговузла в
умовах росту споживання електроенергії у
горизонті планування, що розглядається,
дозволить
реалізація
запланованого
будівництва ПС 330 кВ «Західна» із заходами
ПЛ 330 і 110 кВ, встановлення третього АТ
200 МВА на ПС 330 кВ «Новокиївська» та
«Броварська і будівництво ПС 330/110 кВ
«Східна».
Будівництво нового потужного джерела
живлення ПС 330/110 кВ «Східна» із заходами
ПЛ 330 кВ Київська ТЕЦ-5 – Броварська
необхідно також для забезпечення надійного
живлення
існуючих
та
перспективних
споживачів Бориспільського і Броварського
району Київської області та Лівобережної
частини м. Києва.
Крім того, потрібне спорудження заходів ПЛ
330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на ПС
750 кВ «Київська» з встановленням другого
АТ 750/330 кВ.
Для забезпечення нормативного рівня
електропостачання споживачів, приєднаних до
шин 110 кВ Трипільської ТЕС, необхідне
відновлення
роботи
пошкодженого
АТ 330/110 кВ потужністю 125 МВА. Реалізація
проекту гальмується, через невизначеність по
даному питанню оператора Трипільської ТЕС
(ПАТ «Центренерго»). ДП «НЕК «Укренерго» в
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рамках своєї правової діяльності не може
поставити обладнання на інший суб’єкт
господарювання.
Недостатня
пропускна
здатність
та
трансформаторна потужність Західної ЕС.
У зв’язку з виділенням частини ОЕС України –
«острова Бурштинської електростанції» – на
паралельну роботу з ENTSO-E три ПЛ-330 кВ
Бурштинська
ТЕС
–
Тернопільська,
Бурштинська ТЕС – Західноукраїнська та
Бурштинська
ТЕС
–
Івано-Франківська
комутуються на ВРП 330 кВ Бурштинської ТЕС.
Така схема мережі значно ускладнює
проведення ремонтної кампанії основної
мережі регіону та знижує рівень надійності
живлення споживачів Івано-Франківської,
Чернівецької та Тернопільської областей.
В режимах максимальних навантажень робота
транзиту 330 кВ Дністровська ГЕС – Кам’янецьПодільська – Чернівці – Івано-Франківськ –
Бурштинська ТЕС є складною, особливо в
післяаварійних
режимах,
коли
не
забезпечуються мінімально допустимі рівні
напруги на шинах 110 кВ ПС 330 кВ, що може
привести до роботи АОЗН. В ремонтних схемах
ПЛ 330 кВ Бурштинська ТЕС – Івано-Франківськ
при аварійному вимкненні ПЛ 330 кВ ІваноФранківськ – Чернівці (Кам’янець-Подільський)
енерговузол «погашається». Завантаженість
ПС 330 кВ «Чернівецька» та відсутність
розвитку транзитної мережі 110 кВ призводить
до
неможливості
виконання
вимог
нормативних документів щодо необхідних
обсягів резервування навантаження. Всі ці
проблеми гостро ставлять питання про
необхідність посилення даного транзиту
шляхом будівництва поперечних зв’язків з
транзитом ПЛ 330 кВ Бурштинська ТЕС –
Тернопільська – Хмельницька, а саме
завершити
будівництво
та
ввести
в
експлуатацію ПЛ 330 кВ Західноукраїнська –
Богородчани та ПЛ 330 кВ Луцьк Північна –
Тернопільська – Чернівецька.

Діюча мережа 330-750 кВ не забезпечує
передачу надлишку потужності із заходу в інші
регіони України в ремонтних та ремонтноаварійних схемах. В цих умовах для
збільшення
пропускної
спроможності
перетинів Захід – Вінниця, Вінниця – ЮжноУкраїнська АЕС та Южно-Українська АЕС –
Дніпро, крім ПЛ 330кВ Богородчани –
Західноукраїнська, ПЛ 330кВ Луцьк Північна –
Тернопільська (з наступним продовженням її
до ПС 330 кВ «Чернівецька»), необхідно
розпочати розробку проектно-вишукувальної
документації по південному транзиту 750 кВ
Каховка – Приморська.
Недостатня пропускна здатність та надійність
електропостачання Ізмаїльського енерговузла
Для покращення живлення від ОЕС України
споживачів району ПС 330 кВ «Арциз» та
Ізмаїльського енерговузла, а також видачі
потужності сонячних електростанцій, що
розміщені в регіоні, в денний пік їхньої
генерації, необхідно прискорити проектування
та будівництво ПЛ-330 кВ Новоодеська –
Арциз.
Для повного вирішення проблеми живлення
Одеського регіону необхідно розпочати
будівництво ПС 750 кВ «Приморська» з
заходами на неї ПЛ 750 кВ Южно-Українська
АЕС – Ісакча та ПЛ 330 кВ Молдавська ДРЕС –
Усатово, Молдавська ДРЕС – Котовська та
Аджалик – Усатово № 2, а також
переключення на неї з Молдавської ДРЕС ПЛ
330 кВ Молдавська ДРЕС – Арциз.
Пошкодження ЛЕП в районі проведення АТО
Внаслідок тривалих бойових дій на території
Донбаської ЕС залишаються пошкоджені
більшість ЛЕП системи передачі, які з’єднують
неконтрольовані
райони
Донецької
і
Луганської областей з основною частиною ОЕС
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- України. Станом на кінець 2017 року аварійно
вимкнені наступні лінії:
- ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС – Михайлівська 330
№1 - 4;
- ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС – Перемога;
- ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС – Комунарська №1,2;
- ПЛ 220 кВ Миронівська ТЕС – Михайлівка 330;
- ПЛ 220 кВ Слов'янська ТЕС – ЛИП (А)(Б);
- ПЛ 220 кВ Михайлівка 330 – Ювілейна
(ділянка ПЛ використовується у складі
тимчасової ПЛ 110 кВ Ювілейна – Гірська з
відгалуженням ГПП-2);
- ПЛ 220 кВ Михайлівка 330 – Лисичанська
(ділянка ПЛ використовується у складі
тимчасової ПЛ 220 кВ Лисичанська –
Ювілейна);
- ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС – Ювілейна (ділянка
ПЛ використовується у складі тимчасових ПЛ
220 кВ Лисичанська – Ювілейна, ПЛ 35 кВ
Щастя – ГНС з відгалуженням на ПС 35 кВ «НС2» та ПС 35 кВ «Трьохізбенка»);
- ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС – Сисоєве;
- ПЛ 220 кВ Сисоєве – Великоцька;
- ПЛ 220 кВ Старобешівська ТЕС – Азовська №1
(ділянка ПЛ використовується у складі
тимчасової ПЛ 110 кВ Зоря – Азовська);
- ПЛ 220 кВ Старобешівська ТЕС – Азовська (А),
(Б);
- ПЛ 330 кВ Вуглегірська ТЕС – Центральна
№1,2;
- ПЛ 330 кВ Вуглегірська ТЕС – Михайлівка
330 кВ (ділянка ПЛ використовується у складі
тимчасової ПЛ 330 кВ Вуглегірська ТЕС –
Донбаська № 3);
- ПЛ 330 кВ Вуглегірська ТЕС – Макіївська;
- ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС – Чайкіне №1,2;
- ПЛ 500 кВ Донбаська – Новодонбаська;

- ПЛ 500 кВ Донбаська – Перемога (ділянка ПЛ
використовується у складі тимчасової ПЛ
330 кВ Вуглегірська ТЕС – Донбаська № 3).
Недостатня пропускна здатність мереж між
профіцитною південною та дефіцитною
північною частинами східного регіону ОЕС
України. В умовах фактичних режимів в ОЕС
України та режиму перетоків з дефіцитною
частиною Північної ЕС по ПЛ 330 кВ
Павлоградська – Білицька тривалий час
існують складнощі з виводом в ремонт ПЛ
330 кВ Придніпровська ТЕС – Павлоградська та
ПЛ
150
кВ
Придніпровська
ТЕС
–
Павлоградська
через
незабезпеченість
післяаварійних режимів, в результаті того, що
потужність з південної частини східного
регіону ОЕС України (район Курахівської ТЕС та
ПС 750 кВ «Південнодонбаська») по мережі
330 кВ через підстанції «Запорізька 750 –
Дніпровська 330 – Придніпровська ТЕС –
Павлоградська – Білицька» направляється до
дефіцитної північної частини східного регіону
ОЕС України, додатково завантажуючи ПЛ
330 кВ «Запорізька 750 – Дніпровська» до 90100% від номіналу навіть у нормальному
режимі. В зв’язку з цим, а також для посилення
схеми видачі потужності Курахівської ТЕС,
необхідно будівництво двоколової ПЛ 330 кВ
від Курахівської ТЕС до місця врізки в ПЛ
330 кВ Білицька - Центральна довжиною
близько 50 км (утворення ПЛ 330 кВ
Курахівська ТЕС – Білицька та Курахівська ТЕС –
Центральна). При цьому, для приєднання ПЛ
на Курахівській ТЕС можна використати дві
комірки 330 кВ відключених, на даний час, ПЛ
330 кВ на ПС 330 кВ «Чайкіне».

80

План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

5.2 Аналіз перспективних режимів
У 2014 році ДП «НЕК «Укренерго» було розроблено Схему перспективного
розвитку ОЕС України на період до 2020 року (з перспективою до 2025 року)
(схвалено рішенням Науково-технічної ради Міненерговугілля України).
Схему перспективного розвитку ОЕС України
було розроблено згідно нормативного
документу «Виконання схем перспективного
розвитку ОЕС України, окремих енерговузлів та
енергорайонів. Правила».
У Схемі перспективного розвитку ОЕС України
було розглянуто три сценарних варіанти
(базовий, оптимістичний та песимістичний), які
відрізняються темпами зростання обсягів
споживання та навантажень добових графіків у
характерні періоди року. Для оцінки
визначених
перспективних
режимів
використовувались типові методи аналізу і
розрахунку електричних мереж і систем з
метою виявлення «вузьких місць» і визначення
необхідних заходів з розвитку системи
передачі. Горизонти планування становили 5 і
10 років, кількість розрахункових режимів 24
(3 сценарії розвитку *4 характерних режими *2
горизонти планування).
На
основі
проведених
всеохоплюючих
режимних розрахунків при різних сценаріях,
було визначено напрями розвитку мережі 220
– 750 кВ та транзитної мережі 110 – 150 кВ ОЕС
України, обсяги реконструкції та технічного
переоснащення діючих об'єктів системи
передачі, напрями технічного переозброєння
засобів захисту й управління режимами
роботи енергосистеми з урахуванням новітніх
досягнень науки і техніки, а також заходи з
підвищення надійності електропостачання
споживачів з урахуванням схем розподільчих
пристроїв електростанцій та підстанцій,
пропозицій
щодо
спорудження
нових
генеруючих
потужностей,
модернізації
існуючих та впровадження нових засобів
протиаварійної автоматики. При цьому,
оптимістичний та песимістичний варіанти 2020

року в порівнянні з базовим варіантом не
мають значних розходжень (напруги на 1-2 кВ
відрізняються від базового, завантаження ПЛ
та трансформаторів в оптимістичному на 1-2 %
вищі в порівнянні з базовим, в песимістичному
на 1-2 % менші).
Слід
розуміти,
що
робота
«Схема
перспективного розвитку ОЕС України на
період до 2020 року» загалом складається з
понад 2450 сторінок розрахунків та аналізу,
тому інтеграція такого об’єму інформації в цей
Плану розвитку є недоцільною та практично
такою, що не може бути реалізована. Крім
того, жоден з європейських операторів не
практикує такого підходу.
Поряд з цим, системним оператором свого
часу було виконано схеми розвитку всіх
енергосистем
та
крупних
енерговузлів
ОЕС України.
Враховуючи зазначене, в даному Плані
розвитку представлені тільки напрями
розвитку мережі 220 – 750 кВ та транзитної
мережі 110 – 150 кВ ОЕС України, які являються
результатом вищенаведених робіт та є
актуальними на сьогодні.
Основними чинниками для розвитку мереж
ОЕС України є:
 реконструкція
наявних
генеруючих
потужностей ТЕС і ТЕЦ із збільшенням
встановленої потужності енергоблоків та
оснащенням
їх
ефективним
пилогазоочисним обладнанням, а також
будівництво нових енергоблоків на основі
сучасних
технологій
спалювання
органічного палива;
 продовження строку експлуатації діючих
енергоблоків АЕС за умов позитивних
підсумків періодичної переоцінки безпеки;
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 добудова
третього
та
четвертого
енергоблоків Хмельницької АЕС (Наразі за
офіційною
інформацією,
ДП
НАЕК
«Енергоатом»
призупиняє
реалізацію
даного проекту у зв’язку з відсутністю
фінансування.
При
цьому,
у
разі
відновлення проекту, необхідне для видачі
потужності
третього
та
четвертого
енергоблоків
Хмельницької
АЕС
електромережеве будівництво зі строками
будівництва буде розглянуто в наступних
Планах розвитку для синхронізації вводу в
експлуатацію блоків та електромереж);
 будівництво нових та реконструкція діючих
гідроагрегатів на ГЕС і ГАЕС;
 реалізація
проектів
будівництва
енергогенеруючих
потужностей
на
відновлюваних та альтернативних джерелах
енергії з урахуванням потреб оптимізації
структури генеруючих потужностей в ОЕС
України;
 виведення з роботи енергогенеруючого
обладнання теплових електростанцій та
електротехнічного і електровимірювального
обладнання електричних мереж, яке
вичерпало технічний ресурс експлуатації,
має
незадовільні
показники
енергоефективності, не відповідає сучасним
вимогам
нормативно-технічної
документації, нормам екологічної та
техногенної безпеки;
 збільшення попиту на електроенергію і
підвищення надійності електропостачання
потужних енерговузлах і в мережах
розподільчих компаній.
Все це призводить до необхідності будівництва
нових підстанцій та ліній електропередачі,
реконструкції наявних об’єктів системи
передачі із збільшенням їх потужності та
пропускної здатності. Завдання і заходи Плану
розвитку розроблені таким чином, щоб
якнайкраще скоординувати між собою
перспективні
плани
розвитку

енергогенеруючих джерел та електричних
мереж
для
оптимізації
їх
технічної,
технологічної та інвестиційної складових.
Нерівномірний розподіл енергогенеруючих
потужностей по регіонах країни призводить до
ускладнення режимів роботи ОЕС України та її
регіональних енергосистем, також низький
рівень
надійності
електропостачання
обумовлений тривалим недофінансування
мережевого будівництва. В цілому надійність
електропостачання
електроенергетичних
систем характеризується наступним:
Дніпровська ЕС має позитивний баланс з
активної
потужності
та
електроенергії.
Надлишки
енергії,
головним
чином,
видавалися до Центральної та Північної ЕС.
Відставання будівництва електромереж не
дозволяє остаточно вирішити проблему видачі
проектної
потужності
Запорізької
АЕС
(6 000 МВт). Наразі обмеження потужності
станції через відставання реалізації проектної
схеми видачі потужності становить близько
700 МВт. Ця проблема буде вирішена за
рахунок будівництва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС
– Каховська та ПС 750/330 кВ «Каховська», а
також здійснення реконструкції ВРП-750 кВ
ЗАЕС. При цьому, буде значно підвищена
надійність живлення споживачів південної
частини ОЕС України, особливо Херсонської та
Миколаївської областей.
Недостатня пропускна здатність ділянки
ПЛ 330 кВ Запорізька 750 – Дніпро-Донбас №1,
2, що виконана в габаритах 220 кВ з
нерозщепленим проводом, призводить до їх
перевантаження при зниженій генерації
Криворізької та Запорізької ТЕС, що обумовлює
зниження межі завантаження перетину ОЕС
України – Дніпро, Одеса, Крим. Для вирішення
проблеми передбачається реконструкція ПЛ з
заміною ділянки, виконаного проводом АС-500
на 2 АС-400. В подальшому мають бути
реконструйовані всі ПЛ 330 кВ, що виконані в
габаритах 220 кВ.
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В умовах низького рівня генерації Криворізької
ТЕС
для
забезпечення
надійного
електропостачання прилеглого промислового
району доцільним є виконання, в першу чергу,
реконструкції ПЛ 330 кВ Південна –
Першотравнева з підвісом двох проводів в
фазі.
Значна частина підстанцій енергосистеми
виконані за схемами та на обладнанні,
застосування яких не відповідає вимогам ПУЕ,
що негативно впливає на надійність
енергопостачання споживачів регіону. В
плановому
періоді
передбачається
реконструкція ВРП ПС 330 кВ «Криворізька»,
«Дніпро-Донбас».
Також у зв’язку з приєднанням до ПС 330 кВ
«Мелітопольська» вітрової електростанції на
класі напруги 330 кВ передбачається
реконструкція ВРУ 330 кВ (з встановленням
вимикача в неповне полуторне поле).
Для покриття зростаючого навантаження
споживачів півдня Кіровоградської області та
півночі Миколаївської області передбачається
збільшення автотрансформаторної потужності,
зокрема встановлення третього АТ 330/150 кВ
потужністю 250 МВА на ПС 330 кВ «Побузька».
Для
забезпечення
надійного
електропостачання вугільних шахт Західного
Донбасу передбачається реконструкція ВРУ
150 кВ ПС 330 кВ «Павлоградська» з переходом
до
схеми
«дві
робочі
секціоновані
вимикачами, і обхідна системи шин з двома
обхідними і двома шиноз’єднувальними
вимикачами».
В
умовах
зростання
навантаження
електроустановок в районі ПС 330 кВ «ВДГМК»
виникне необхідність будівництва другої ПЛ
330 кВ Дніпровська – ВДГМК з перспективою
подальшого
встановлення
другого
АТ 330/150 кВ потужністю 250 МВА.
Також, в подальшому, для забезпечення
електропостачання споживачів лівобережної

частини
міста
Дніпро
передбачається
будівництво ПС 330/150 кВ «Лівобережна» з
ПЛ 330 кВ Придніпровська ТЕС – Лівобережна Павлоградська.
Донбаська ЕС, в основному, є дефіцитною по
потужності та електроенергії з причини
використання її теплових електростанцій в
покриті нерівномірності добового графіка
навантаження та дефіциту палива. Дефіцит
потужності покривався за рахунок перетікання
потужності з Дніпровської ЕС.
Через довготривалий ремонт АТ-3 750/330 кВ
Южно-Української АЕС та пошкодження 2ТПР
ф. «А» на ПС 750 кВ «Дніпровська» генерація
бл. №3 Южно-Української АЕС була обмежена
величиною від 600 до 800 МВт в період з
07.06.16 до 20.07.16. Також впродовж заміни
на новий 2ТПР ф. «А» на ПС 750 кВ
«Дніпровська» (з 02.04 по 19.10.2016) була
зупинена ремонтна кампанія на елементах
мережі
750-330
кВ,
відсутність
яких
призводила до додаткового завантаження
АТ ПС 750 кВ «Дніпровська». Знижена
надійність
роботи
ТПР
ПС 750
кВ
«Дніпровська»
через
їх
незадовільний
технічний
стан,
може
привести
до
неможливості регулювання завантаження АТ
750/330 кВ на ПС 750 «Дніпровська» або
ПС 750 кВ «Запорізька» та їх перевантаження.
В цих умовах слід передбачити заміну
трансформаторів поперечного регулювання на
ПС 750 кВ «Дніпровська».
Недостатня автотрансформаторна потужність
на ПС 750 кВ «Дніпровська» в умовах зниженої
генерації ТЕС та введення нових споживачів в
прилеглому
енергорайоні
ускладнила
можливість виводу в ремонт одного із АТ через
перевантаження АТ, який залишиться в роботі.
Необхідно збільшення автотрансформаторної
потужності шляхом встановлення третього
АТ 750/330 кВ.
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Мережі системи передачі на території
Донецької та Луганської областей. Для
забезпечення надійного електропостачання
споживачів Донбаської ЕС, в першу чергу,
підприємств
вугільної
промисловості
необхідно здійснити:
1. Заходи пов’язані з переведення частини
навантаження ПС 330 кВ «Михайлівка» на
ПС 500 кВ «Новодонбаська» та підвищення
надійності електропостачання споживачів
східного Донбасу (посилення перетину Донбас
– Східний Донбас):
•
будівництво заходів на ПС 500 кВ
«Новодонбаська» існуючої ПЛ 500 кВ
Донбаська – Перемога;
•
встановлення другого АТ 500/220 кВ на
ПС 500 кВ «Новодонбаська» з прив’язкою її до
мережі 220 кВ за рахунок ПЛ 220 кВ (заходи ПЛ
220 кВ Миронівська ТЕС – Михайлівка 330 з
утворенням ПЛ 220 кВ Миронівська ТЕС –
Новодонбаська та Новодонбаська – Ювілейна);
•
проектування, будівництво та введення
в роботу двох ПЛ 220 кВ Новодонбаська –
Алмазна №1,2 з утворенням транзитів ПЛ 220
кВ Новодонбаська – Алмазна – Михайлівка330
та Новодонбаська – Михайлівка.
2. Будівництво заходів ПЛ 330 кВ Лозова –
Центральна на ПС 330 кВ «Білицька» з
відповідною реконструкцією підстанції з
метою
підвищення
надійності
електропостачання споживачів Курахівсько Білицького енерговузла в ремонтних та
ремонтно-аварійних
режимах
системи
передачі.
3. Закінчити реконструкцію ВРП 220 кВ ПС
220 кВ «Азовська» з заміною старих вимикачів
220 кВ на сучасні.
4. З метою приведення схем підстанцій до
вимог ПУЕ та підвищення надійності живлення
споживачів виконати заміну відокремлювачівкороткозамикачів на вимикачі 220 кВ на

ПС 220 кВ «Смолянка», «Амвросіївка»,
«Алчевська»,
«Алмазна»,
«Антрацит»,
«Луганська» та «Великоцька».
Водночас, заходи в Донбаській енергосистемі
по об’єктам розташованим в зоні проведення
антитерористичної операції можуть бути
реалізовані після відновлення повноважень
органів державної влади на відповідній
території в повному обсязі. Також необхідно
буде здійснити аналіз стану мережевої
інфраструктури, що зазнала руйнувань в
умовах тривалих бойових на території ОРДЛО.
В 2018
році заплановано
розпочати
будівництво нової ПС 500/220 кВ «Кремінська».
Будівництво даної підстанції, з приєднанням її
на напрузі 500 кВ в розріз ПЛ 500 кВ Донська
(Російська Федерація) – Донбаська, а також на
напрузі 220 кВ, дозволить значно покращити
надійність електропостачання споживачів
Луганської
області,
де
мережева
інфраструктура
постраждала
внаслідок
активних бойових дій при проведені АТО.
Західна ЕС має позитивний баланс з активної
потужності та електроенергії.
В енергосистемі здійснюється паралельна
робота «острова Бурштинської електростанції»
з енергосистемою ENTSO-E. Експортні поставки
з «острова Бурштинської електростанції»
здійснюються максимальною величиною до
650 МВт.
Покриття навантаження частини Західної ЕС,
що працює паралельно з ОЕС України,
здійснюється
Рівненською
АЕС
і
Добротвірською ТЕС. В 2016 році завершено
будівництво та введено в експлуатацію ПЛ 750
кВ Рівненська АЕС – Київська, яка посилює
перетин Захід – Вінниця та забезпечує видачу
повної потужності енергоблоків Хмельницької
АЕС 2 000 МВт і Рівненської АЕС 2 835 МВт (до
введення в експлуатацію ПЛ обсяг обмежень
складав до 1 300 МВт в літній період та
900 МВт в зимовий період).
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Для підвищення надійності електропостачання
споживачів Західної ЕС необхідно:

завершення
будівництва
ділянки
ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани до
ПС 750 кВ «Західноукраїнська» з метою
посилення
актуальних
перетинів
та
підвищення надійності електропостачання
Івано-Франківського енерговузла;

завершення будівництва ПЛ 330 кВ
Західноукраїнська – Дрогобич з ПС 330 кВ
«Дрогобич» з метою підвищення надійності
електропостачання
Бориславського
енерговузла шляхом переведення частини
навантаження з «острова Бурштинської ТЕС»
на живлення від ОЕС України;

будівництво ПЛ 330 кВ Луцьк Північна –
Тернопільська з її продовженням до ПС 330 кВ
«Чернівецька» з метою посилення актуальних
перетинів
та
підвищення
надійності
електропостачання
Чернівецького
та
Тернопільського енерговузлів;

реконструкція ПС 330 кВ «Рівне» з
заміною існуючих та встановленням та
третього АТ 330/110 кВ потужністю 125 МВА
для запобігання перевантаження існуючих
автотрансформаторів в ремонтних режимах;

будівництво ПЛ 330 кВ Нововолинська
– Яворів з реконструкцією ВРУ 330 кВ
ПС «Яворів» та «Львів Західна» з метою
запобігання
перевантаження
одного
АТ
750/330
кВ
на
ПС
750
кВ
«Західноукраїнська» при відключені другого,
видачі потужності ВДЕ, а також можливості
здійснення
надійного
електропостачання
існуючих та перспективних споживачів даного
енерговузла.
Для
забезпечення
надійного
електропостачання споживачів Закарпатської
області передбачається:

встановлення
другого
автотрансформатора 400/220 кВ (АТ-4) на
ПС 400 кВ «Мукачеве» з заміною існуючого АТ3 на новий з метою приведення схеми до

нормативних
вимог,
надійного
електропостачання споживачів в ремонтних та
ремонтно-аварійних режимах мережі 220 кВ;

будівництво ПС 400/110 кВ «Ужгород» з
двома АТ потужністю 250 МВА кожен та
заходами ПЛ 400 кВ Мукачеве – Капушани.
Значна частина підстанцій енергосистеми
виконані за схемами та на обладнанні,
застосування яких не відповідає вимогам ПУЕ,
що негативно впливає на надійність
енергопостачання споживачів регіону. В
плановому
періоді
передбачається
реконструкція ВРП 330 кВ ПС 330 кВ «Яворів»
та «Радивилів».
З метою приведення схем підстанцій до вимог
ПУЕ планується заміна відокремлювачівкороткозамикачів на вимикачі 220 кВ на ПС
220 кВ «Воловець» та «Борислав».
Для забезпечення підтримки нормативних
рівнів напруги при зміні режимів роботи на
шинах
35
кВ
підстанцій,
від
яких
безпосередньо живляться споживачів, в тому
числі
власні
потреби,
передбачається
встановлення шунтуючих реакторів на ПС
220 кВ «Луцьк південна», ПС 330 кВ
«Нововолинськ» і «Ковель».
Південна ЕС має позитивний баланс з активної
потужності та електроенергії. Баланс з активної
потужності в системі визначається кількістю
працюючих блоків на Южно-Українській АЕС.
Южно-Українська АЕС суттєво впливає на
режим напруги мережі 750 і 330 кВ
центральної частини ОЕС України та надійність
роботи південного регіону. Обмеження
наявної реактивної потужності блоків цієї АЕС
призводить до ускладнення регулювання
напруги у нормальних і особливо в ремонтних
схемах.
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У складі енерговузла Южно-Української АЕС
працює
Ташлицька
ГАЕС
двома
гідроагрегатами в режимі видачі активної
потужності
у
години
максимального
навантаження, та одним або
двома
гідроагрегатами в
режимі
споживання
активної потужності у години мінімального
навантаження.
Відсутність генеруючих джерел за наявності
однієї живлячої ПС 330 кВ «Арциз»
ПЛ 330 кВ Молдавська ДРЕС – Арциз
спричиняє
труднощі
з
забезпеченням
надійного живлення споживачів південнозахідної частини Одеської області при
проведенні
ремонтних
робіт
основних
транзитів 110 кВ, які живлять даний регіон. Для
забезпечення необхідного рівня надійності
енергопостачання та підтримання допустимих
рівнів напруги в цьому районі виконуються
проектні розробки щодо будівництва ПЛ 330
кВ Новоодеська – Арциз.
Істотна динаміка зростання споживання
Одеського енерговузла, значне завантаження
елементів перетину ОЕС України – Одеса,
Молдова, а також нестабільна робота
Молдавської ДРЕС обумовили необхідність
спорудження в зазначеному регіоні нового
опорного джерела живлення, а саме ПС
750/330 кВ «Приморська» з прив’язкою її до
існуючих мереж 330-750 кВ, в складі заходів
ПЛ 750 кВ Южно-Українська АЕС – Ісакча, ПЛ
330 кВ Подільська – МолдДРЕС, Усатове –
МолдДРЕС, Аджалик – Усатове № 2. Також
передбачається будівництво ПЛ Приморська –
Арциз на основі ПЛ 330 кВ МолдДРЕС – Арциз,
яка буде цілком проходити по території
України.
Передбачене в межах приведення схеми
видачі потужності Запорізької АЕС будівництво
ПС 750 кВ «Каховська» разом з лініями
прив’язки до мережі 330 кВ (заходи ПЛ 330 кВ
Каховська 330 – Херсонська та Каховська 330 –
Островська) також забезпечить підвищення

рівня
надійності
електропостачання
споживачів півдня України.
Для підвищення надійності електропостачання
споживачів Херсонської та Миколаївської
областей, які наразі живляться від транзиту
330 кВ Трихати – Миколаївська – Херсонська –
Каховська необхідно будівництво додаткових
зв’язків підстанцій регіону з джерелами
живлення.
Оптимальним
варіантом
є
будівництво заходів ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС
– Трихати на ПС «Миколаївська».
Для покриття зростаючого навантаження
споживачів
передбачається
збільшення
автотрансформаторної потужності, зокрема
встановлення другого автотрансформатора
330/150 кВ потужністю 250 МВА на ЮжноУкраїнській АЕС, а також заміна двох
АТ 330/110 кВ потужністю 125 МВА кожен на
два АТ потужністю 200 МВА на ПС 330 кВ
«Аджалик». В подальшому передбачається
переведення на напругу 330 кВ діючої
ПС 220 кВ «Центроліт» шляхом будівництва
РУ 330 кВ, заходів ПЛ 330 кВ Аджалик – Усатове
№
1
та
встановлення
двох
автотрансформаторів 330/110 кВ потужністю
200
МВА
для
покриття
зростаючого
навантаження міста Одеса в умовах фактичної
відсутності власних джерел енергії.
Будівництво ПЛ 750 кВ Приморська –
Каховська забезпечить взаємне резервування
між ПС 750 кВ «Приморська» і «Каховська».
У
плановому
періоді
передбачається
переведення на номінальну напругу 330 кВ
ПЛ 150 кВ Южно-Українська АЕС – Кварцит.
Південно-Західна ЕС має позитивний баланс з
активної потужності та електроенергії.
Фактичне покриття енергосистеми складається
з двох блоків Хмельницької АЕС по 1 000 МВт,
двох – шести блоків Ладижинської ТЕС і в
години максимального споживання до
5 генераторів Дністровської ГЕС та одноготрьох генераторів Дністровської ГАЕС.
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Під час проходження ОЗМ 2014-2015 рр.
завантаження автотрансформаторів ПС 330 кВ
«Чернівецька» сягало номінальних значень.
При цьому, відсутність можливості повного
резервування навантажень вузла ПС 330 кВ
«Чернівецька» по транзитній мережі 110 кВ та
подальший розвиток інфраструктури регіону
обумовлює
необхідність
встановлення
третього автотрансформатора на вказаній
підстанції.
З
метою
підвищення
надійності
електропостачання споживачів Вінницького
кільця 110 кВ шляхом забезпечення його
другим джерелом живлення передбачається
встановлення другого АТ 330/110 кВ
потужністю 125 МВА на ПС 750 кВ «Вінницька»
з відповідною реконструкцією ВРП 110 кВ і
330 кВ та будівництво дволанцюгової
ПЛ 110 кВ від даної підстанції до кільця 110 кВ.
Також для покриття зростаючого навантаження
споживачів
передбачається
збільшення
автотрансформаторної потужності шляхом
встановлення другого АТ 330/110 кВ
потужністю 200 МВА на ПС 330 кВ «Козятин, а
також приведення схеми» до вимог
нормативних
документів.
Можливість
ефективного
використання
потужностей
Дністровської ГАЕС в складі першої черги (три
гідроагрегати) потребує відповідного розвитку
електромережевої інфраструктури системи
передачі. За результатами виконання роботи
«Уточнення схеми видачі Дністровської ГАЕС» з
урахуванням очікуваної реалізації проектів
будівництва ПЛ 330 кВ Західноукраїнська –
Богородчани та Тернопільська – Чернівецька
мають бути зроблені висновки щодо
можливості роботи станції за фактичної схеми
її прив’язки.
В 2016 році залишалися складними режими
роботи мережі південно-західного регіону ОЕС
України. Три ПЛ-330 кВ Бурштинська ТЕС –
Тернопільська,
Бурштинська
ТЕС
–

Західноукраїнська та Бурштинська ТЕС – ІваноФранківськ комутуються на одну секцію 2-А
330 кВ Бурштинської ТЕС згідно схеми
виділення «острова Бурштинської ТЕС» на
паралельну роботу з ENTSO-E. Така схема
мережі значно ускладнює
проведення
ремонтної кампанії основної мережі регіону та
знижує рівень надійності живлення споживачів
Івано-Франківської,
Чернівецької
та
Тернопільської областей.
В режимах максимальних навантажень робота
транзиту 330 кВ Дністровська ГЕС – Кам’янецьПодільська – Чернівецька - Івано-Франківськ –
Бурштинська ТЕС є складною, особливо в
післяаварійних
режимах,
коли
не
забезпечуються мінімально допустимі напруги
на шинах 110 кВ ПС 330 кВ, що може привести
до роботи АОЗН. В ремонтних схемах ПЛ
330 кВ Бурштинська ТЕС - Івано-Франківськ при
аварійному вимкненні єдиного, живлячого
Івано-Франківський та Чернівецький вузли
зв’язку,
енерговузол
погашається.
Завантаженість ПС 330 кВ «Чернівецька» та
відсутність розвитку транзитної мережі 110 кВ
призводить до неможливості виконання вимог
нормативних документів щодо необхідних
обсягів резервування навантаження. Всі ці
проблеми гостро ставлять питання про
необхідність перетворення даного транзиту у
вузлову
схему
шляхом
будівництва
поперечного зв’язку з транзитом 330 кВ
Бурштинська
ТЕС
Тернопільська
Хмельницька.
Для вибору оптимального варіанту побудови
зв’язку між ПС 330 кВ «Тернопільська» та
«Чернівецька» Південно-Західною ЕС в 2015
році погоджено передпроектну роботу
«Техніко економічного обґрунтування вибору
варіанта
будівництва
ЛЕП
330
кВ
«Тернопільська
–
Чернівецька».
Для
підвищення надійності роботи мережі регіону,
забезпечення
її
гнучкості
необхідно
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завершити
будівництво
та
ввести
в
експлуатацію ПЛ 330 кВ Західноукраїнська –
Богородчани та виконати робоче проектування
ПЛ 330 кВ Луцьк північна - Тернопільська Чернівецька.
Північна ЕС є дефіцитною як по потужності, так
і по електроенергії. Дефіцит Північної ЕС
покривався за рахунок перетоку від ОЕС
Центра (РФ) (тільки технологічний перетік для
підтримки частоти в ОЕС України на заданому
рівні) та від Дніпровської ЕС. Величина
дефіциту потужності системи залежить
виключно від завантаження блоків Зміївської
ТЕС та Харківської ТЕЦ-5. У години
максимального споживання електроенергії
навантаження Зміївської ТЕС досягало 1 126
МВт, а в окремі періоди – 1 880 МВт. Подальше
зростання
споживання
електроенергії
Харківським енерговузлом, головним чином за
рахунок розширення міста Харків в північному
напрямку, призводить до перевантаження ПЛ
110 кВ від ПС 330 кВ «Залютине» та ПС 330 кВ
«Харківська». Для Вирішення зазначеної
проблеми передбачається здійснити за
рахунок будівництва в центрі навантаження
нової
ПС 330 кВ «Слобожанська» з двома АТ
330/110 кВ та заходами ПЛ 330 кВ Суми –
Зміївська ТЕС та Зміївська ТЕС – Бєлгород (РФ).
Також надійність електропостачання міста
Харків
буде
підвищена
за
рахунок
реконструкції ПС 330 кВ «Харківська» з
переходом на КРУЕ-110 кВ і КРУЕ-330 кВ та
реконструкції ЗРУ 6 кВ, ВРП 35-110 кВ ПС
330 кВ «Залютине».
Існуюча схема ВРП 330 кВ «Кременчук»
(перехідна схема від трансформатор-шини до
полуторної) не забезпечує нормативний рівень
електропостачання приєднаним споживачам в
ремонтних та аварійних схемах роботи мережі.
Ситуація ускладнюється недостатнім рівнем
резервування по мережі 150 кВ. Приєднання
нових споживачів в енерговузлі можливе

тільки
з
низьким
рівнем
надійності
електропостачання
та
заведенням
їх
навантаження
під
дію
протиаварійної
автоматики. Враховуючи зазначене, на ПС
330 кВ «Кременчук» планується здійснити
повну
реконструкцію
з
встановленням
обладнання КРУЕ 330-150 кВ.
Для
забезпечення
надійного
електропостачання міста Полтава та прилеглих
районів передбачається створення другого
джерела живлення в регіоні шляхом
будівництва ПС 330 кВ «Ворскла» із заходами
ПЛ 330 кВ Північноукраїнська – Полтава.
В
плановому
періоді
передбачається
реконструкція ВРП 330 кВ та 110 кВ ПС 330 кВ
«Суми» для приведення схеми до вимог ПУЕ.
Також планується переведення на номінальну
напругу 330 кВ ПЛ 110 кВ Зміївська ТЕС –
Степова.
Центральна ЕС є дефіцитною як по потужності,
так і по електроенергії. Максимальна величина
дефіциту потужності перевищує 2 500 МВт.
Трипільська ТЕС працює, в основному, двоматрьома пиловугільними енергоблоками, а
Київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 – за тепловим графіком.
По міждержавних ПЛ 330 кВ Чорнобильська
АЕС – Мозир та ПЛ 330 кВ Чернігівська –
Гомель здійснюється паралельна робота ОЕС
України і ОЕС Республіки Білорусь.
Високі
темпи
зростання
споживання
Центральної ЕС, особливо м. Київ, вимагають
прискореної реалізації проектної схеми
розвитку системоутворюючої мережі 330750 кВ та автотрансформаторних зв’язків
330/110 кВ. З кожним роком споживання
м. Києва та Київської області зростає на 4-5%. В
той же час виробництво електроенергії на
Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 постійно зменшується,
у зв’язку з чим Київський енерговузол стає все
більш дефіцитним як по активній, так і по
реактивній потужності .
Для забезпечення зростаючого попиту на
електричну енергію, підвищення надійності
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споживачів, протягом 2015 – 2016 років вже
реалізовано низку проектів серед них:
ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська,
Хмельницька АЕС- Київська; ПЛ 330 кВ Київська
– Новокиївська, Київська – Північна.
Ще одним «вузьким місцем» в схемі
електрозабезпечення Центральної ЕС є
Уманський
регіон
(Христинівський,
Тальнівський,
Маньківський,
Монастирищенський та Жашківський райони
Черкаської області). Електропостачання даного
вузла здійснюється на класі напруги 150 кВ
двома лініями від ПС 330/150 кВ «Побузька»
(Дніпровська ЕС). Відсутність інших джерел на
класі напруги 150 кВ обмежують розвиток
інфраструктури цієї частини Черкаської області
рівнем пропускної здатності зазначених ліній
150 кВ від ПС 330/150 кВ «Побузька».
Для
підвищення
надійності
електрозабезпечення існуючих та можливості
приєднання перспективних споживачів до
електричних мереж в Черкаській області
передбачене спорудження ПЛ 330 кВ Побужжя
– Тальне з ПС 330/150(110) кВ «Тальне» в
Тальнівському
районі.
Продовження
будівництва цієї ПЛ до ПС 330 кВ «Поляна»
дозволить
підвищити
надійність
енергопостачання Черкаського енерговузла,
живлення якого на даний час здійснюється від
транзиту Трипільська ТЕС – Канівська ГЕС –
Поляна – Черкаська – Кременчуцька ГЕС.
Виведення ПЛ 330 кВ зазначеного транзиту для
проведення
робіт
з
їх
технічного
обслуговування
та
ремонту
через
незабезпеченість ремонтно-аварійної схеми
буде
неможливим
без
примусового
обмеження споживання та без будівництва
третього джерела живлення.
Для забезпечення покриття зростаючого
навантаження західної частини Київської
області передбачається будівництво ПС
330/110 кВ «Фастівська» з заходами ПЛ 330 кВ
Трипільська
ТЕС
–
Житомирська
та

встановленням двох АТ 330/110 кВ потужністю
125 МВА.
Також
підвищенню
надійності
електропостачання даного регіону сприятиме
будівництво Канівської ГАЕС з лініями видачі
потужності:
 заходи ПЛ 330 кВ Канівська ГЕС – Поляна на
РУ 330 кВ Канівської ГАЕС;
 ПЛ 330 кВ Канівська ГАЕС – Білоцерківська;
 ПЛ 330 кВ Канівська ГАЕС – Тальне.
Для покриття зростаючого навантаження
споживачів Київського регіону передбачається
збільшення автотрансформаторної потужності,
зокрема
встановлення
третіх
автотрансформаторів 330/110 кВ потужністю
200 МВА на ПС 330 кВ «Новокиївська» та
«Броварська» з реконструкцією РУ 330 кВ та
110 кВ.
Значна частина підстанцій енергосистеми
виконані за схемами та на обладнанні,
застосування яких не відповідає вимогам ПУЕ,
що негативно впливає на надійність
енергопостачання споживачів регіону. В
плановому
періоді
передбачається
реконструкція ВРП 330 кВ та 110 кВ ПС 330 кВ
«Черкаська», «Житомирська» та «Нивки».
З метою приведення схеми приєднання до
мережі 330 кВ ПС 330 кВ «Нивки» з вимогами
нормативних документів та забезпечення
надійного електропостачання центральних
районів міста Києва, де розміщуються
адміністративні будівлі центральних органів
влади країни, передбачається будівництво
кабельної лінії 330 кВ Західна – Нивки.
Для забезпечення можливості виведення з
експлуатації ВРУ 750 кВ та 330 кВ
Чорнобильської
АЕС
передбачається
переприєднання ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС
– Мозир до ВРП 330 кВ ПС 750 кВ «Київська» та
утворення на основі ПЛ 330 кВ Київська –
Чорнобильська АЕС та Чорнобильська АЕС –
Славутич нової ПЛ 330 кВ Київська – Славутич.
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5.3. Основні об’єкти будівництва / реконструкції
5.3.1. Основні об’єкти системи передачі, будівництво або
реконструкція яких є доцільними протягом наступних 10 років
1. Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕСКаховська з підстанцією 750 кВ «Каховська»
та заходами ПЛ 330 кВ
Необхідність будівництва – забезпечення
нормативних
умов
видачі
потужності
Запорізької АЕС (6 000 МВт). Наразі обмеження
потужності станції через відставання реалізації
проектної схеми видачі потужності становить
близько 700 МВт. Також, після реалізації
проекту буде значно підвищена надійність
живлення споживачів південної частини ОЕС
України,
особливо
Херсонської
та
Миколаївської областей.
Проект
реалізується
відповідно
до
затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 06 квітня 2011 року
№ 276-р проекту.
Проект передбачає будівництво наступних
об’єктів:
- Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька
АЕС – Каховська (довжиною приблизно
190 км), в т.ч. спорудження ремонтноексплуатаційного пункту (РЕП) і волоконнооптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ).
- Будівництво нової ПС 750 кВ «Каховська».
- Встановлення АТ1 1000 МВА та АТ2 1000
МВА, автоматизованої системи управління
технологічними
процесами,
системи
релейного захисту та автоматики, а також
супутньої інфраструктури.
- Будівництво заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська
– Островська, двохланцюгова лінія (довжиною
приблизно 27 км), в т.ч. реконструкція ПС
“Островська”, заміна пристроїв РЗА та ПА,
зв’язку
та
спорудження
загальнопідстанційного пункту керування (ЗПК) на ПС
«Новокаховська»,
прокладання
ВОЛЗ
“Новокаховська” - “Каховська”.

- Будівництво заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська
– Херсонська, двохланцюгова лінія (довжиною
приблизно 16 км), в т.ч. реконструкція
ПС 330 кВ «Херсонська» та прокладання ВОЛЗ
Каховська - Херсонська.
2. Реконструкція ПС 750 кВ «Київська» зі
встановленням другого автотрансформатора
750 кВ та будівництво заходів повітряних
ліній 330 кВ у Київській області
Необхідність будівництва дозволить
забезпечити підвищення надійності та якості
електропостачання
споживачів
енергодефіцитних, а саме Центрального та
Північного регіонів ОЕС України, за рахунок
транзиту
генеруючих
потужностей
з
Рівненської та Хмельницької АЕС, що, в свою
чергу, дає змогу зменшити споживання вугілля
та газу.
Реалізація
об'єктів
«Розширення
та
модернізація ПС 750 кВ «Київська» шляхом
встановлення другого автотрансформатора» та
«Будівництво
заходів
ПЛ
330
кВ
Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ
«Київська» здійснюється відповідно до
затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14 травня 2015 року №
484-р проекту «Реконструкція ПС 750 кВ
«Київська»
з
встановленням
другого
автотрансформатора 750 кВ та будівництво
заходів повітряних ліній 330 кВ в Київській
області», фінансування яких здійснюється за
рахунок
коштів
Європейського
банку
реконструкції та розвитку і Європейського
інвестиційного банку згідно з кредитними
угодами, а також контрактами, які підписано
за результатами міжнародних конкурсних
торгів.
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3. Будівництво ПС 330/110/35 кВ «Західна» із
заходами ПЛ 330 кВ
Зростання електроспоживання м. Києва
призвело до граничних режимів роботи
живлячої мережі та автотрансформаторних
зв’язків Київського кільця 330 кВ. Граничні
режими роботи вказаних ПЛ 330 кВ та
обладнання
виявляють
необхідність
вимушеного
додаткового
завантаження
енергоблоків Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, та
Дарницької ТЕЦ. Крім того, через роботу ТЕЦ-5
і ТЕЦ-6 зі зниженою генерацією під час
проведення ремонтної кампанії в літній період
(зупинка ТЕЦ-6, робота ТЕЦ-5 з мінімальним
навантаженням) ускладнюється виконання
запланованих ремонтів ПЛ 330 кВ та
обладнання окремих ПС 330 кВ, які впливають
на режим роботи Київського енерговузла. В
цих умовах для підвищення надійності
живлення споживачів м. Києва виконана
прив’язка ПС 750 кВ «Київська» до мережі 330
кВ Київського енерговузла, в тому числі за
рахунок будівництва ПС 330/110/35 кВ
«Західна» із заходами ПЛ 330 кВ. Обсяг робіт
включає проектування та монтаж двох
автотрансформаторів 330/110/35 кВ, КРУЕ 330 і
110 кВ, будівництво близько 5 км заходів
ПЛ 330 кВ, власних потреб та всієї супутньої
інфраструктури нової підстанції в Київській
області.
Проект
реалізується
відповідно
до
затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11 січня 2012 року № 9-р
проекту.
4. Другий проект з передачі електроенергії
(ППЕ-2)
Головною метою проекту є підвищення рівня
безпеки,
надійності
та
ефективності
передавання
електроенергії,
а
також
поліпшення
ситуації
з
компенсацією
реактивної потужності в мережах, що
створюватиме технічні умови для наближення

інтеграції ОЕС України у Європейську мережу
операторів системи передачі електричної
енергії (ENTSO-E) та дозволить Україні стати
важливим і повноцінним гравцем на
електроенергетичних ринках Європи. Проект
спрямований на підтримання реалізації
ключових реформ в енергетичному секторі
шляхом
створення
передумов
для
запровадження повномасштабного ринку
електроенергії
та
його
ефективного
функціонування.
Юридичні угоди:
 Угода про позику між Україною та МБРР
підписана 10.02.2015, набула чинності
09.06.2015
 Угода про реалізацію проекту між ДП «НЕК
«Укренерго» та МБРР підписана 10.02.2015
 Угода про позику Фонду чистих технологій
Україною (ФЧТ) між Україною та МБРР
підписана 10.02.2015, набула чинності
09.06.2015
 Угода про реалізацію проекту за рахунок
коштів позики ФЧТ між ДП «НЕК
«Укренерго» та МБРР підписана 10.02.2015
 Дата закриття позик МБРР та ФЧТ – 30
червня 2020 р., кінцева дата повернення
позики МБРР – 15 липня 2032 р., кінцева
дата повернення позики ФЧТ – 15 липня
2034 р.
Загальна вартість Проекту – 378,425 млн. дол.
США, з яких:
 Кредит МБРР – 330 млн. дол. США
 Вибрано 10,825 млн. дол. США (0,25% –
одноразова комісія)
 Кредит Фонду Чистих Технологій – 48,425
млн. дол. США
 Вибрано 218 тис. дол. США (0,45% –
одноразова комісія)
Склад Проекту:
 Частина
1
«Реконструкція
трансформаторних підстанцій»:
 Північна ЕС: ПС 330 кВ «Кременчук», ПС 330
кВ «Суми».
91

План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Основні об’єкти будівництва / реконструкції
 Центральна ЕС: ПС 330 кВ «Новокиївська»;
ПС 330 кВ «Нивки», ПС 330 кВ
«Житомирська», ПС 330 кВ «Черкаська».
 Частина 2.1 «Реалізація програми інтеграції
ОЕС України до ENTSO-E»: встановлення та
приєднання
компенсуючих
пристроїв
реактивної потужності для підстанцій 330 кВ
«Нововолинськ», 220 кВ «Луцьк південна»,
330 кВ «Ковель», 330 кВ «Шепетівка», 330
кВ «Кам’янець-Подільська»
 Частина
2.2
«Розумні
мережі»
(впровадження
передових
технологій
інтелектуального
управління
енергетичними системами та мережами
для оптимізації їх функціонування, а також
забезпечення безпеки, надійності та
ефективності передавання електроенергії в
умовах інтеграції відновлюваних джерел
енергії в ОЕС)
 Частина
2.3
«Балансуючий
ринок»
(впровадження системи інформаційних
технологій та пов’язаних з ними засобів
зв’язку
для
виконання
обов’язків
Системного оператора балансуючого ринку)
 Частина 2.4 «Інституційний розвиток ДП
«НЕК «Укренерго» (впровадження в
Компанії
інформаційної
системи
управління, аудит, послуги консультантів,
навчання персоналу).
 В рамках проекту планується укладення
упродовж 2017-2018 років 12 контрактів, у
тому числі 6-ти контрактів з реконструкції
ПС 330 кВ Північної та Центральної
електроенергетичних систем, а також
контракти на встановлення компенсуючих
пристроїв на 5-ти ПС 220-330 кВ,
запровадження
балансуючого
ринку,
інформаційної
системи
управління,
розумних мереж та 2-х контрактів на
консультаційні послуги.

5. Будівництво ПС 500/220 кВ «Кремінська» з
заходами ПЛ 500 кВ Донбаська - Донська та
прив'язкою до мережі 220 кВ
Схема
забезпечення
надійного
електропостачання
споживачів
північної
частини Луганської області, що наразі
отримують живлення від шин Луганської ТЕС, а
саме: будівництво нової підстанції 500/220 кВ
«Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська
- Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська - Ювілейна
запропонована ДП «НЕК «Укренерго» на
виконання доручення першого заступника
секретаря Ради Національної безпеки і
оборони
України
О.Гладковського
від
12.08.2015 №2329/14-6-3-3 та звернення
Луганської
обласної
військово-цивільної
адміністрації.
Будівництво даної підстанції 500/220 кВ (1 АТ
600 МВА) відбудеться з приєднанням її на
напрузі 500 кВ в розріз ПЛ 500 кВ Донська
(Російська Федерація) – Донбаська та (0,5 км)
та на напрузі 220 кВ з приєднанням до ПЛ 220
кВ «Кремінська — Ювілейна» (80 км),
Луганська область.
ТЕО схвалене розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 04 липня 2017 року №
446-р.
6. Реконструкція
ПС
400/220/110
кВ
«Мукачеве». Установка групи однофазних
автотрансформаторів 400/220/35 кВ АТ-4 з
впровадженням прогресивних технологічних
рішень
Підстанція 400 кВ «Мукачеве» відіграє важливу
роль в забезпеченні внутрішньо системних
зв’язків в ОЕС України і міжсистемних зв’язків
(експорт електроенергії в країни Європи).
Насиченість
важливими
і
потужними
споживачами ставить високі вимоги до
надійного забезпечення непереривності їх
технологічних режимів роботи.
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На ПС 400 кВ «Мукачево» встановлена група з
трьох однофазних автотрансформаторів (АТ-3)
400/220/35
кВ
потужністю
3х133 МВА, які експлуатуються з 1964 року. АТ3 фізично та морально застарів і згідно з
висновком
комплексного
обстеження
технічного стану, проведеним сервісним
центром
ВАТ
«Запоріжтрансформатор»,
рекомендований на заміну. Проект «ПС
400/220/110 кВ «Мукачеве». Установка групи
однофазних автотрансформаторів 400/220/35
кВ АТ-4 з впровадженням прогресивних
технологічних
рішень»
затверджений
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 19.11.2014 № 1131-р.
7. Будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ
«Богородчани» та ПС 750 кВ
«Західноукраїнська»
ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - Богородчани з
реконструкцією ПС 330 кВ «Богородчани» та
ПС 750 кВ «Західноукраїнська». Реалізація
схеми «Острова Бурштинської ТЕС», введення
в експлуатацію гідрогенераторів Дністровської
ГАЕС визначили необхідність будівництва ПЛ
330
кВ
Західноукраїнська-Богородчани.
Будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська Богородчани дозволить збільшити експортні
поставки електроенергії в країни Європи на
величину 80 - 90 МВт за рахунок переведення
електропостачання споживачів Опорнянського
енерговузла (Івано-Франківська область) з
«Острова Бурштинської ТЕС» на ОЕС України.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 02.10.2013 № 767-р робочий проект об’єкта
будівництва «ПЛ 330кВ Західноукраїнська Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ
«Богородчани»
та
ПС
750кВ
«Західноукраїнська» затверджений.

8. Реконструкція відкритої розподільчої
установки 330 кВ зі встановленням АТ-3 на ПС
330/110/10 кВ «Новокиївська»
Відповідно до Протоколу спільної наради з
питань
приєднання
до
магістральних
електричних мереж ПС 110/10 кВ «Чабани»
ПАТ
«Київобленерго»
її
живлення
передбачається здійснити двома КЛ 110 кВ від
шин 110 кВ ПС 330 кВ «Новокиївська». Для
можливості приєднання ПС 110/10 кВ
«Чабани» до ПС 330 кВ «Новокиївська», а
також забезпечення приросту навантажень,
що супроводжуватиметься введенням в
експлуатацію цієї ПС, виконаний проект
«Встановлення АТ-3 200 МВА на ПС 330/110/10
кВ «Новокиївська» з реконструкцією ВРУ 330
кВ».
Проектно-кошторисна документація стадії
«Проект»
затверджена
розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 14.05.2015
№485-р із загальною кошторисною вартістю
506 268,379 тис.грн.
Основні
технічні
показники
проекту:
встановлення
на
ПС
330/110/10
кВ
«Новокиївська» автотрансформатора АТ-3
(потужністю 200 МВА), реконструкція ВРУ 330
кВ із встановленням КРУЕ 330 кВ, трьох
трансформаторів
власних
потреб,
спорудження загальнопідстанційного пункту
управління,
реконструкція
пристроїв
релейного захисту та засобів зв’язку. Введення
об'єкта в експлуатацію здійснюється за 2
пусковими комплексами.
9. Встановлення третього АТ 330/110/35 кВ
на ПС 330 кВ «Чернівецька»
У період осінньо-зимового максимуму на
даній
ПС
існуючі
автотрансформатори
встановленою
потужністю
2х200
МВА
завантажується до максимально допустимого
рівня.
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При аварійному відключенні одного з
працюючих
АТ
для
недопущення
пошкодження другого АТ енергосистема буде
змушена вводити примусове вимкнення
споживачів із значними недовипусками
електроенергії
та
вкрай
негативними
соціальними
наслідками.
Дефіцит
автотрансформаторної потужності ПС 330 кВ
«Чернівецька» має стійку тенденцію, яка
постійно посилюється. Існує термінова
необхідність у збільшенні трансформаторної
потужності ПС 330 кВ «Чернівецька» для
усунення наявних критичних режимних
проблем,
забезпечення
надійного
електропостачання споживачів Чернівецького
енерговузла, створення передумов розбудови
інфраструктури
Чернівецької
області,
збільшення обсягу запланованого експорту
електроенергії.
Проектно-кошторисна
документація
затверджена
розпорядженням
Кабінету
Міністрів України від 19.12.2012 №1035-р.
Коригування проекту відбулося у 2016 році.
Відкоригований проект пройшов комплексну
експертизу, отримав позитивний висновок та
затверджений наказом Міненерговугілля від
01.07.2016 №421.
10.Встановлення другого АТ 330/110/35 кВ на
ПС 750/330/110 кВ «Вінницька»
Розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27.01.2010 №319-р схвалено Угоду щодо
регіонального розвитку Вінницької області між
Кабінетом Міністрів України та Вінницькою
обласною радою, згідно з якою одним з
пріоритетних напрямів є реконструкція ПС 750
кВ «Вінницька» з встановленням АТ 330 кВ.
Фінансування робіт передбачалося здійснити
за рахунок бюджетних коштів. Рішення про
реконструкцію ПС 330 кВ «Вінницька» було
прийняте через зростання навантажень на
електричні мережі м. Вінниця та необхідність

вирішення проблеми надійного живлення
промислових та побутових споживачів. Наразі
електропостачання м. Вінниця здійснюється
від
дволанцюгового
кільця
ліній
електропередачі 110 кВ, заживленого від
одного джерела живлення - ПС 330 кВ
«Вінниця», що не відповідає нормам
технологічного проектування енергетичних
систем та електричних мереж 35 кВ та вище.
Існуючі електромережі кільця 110 кВ м.
Вінниця в нормальних режимах завантажені
до максимально допустимих значень, що не
дозволяє приєднання нових споживачів міста.
Для комплексного вирішення зазначеної
проблеми передбачено використання ПС 750
«Вінницька» як другого джерела живлення. З
цією метою у 2014 році реконструйовано ВРУ
110 кВ ПС 750 кВ «Вінницька», планується
встановити другий АТ-330/110 кВ потужністю
125 МВА та побудувати дві ПЛ 110 кВ, які
з’єднають ПС 750 кВ «Вінницька» із міськими
мережами 110 кВ. Це забезпечить збільшення
обсягів
постачання
електроенергії
для
промислової зони, залучення додаткових
інвестицій,
підвищення
рівня
енергозабезпеченості
м.
Вінниця
та
навколишніх
районів,
зокрема
для
застосування електроопалення з метою
зниження споживання природнього газу.
Проект «Реконструкція ПС 750/330/110 кВ
«Вінницька»: встановлення другого АТ
330/110/35 кВ» затверджений наказом
Міненерговугілля № 481 від 04.07.2012.
Коригування проекту відбулося у 2016 році.
Відкоригований проект пройшов комплексну
експертизу, отримав позитивний висновок та
затверджений наказом Міненерговугілля від
01.07.2016 № 419.
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11. Розширення ПС 330 кВ «Кременчук» зі
встановленням 4АТ
На сьогоднішній день електрична схема
Кременчуцького
вузла
не
забезпечує
достатньої надійності живлення споживачів і
будь-яка зміна роботи і конфігурації
електричної мережі 150 кВ та 330 кВ потребує
особливого режимного опрацювання. ПС 330
кВ «Кременчук» є єдиним джерелом системи
передачі,
що
живить
споживачів
Кременчуцького вузла. Значна частина
споживачів (Полтавський ГЗК, Кременчуцький
нафтопереробний
завод,
Кременчуцький
автозавод, Кременчуцька нафтоперегінна
станція) належить до першої категорії
надійності електропостачання. Існуючі три лінії
зв’язку 150 кВ Кременчуцького вузла з іншими
джерелами у випадку зупинки ПС 330 кВ не
забезпечують
необхідне
резервування
споживачів, заживлених від ПС 330 кВ
«Кременчук» згідно з їх пропускними
спроможностями. Незважаючи на наявність в
Кременчуцькому енерговузлі двох генеруючих
джерел (КремТЕЦ і КремГЕС) та ПС 330 кВ,
існуюча
схема
мережі
та
величина
навантажень не дозволяє за рахунок
режимних заходів уникнути повного або
часткового знеструмлення споживачів у
випадку аварійного відімкнення приєднань
обох систем шин 330 кВ ПС «Кременчук». З
метою
надійності
електропостачання
Полтавського ГЗК і Кременчуцького вузла в
цілому на ПС 330 кВ «Кременчук»
пропонується виконати: реконструкцію ВРП
330 кВ; введення в роботу четвертого
автотрансформатора (АТ-4); модернізацію ВРП
150 кВ; реконструкцію захистів та автоматики
АТ, ВРП 330 кВ, ВРП 150 кВ з застосуванням
захистів на мікропроцесорній елементній базі;
впровадження
автоматизованої
системи
управління
підстанцією
(АСУ
ТП);
реконструкцію АСОЕ у зв’язку зі змінами

первинних з’єднань; реконструкцію систем
зв’язку
і
телемеханіки;
реконструкцію
будівельної частини у залежності від
результатів діагностики і прийнятих проектних
рішень. АТ-4 типу АТДЦТН – 250000/330/150
потужністю 250 МВА, був придбаний у 1991
році
колишнім
«Полтаваобленерго»,
заводський №146013, та переданий на баланс
у
1998
році
створеній
Північній
електроенергетичній
системі
ДП
«НЕК
«Укренерго». Останнє обстеження АТ-4 було
виконано фахівцями Північної ЕС та ВАТ НВЦ
«ЗТЗ-Сервіс» у жовтні 2010 року. У ході
обстеження проведено зовнішній огляд АТ,
визначені цільність та комплектність основних
вузлів, ШАОТ, наявність кабелів, стан уводів,
проведено випробування уводів, вимірювання
опору ізоляції АТ, електродвигунів масло
насосів та вентиляторів дуття, знято
осцилограми роботи контакторів та інше. За
результатами проведених робіт визначено, що
для відновлення технічного стану АТ та
забезпечення можливості введення його в
роботу необхідно провести відповідний
капітальний ремонт з сушкою ізоляції,
доведенням параметрів масла до рівня "після
заливки", виконати заміну масла уводів.
У 2011 році виконаний робочий проект
«Розширення ПС 330 кВ «Кременчук» з
встановленням 4АТ». Розроблена проектнокошторисна документація пройшла державну
комплексну експертизу та затверджена
наказом Міненерговугілля від 18.07.2012
№528. Робочим проектом передбачається
виконати роботи з відновлення АТ-4 та його
підключення до шин 330 кВ по схемі
«Трансформатор – шини» через роз’єднувач
330 кВ, ошинування виконати проводом АС
300/39.
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По стороні 150 кВ АТ приєднується до шин в
резервній комірці №19 по існуючий схемі з
обладнанням комірки елегазовим вимикачем,
роз’єднувачами з електроприводом на
головних
та
заземлюючих
ножах
з
дистанційним
керуванням,
елегазовими
трансформаторами струму. По стороні 10 кВ
передбачено влаштування РУ 10 кВ з
встановленням
комірок
з
викатними
вакуумними вимикачами.

забезпечує
близько
65%
авіаційних
пасажирських перевезень України, в тому
числі міжнародних делегацій, глав держав та
урядів, питання забезпечення надійності схеми
підстанції набуває особливого значення.
На даний час розроблене ТЕО пройшло
державну експертизу, отримало позитивний
експертний звіт та проходить процедуру
схвалення Кабінетом Міністрів України.
13.Реконструкція ПС 220/35/10 кВ «Березань»

12. Реконструкція ПС 330 кВ «Броварська» зі
встановленням АТ-3
За останні 4 роки завантаження АТ-1,2 ПС
330 кВ «Броварська» зросло з 170 МВт до 250
МВт, тобто на 42 %, що в середньому складає
10,5 % на рік. Враховуючи інтенсивний
розвиток
Броварського
району,
вже
реалізовані
та
перспективні
проекти
розбудови промислового та житлового –
комунального сектору, споживання вузла ПС
330 кВ «Броварська» в наступні 3-4 роки зросте
ще на 100-120 МВт. В 2012 році було введено в
експлуатацію новий термінал ДМА "Бориспіль"
зі споживаною потужністю 20 МВт, відповідно
до генерального плану розвитку м. Бровари
Київської області передбачається спорудження
двох нових мікрорайонів із споживанням
кожного на рівні 12-17 МВт, а також
найближчим часом планується будівництво
нових
логістичних
центрів
сумарним
навантаженням 50 МВт згідно з технічними
умовами. Існуюча транзитна мережа 110 кВ не
в змозі виконати резервування повного обсягу
навантаження шин ПС 330 кВ «Броварська»
навіть в періоди мінімального споживання.
Аварійне відключення одного з АТ в режимі
планового ремонту іншого буде призводити до
відключення споживачів. Враховуючи, що ПС
330 кВ «Броварська» є основним джерелом
живлення ДМА «Бориспіль», який є
найбільшим і найпотужнішим в Україні, та

Реконструкція підстанції у зв’язку з приєднання
до неї сонячних електростанцій. Проект
передбачає встановлення Т-2 220/35/10 кВ
потужністю 63 МВА та реконструкцію РУ
220/35/10 кВ.
Джерелом фінансування являється плата за
приєднання до електромереж генеруючих
потужностей СЕС ТОВ «Восход Солар» та власні
кошти ДП «НЕК «Укренерго».
14. Будівництво транзиту повітряної лінії 330
кВ Побужжя - Тальне - Поляна з підстанцією
330 кВ «Тальне»
Черкаська область є енергодефіцитним
регіоном України. Існуюча система живлення
не відповідає вимогам надійності, що створює
загрозу виникнення аварії з відключенням
значної
частини
електроспоживачів
та
фінансовими та екологічними наслідками,
насамперед міста Черкаси, Черкаського,
Смілянського, Городищенського, КорсуньШевченківського, Кам’янського, Шполянського
районів області. На території області
розташоване ПАТ «Азот» із потужністю
споживання 100-120 МВт, перерва в
електропостачання якого призведе до загрози
екологічної катастрофи та жертв серед
населення.
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При
втраті
зв’язку
енерговузла
з
енергосистемою по мережі 330 кВ, що може
статися при аварійному відключенні ПЛ 330 кВ
Канівська ГЕС - Поляна в режимі ремонту ПЛ
330 кВ Кременчуцька ГЕС - Черкаська, для
запобігання повного погашення енерговузла
необхідно буде застосувати примусове
аварійне відключення споживачів на величину
до 300 МВт в осінньо-зимовий період та до 200
МВт - в літній. При застосуванні графіків
примусового відключення буде знеструмлено
до 60 відсотків споживачів комунальнопобутового
та
промислового
секторів
Черкаської області. Згідно з Схемою
перспективного розвитку Центральної ЕС для
підвищення надійності електрозабезпечення
існуючих
та
можливості
приєднання
перспективних споживачів до електричних
мереж Черкаського енерговузла необхідно
спорудження що одного зв’язку 330 кВ, а саме
ПЛ 330 кВ Побужжя - Тальне – Поляна.
Реалізація зазначеного заходу забезпечить
стійкий потенціал розвитку Черкаського та
Побузького енерговузлів.
Розроблено
науково-технічний
звіт
"Обгрунтування
підвищення
надійності
електропостачання Черкаського та Побузького
енерговузлів". Діє розпорядження Черкаської
обласної
державної
адміністрації
від
29.04.2011 року № 126 "Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва
підстанції 330 кВ "Тальне"
15. Будівництво ПЛ 330 кВ Луцьк північна Тернопільська з реконструкцією ПС 330 кВ
"Луцьк північна" та ПС 330 кВ
"Тернопільська"
Із створенням “Бурштинського острова” та
включенням його на синхронну роботу з
країнами Європи споживання Львівського
енергорайону знизилося (до 1200 МВт). Саме

через це стало доцільним будівництво ПЛ
330 кВ Луцьк Північна – Тернопіль. Відтак
проектування не розпочато, а узгодження
прокладання траси лінії по розпайованій землі
потребує тривалого часу.
В 2012 році за результатами проведених
конкурсних торгів з ТОВ «Зв’язоктехсервіс»
укладений договір на суму 25 403 тис.грн. (без
ПДВ): - розроблення проектно-кошторисної
документації стадії «проект» -16 115 тис.грн.
(без
ПДВ)
розроблення
технічних
специфікацій – 558 тис.грн. - оформлення
матеріалів оцінки впливу на навколишнє та
соціальне середовище – 398 тис.грн. розроблення, погодження та затвердження
проекту землеустрою -7 672 тис.грн. - вибір
місця розташування земельних ділянок для
ліній, які підлягають перевлаштуванню – 165
тис.грн. - розроблення проекту землеустрою
для ліній, які підлягають перевлаштуванню –
269 тис.грн. - проходження державної
експертизи – 226 тис.грн. Підрядна організація
виконує проектні роботи, які не пов’язані з
відведенням
земельних
ділянок
(
реконструкція ПС 330 кВ "Луцьк північна" та ПС
330 кВ «Тернопільська»). Через проблеми, які
пов’язані із оформленням матеріалів місця
розташування
земельних
ділянок
для
розміщення цілого ряду ділянок лінії, у 2016
році залишились невикористаними 7 800
тис.грн.
16. Будівництво ПЛ 330 кВ Тернопільська –
Чернівецька з реконструкцією ПС 330 кВ
Чернівецька
У зв’язку з виділенням частини ОЕС України –
«острова Бурштинської електростанції» – на
паралельну роботу з ENTSO-E три ПЛ-330 кВ
Бурштинська
ТЕС
–
Тернопільська,
Бурштинська ТЕС – Західноукраїнська та
Бурштинська
ТЕС
–
Івано-Франківська
комутуються на ВРП 330 кВ Бурштинської ТЕС.
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Така схема мережі значно ускладнює
проведення ремонтної кампанії основної
мережі регіону та знижує рівень надійності
живлення споживачів Івано-Франківської,
Чернівецької та Тернопільської областей.
В режимах максимальних навантажень робота
транзиту 330 кВ Дністровська ГЕС – Кам’янецьПодільська – Чернівці – Івано-Франківськ –
Бурштинська ТЕС є складною, особливо в
післяаварійних
режимах,
коли
не
забезпечуються мінімально допустимі рівні
напруги на шинах 110 кВ ПС 330 кВ, що може
привести до роботи АОЗН. В ремонтних схемах
ПЛ 330 кВ Бурштинська ТЕС – Івано-Франківськ
при аварійному вимкненні ПЛ 330 кВ ІваноФранківськ – Чернівці (Кам’янець-Подільський)
енерговузол погашається. Завантаженість ПС
330 кВ «Чернівецька» та відсутність розвитку
транзитної мережі 110 кВ призводить до
неможливості виконання вимог нормативних
документів
щодо
необхідних
обсягів
резервування навантаження. Всі ці проблеми
гостро ставлять питання про необхідність
посилення
даного
транзиту
шляхом
будівництва поперечних зв’язків з транзитом
ПЛ 330 кВ Бурштинська ТЕС – Тернопільська –
Хмельницька, а саме завершити будівництво
та ввести в експлуатацію ПЛ 330 кВ
Західноукраїнська – Богородчани та виконати
робоче проектування та будівництво ПЛ 330 кВ
Луцьк Північна – Тернопільська – Чернівецька.
Діюча мережа 330-750 кВ не забезпечує
передачу надлишку потужності із заходу в інші
регіони України в ремонтних та ремонтноаварійних схемах. В цих умовах для
збільшення
пропускної
спроможності
перетинів Захід – Вінниця, Вінниця – ЮжноУкраїнська АЕС та Южно-Українська АЕС –
Дніпро, крім ПЛ 330кВ Богородчани –
Західноукраїнська, ПЛ 330кВ Луцьк Північна –
Тернопільська (з наступним продовженням її
до ПС 330 кВ «Чернівецька»).

Угодою між Міністерством енергетики та
вугільної
промисловості
України,
Чернівецькою
обласною
державною
адміністрацією та Чернівецькою обласною
радою у розвитку паливно-енергетичного
комплексу та соціальної інфраструктури
населених пунктів Чернівецької області від 22
березня 2011 року (пункт 1.7) визначена
необхідність заміни траси ПЛ 330 кВ
Тернопільська – Кам'янець-Подільська на
Тернопільська – Чернівецька для добудови
транзиту ПЛ 330 кВ Луцьк північна –
Тернопільська – Чернівецька. За результатами
розробленого у 2015 році ТЕО необхідно
виконати
проектування
будівництва
зазначеної лінії.
17. Реконструкція відкритих розподільчих
пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на ПС
750 кВ “Дніпровська”, ПС 750 кВ “Запорізька”,
ПС 330 кВ “Харківська”, ПС 330 кВ “Залютине”,
Дніпропетровська, Запорізька, Харківська
області”
Для забезпечення ремонтів АТ 750/330 кВ на
Запорізькій АЕС, ПС 750 кВ «Дніпровська» та
«Запорізька» в умовах зниженої генерації ТЕС,
необхідно вирішувати питання по введенню в
роботу
трансформаторів
поперечного
регулювання (ТПР) на АТ 750/330 кВ на ПС 750
кВ «Запорізька», а також заміни ТПР на ПС 750
кВ «Дніпровська» через їх незадовільний
технічний стан.
Проект буде реалізуватися відповідно до
затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 06 квітня 2011 року №
276-р проекту.
18. Будівництво заходів ПЛ 330 кВ
Криворізька ТЕС - Трихати на ПС 330кВ
«Миколаївська» з заміною двох АТ та
реконструкцією РУ 330 кВ ПС 330 кВ
«Миколаївська»
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Для підвищення надійності електропостачання
споживачів Херсонської та Миколаївської
областей, які наразі живляться від транзиту
330 кВ Трихати – Миколаївська – Херсонська –
Каховська необхідно будівництво додаткових
зв’язків підстанцій регіону з джерелами
живлення.
Оптимальним
варіантом
є
будівництво заходів ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС
– Трихати на ПС «Миколаївська».
19. Будівництво ПЛ 330 кВ Новоодеська Арциз із заміною двох АТ на ПС 330 кВ Арциз
Відсутність генеруючих джерел за наявності
однієї живлячої ПС 330 кВ «Арциз» ПЛ 330 кВ
Молдавська ДРЕС – Арциз спричиняє труднощі
з
забезпеченням
надійного
живлення
споживачів
південно-західної
частини
Одеської області при проведенні ремонтних
робіт основних транзитів 110 кВ, які живлять
даний регіон. Для забезпечення необхідного
рівня
надійності
енергопостачання
та
підтримання допустимих рівнів напруги в
цьому районі виконуються проектні розробки
щодо будівництва ПЛ 330 кВ Новоодеська –
Арциз.
Для покращення живлення від ОЕС України
споживачів району ПС 330 кВ «Арциз» та
Ізмаїльського
енерговузла
необхідно
прискорити проектування та будівництво ПЛ330 кВ Новоодеська – Арциз.
20. Будівництво ПС 330 кВ «Слобожанська»
із заходами ПЛ 330 кВ
Необхідність спорудження нової підстанції
330 кВ «Слобожанська» із заходами ПЛ 330 кВ
Залютине - Суми та Зміївська ТЕС- Бєлгород
необхідне для забезпечення:
• підвищення надійності електропостачання
споживачів м. Харків та Харківської області
шляхом утворення нормально замкнутої
кільцевої схеми мережі 330 кВ та забезпечення

статичної стійкості і належної якості
електричної енергії, в тому числі при можливій
відокремленій роботі ОЕС України від ЄЕС
Російської Федерації, а також з урахуванням
існуючих тенденцій щодо роботи енергоблоків
Харківської ТЕЦ-5 переважно в опалювальний
період;
• сталого електрозабезпечення існуючих та
перспективних споживачів регіону в умовах
недоцільності
подальшого
нарощення
автотрансформаторної потужності існуючих
об’єктів системи передачі (наразі на існуючих
ПС
330
кВ
встановлено
по
3-4
автотрансформатори потужністю 200 МВА);
• можливості реконструкції ПС "Артема" та
"Залютино", ВРУ 330 кВ яких виконано по
ненормативним схемам, та дотримання
критеріїв
надійності
та
сталості
електропостачання споживачів у відповідних
ремонтних схемах;
• зменшення втрат електричної енергії, які
виникають через необхідність її передачі по
розподільчій електричній мережі значної
протяжності і, як наслідок, підвищення
економічності роботи електричної мережі.
ДП "НЕК "Укренерго" у 2014-2015 роках
виконано техніко-економічне обґрунтування
вибору варіанту розташування ПС 330 кВ
"Слобожанська" та трас заходів ПЛ 330 кВ, які
забезпечуватимуть оптимальний розвиток
Харківського енерговузла з дотриманням
нормативів надійності та якості, урахуванням
екологічних та соціальних вимог, а також
економічних показників.
Передбачається будівництво ПС 330/110 кВ з
двома автотрансформаторами потужністю по
200 МВА кожен та заходами ПЛ 330 кВ
Залютине - Суми та Зміївська ТЕС- Бєлгород
протяжністю близько 94 км.
Необхідне фінансування розробки проектнокошторисної документації стадії "проект".
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21. Будівництво КЛ 330 кВ Західна - Нивки з
реконструкцією ПС «Нивки»
З метою приведення схеми приєднання до
мережі 330 кВ ПС 330 кВ «Нивки» з вимогами
нормативних документів та забезпечення
надійного електропостачання центральних
районів міста Києва, де розміщуються
адміністративні будівлі центральних органів
влади країни, передбачається будівництво ЛЕП
330 кВ Західна – Нивки.
Наразі проходить стадію затвердження ТЕО
будівництва, з реалізацією КЛ 330 кВ
довжиною близько 11 км.
22. Реконструкція ПС 750 кВ «Дніпровська» з
встановленням АТ-3
Для покриття зростаючого споживання в зоні
Дніпровської ЕС передбачається встановлення
на ПС 750 кВ «Дніпровська» третього
автотрансформатора 750/330 кВ потужністю
1000 МВА кожний. При цьому в умовах
відділення ОЕС України від паралельної
роботи з ЕС РФ, збільшаться перетоки
потужностей від Дніпровської ЕС до Північної
ЕС
та
відбудеться
«заміщення»
трансформаторних потужностей АТ 750/330 на
ПС «Північноукраїнська» трансформаторними
потужностями
АТ
750/330
кВ
на
ПС «Дніпровська».
23. Будівництво ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС
– ПС 750 кВ «Вінницька» з реконструкцією РУ
330 кВ Дністровська ГАЕС та РУ 330 кВ ПС 750
кВ «Вінницька»
Необхідність спорудження об’єкту обумовлено
наступним.
На даний час на Дністровській ГАЕС введено в
експлуатацію три гідроагрегати встановленою
потужністю 324 МВт в режимі генерації та
420 МВт в режимі споживання (режим
закачування). Існуюча схема приєднання
Дністровської ГАЕС складається з ПЛ 330 кВ
Дністровська ГАЕС – Ладижинська ТЕС,

Дністровська ГАЕС – Дністровська ГЕС та
Дністровська ГАЕС – Бар. Дана схема не
забезпечує можливості роботи Дністровської
ГАЕС в режимі закачування відповідно до
вимог нормативних документів та заводських
рекомендації
виробника
генеруючого
обладнання.
Водночас
відповідно
до
Програми розвитку гідроенергетики України
до 2026 року передбачається друга черга
будівництва Дністровської ГАЕС у складі
четвертого ГА та третя черга у складі 5-7 ГА.
У зв'язку з цим ДП «НЕК «Укренерго», як
організація відповідальна за забезпечення
видачі потужності ДнГАЕС на існуючому та
подальших етапах її розвитку була замовлена
робота
«Уточнення
схеми
приєднання
Дністровської ГАЕС на етапі введення в роботу
ГА №3 з перспективою розвитку до 7 ГА з
урахуванням передбачених Схемою розвитку
ОЕС України заходів з розбудови магістральних
мереж». Метою даної роботи була розробка
заходів, що забезпечать видачу потужності
(закачування) Дністровської ГАЕС у складі
трьох ГА, чотирьох ГА та на повний розвиток (7
ГА).
Результати попередніх розрахунків усталених
режимів ДнГАЕС у складі чотирьох ГА
дозволяють сформувати наступні висновки:
 робота ДнГАЕС в нормальній схемі існуючої
мережі в генераторному режимі 4-а ГА
забезпечується;
 робота ДнсГАЕС в нормальній схемі
існуючої мережі в насосному режимі
чотирма ГА не забезпечується з наступних
причин:
o не забезпечується статична стійкість у разі
аварійних
вимкнень
ПЛ
330
кВ
Бурштинська
ТЕС
–
Ів.Франківська, ПЛ 330 кВ ДнГАЕС – Бар або
ПЛ 330 кВ ДнГАЕС – Ладижинська ТЕС;
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o низькі рівні напруги у разі аварійних
вимкнень ряду ліній;
o перевантаження ПЛ 330 ДнГАЕС – Бар, ПЛ
330 кВ «ДнГАЕС – Ладижинська ТЕС» в
аварійних схемах.
Заходи з мережевого будівництва, компенсації
реактивної
потужності
та
покращення
характеристик генераторів ДнГАЕС (реактивна
потужність) для забезпечення роботи ДнГАЕС в
нормальній
схемі
для
чотирьох
ГА
неефективні.
У разі введення в роботу ПЛ 330 кВ
Західноукраїнська
–
Богородчани,
Тернопільська – Чернівецька» та ДнГАЕС –
Вінницька750, а також другого АТ 750/330
потужністю 1000 МВА (3*333) ПС 750/330 кВ
«Вінницька» робота ДнГАЕС чотирма ГА в
нормальній
схемі
в
насосному
та
генераторному
режимах
допускається.
Орієнтовна довжина нової ПЛ ДнГАЕС –
Вінницька750 складає 150 км.
24. Будівництво другої ПЛ 330 кВ
Дніпровська 750 - ВДГМК з реконструкцією ПС
330 кВ «ВДГМК»
В
умовах
зростання
навантаження
електроустановок в районі ПС 330 кВ «ВДГМК»
виникне необхідність будівництва другої ПЛ
330 кВ Дніпровська – ВДГМК з перспективою
подальшого встановлення другого АТ 330/150
кВ потужністю 250 МВА. Реалізація проекту
дозволить
підвищити
надійність
електропостачання промислових підприємств
півночі Дніпропетровщини.

реконструкція ВРУ 330 кВ (з встановленням
вимикача в неповне полуторне поле) та ВРУ
150 кВ.
26. Будівництво ПС 330 кВ «Ворскла» із
заходами
ПЛ
330
кВ
Полтава
Північноукраїнська
Для
забезпечення
надійного
електропостачання міста Полтава та прилеглих
районів передбачається створення другого
джерела живлення в регіоні шляхом
будівництва ПС 330 кВ «Ворскла» із заходами
ПЛ 330 кВ Північноукраїнська – Полтава.
27. Будівництво ПС 750 кВ «Приморська» із
заходами ПЛ 750-330 кВ
Для повного вирішення проблеми живлення
Одеського регіону необхідно розпочати
будівництво ПС 750 кВ «Приморська» з
заходами на неї ПЛ 750 кВ Южно-Українська
АЕС – Ісакча та ПЛ 330 кВ Молдавська ДРЕС –
Усатово, Молдавська ДРЕС – Котовська та
Аджалик – Усатово № 2, а також
переключення на неї з Молдавської ДРЕС ПЛ
330 кВ Молдавська ДРЕС – Арциз. Обсяги
будівництва: АТ 750/330 кВ 2х(3х333) МВА; ПЛ
750 кВ - 150 км;ПЛ 330 кВ - 2х5, 2х20, 2х40 км.
28. Будівництво ПЛ 750 кВ Приморська Каховська
Будівництво ПЛ 750 кВ Приморська –
Каховська забезпечить взаємне резервування
між ПС 750 кВ «Приморська» і «Каховська».
Орієнтовна довжина ПЛ 750 кВ 275 км.

25. Будівництво комірки 330 кВ на ПС 330 кВ
«Мелітопільська» для приєднання ПЛ 330 кВ
Запорізька ВЕС
У зв’язку з приєднанням до ПС 330 кВ
«Мелітопольська» вітрової електростанції ТОВ
«ЮрокейпЮкрейн І» потужністю 500 МВт на
класі напруги 330 кВ передбачається
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29. Будівництво ПЛ 750 кВ Дністровська
ГАЕС-Приморська
Необхідно розпочати розробку проектновишукувальної документації по південному
транзиту 750 кВ Каховка – Приморська –
Дністровська ГАЕС – ХАЕС. А в період за 2025
роком має розпочатись будівництво ПЛ 750 кВ
Приморська – Дністровська ГАЕС. Орієнтовна
довжина ПЛ 750 кВ 320 км.
30. Реконструкція ПС 220 кВ «Центроліт» з
переденням на номінальну напругу 330 кВ
Проектом передбачається переведення на
напругу 330 кВ діючої ПС 220 кВ «Центроліт»
шляхом будівництва РУ 330 кВ, заходів ПЛ 330
кВ Аджалик – Усатове № 1 та встановлення
двох
автотрансформаторів
330/110
кВ
потужністю 200 МВА для покриття зростаючого
навантаження міста Одеса в умовах фактичної
відсутності власних джерел енергії. Обсяги
будівництва: АТ 330/110 кВ (2 х 200) МВА, ПЛ
330 кВ -2 км.
31. Реконструкція ПС 330 кВ «Аджалик» із
заміною автотрансформаторів
Для покриття зростаючого навантаження
споживачів передбачається заміна двох АТ
330/110 кВ потужністю 125 МВА кожен на два
АТ потужністю 200 МВА на ПС 330 кВ
«Аджалик».
32. Нове будівництво ПС 330 кВ "Аквілон" із
заходами ЛЕП 330 кВ у Херсонській області
Будівництво підстанції заплановано здійснити
у зв’язку з приєднання до неї вітрової
електростанції ТОВ «Віндкрафт Каланчак»
потужністю 300 МВт. Обсяги будівництва: 2 АТ
330/150 250 МВА, ПЛ 330 кВ – 2х0,1 км.
Строки виконання в період з 2017 року по 2020
рік.
Джерелом фінансування являється плата за
приєднання до електромереж генеруючих

потужностей ВЕС ТОВ «Віндкрафт Каланчак»,
реалізація проекту становить – 949 770 тис.грн.
33. Будівництво заходів ПЛ 750 кВ
Західноукраїнська – Вінницька на
Дністровську ГАЕС
Необхідно розпочати розробку проектновишукувальної документації по південному
транзиту 750 кВ Каховка – Приморська –
Дністровська ГАЕС – ХАЕС. А в період за 2020
роком має розпочатись будівництво ПЛ 750 кВ
Приморська – Дністровська ГАЕС. Схема видачі
потужності Дністровської ГАЕС при введені 5,6
та 7 гідроагрегатів. Обсяги будівництва: ПЛ 750
кВ - 2х70 км.
34. Будівництво ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС
– Дністровська ГАЕС
Необхідно розпочати розробку проектновишукувальної документації по південному
транзиту 750 кВ Каховка – Приморська –
Дністровська ГАЕС – ХАЕС. А в період за 2022
роком має розпочатись будівництво ПЛ 750 кВ
Хмельницька АЕС – Дністровська ГАЕС.
Будівництво даної ПЛ 750 кВ протяжністю
близько 250 км необхідне для видачі
потужності блоку №4 ХАЕС.
35. Будівництво двоколової ПЛ 330
Хмельницька АЕС – Лісова - Київська

кВ

Необхідність
реалізації
диктується
забезпеченням видачі потужності ХАЕС при
вводі блоків №3 та № 4. Обсяги будівництва:
ПЛ 330 кВ протяжністю близько180 км.
Наразі за офіційною інформацією, ДП НАЕК
«Енергоатом» призупиняє реалізацію даного
проекту у зв’язку з відсутністю фінансування.
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При цьому, у разі відновлення проекту,
необхідне для видачі потужності третього та
четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС
електромережеве будівництво зі строками
будівництва буде розглянуто в наступних
Планах розвитку для синхронізації вводу в
експлуатацію блоків та електромереж;
36. Будівництво ПЛ 330 кВ Нововолинськ –
Львів Західна з реконструкцією ПС 330 кВ
«Нововолинськ» та ПС 330 к «Львів-Західна»
Будівництво ПЛ 330 кВ Нововолинська – Львів
Західна з реконструкцією ВРУ 330 кВ ПС
«Нововолинська» та «Львів Західна» необхідно
з метою запобігання перевантаження одного
АТ
750/330
кВ
на
ПС
750
кВ
«Західноукраїнська» при відключені другого.
Обсяги
будівництва:
ПЛ
330
кВ
115 км.
37. Будівництво ПС 400 кВ «Ужгород» з
заходами ПЛ 400 кВ Мукачеве - Капушани
Для
забезпечення
надійного
електропостачання споживачів Закарпатської
області передбачається будівництво ПС
400/110 кВ «Ужгород» з двома АТ потужністю
250 МВА кожен та заходами ПЛ 400 кВ
Мукачеве – Капушани. Обсяги будівництва: АТ
400/110 кВ (2х250) МВА, ПЛ 400 кВ - 2х2 км.

Обсяги будівництва: ПЛ 330 кВ -125 км та 50 км
відповідно.
39. Будівництво ПС 330 кВ «Східна» з
заходами ПЛ 330 кВ Київська ТЕЦ-5 –
Броварська
Для забезпечення надійного живлення
існуючих та перспективних споживачів
Бориспільського і Броварського району
Київської області та Лівобережної частини м.
Києва необхідно також вирішувати питання
будівництва нового потужного джерела
живлення, а саме: ПС 330/110 кВ «Східна» із
заходами ПЛ 330 кВ Київська ТЕЦ-5 –
Броварська. Обсяги будівництва: АТ 330/110 кВ
(2х200) МВА, ПЛ 330 кВ 2х10 км.
40. Будівництво ПС 330 кВ «НовоградВолинська» із заходами ПЛ 330 кВ
Хмельницька АЕС-Лісова
Забезпечення електропостачання НовоградВолинського
енерговузла,
при
умові
динамічної
розбудови
промисловологістичного центру поблизу м. НовоградВолинський, як передбачається місцевою
адміністрацією. Обсяги будівництва: АТ
330/110 кВ (2х125) МВА, ПЛ 330 кВ 2х10 км.
Буде розпочато проектування після запуску
проекту будівництва двоколової ПЛ 330 кВ
Хмельницька АЕС – Лісова – Київська.

38. Приєднання ПС 750 кВ «Київська» до
мережі 330 кВ (з перезаведення ПЛ 330 кВ
ЧАЕС - Мозир на ПС «Київська», ПЛ 330 кВ
ЧАЕС-Славутич на ПС «Київська»)

41. Будівництво заходів ПЛ 330 кВ Канівська
ГЕС - Поляна, ПЛ 330 кВ Канівська ГАЕС Білоцерківська та Канівська ГАЕС - Тальне

Для забезпечення можливості виведення з
експлуатації ВРУ 750 кВ та 330 кВ
Чорнобильської
АЕС
передбачається
переприєднання ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС
– Мозир до ВРП 330 кВ ПС 750 кВ «Київська» та
утворення на основі ПЛ 330 кВ Київська –
Чорнобильська АЕС та Чорнобильська АЕС –
Славутич нової ПЛ 330 кВ Київська – Славутич.

Відповідно до схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016
року
№552-р
«Програми
розвитку
гідроенергетики на період до 2026 року», ввід
першого гідроагрегату Канівської ГАЕС
заплановано на 2020 рік, другого – 2021 рік,
третього – 2022 рік і четвертого – 2023 рік,
потужністю кожен по 250 МВт.
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Для споживання/видачі потужності Канівської
ГАЕС
необхідне
наступне
мережеве
будівництво:
 заходи ПЛ 330 кВ Канівська ГЕС –
Поляна на РУ 330 кВ Канівської ГАЕС;
 ПЛ 330 кВ Канівська ГАЕС –
Білоцерківська;
 ПЛ 330 кВ Канівська ГАЕС – Тальне.
42. Будівництво ПЛ 330 кВ Придніпровська
ТЕС - Лівобережна
з ПС 330 кВ
«Лівобережна»
Для
забезпечення
електропостачання
споживачів лівобережної частини міста Дніпро
передбачається будівництво ПС 330/150 кВ
«Лівобережна» з ПЛ 330 кВ Лівобережна –
Придніпровська ТЕС. Обсяги будівництва: АТ
330/150 кВ (2х 250) МВА; ПЛ 330 кВ - 2х12 км.
43. Будівництво ПС 330 кВ «Вузлова» із
заходами ПЛ 330 кВ Придніпровська ТЕС Першотравнева
Будівництво ПС 330 кВ «Вузлова» з двома АТ
330/150 кВ потужністю 250 МВА кожний із
заходами ПЛ 330 кВ Придніпровська ТЕС –
Першотравнева протяжністю близько 2х12 км
необхідне в перспективі покриття зростаючого
навантаження південних районів міста Дніпро.
Однак, з 2014 року спостерігається спад
споживання електроенергії в південній частині
м. Дніпро. Виконаною у 2015 році роботою
«Схема перспективного розвитку електричних
мереж 35-154 кВ Дніпропетровської області на
2015-2020 рр. з перспективою до 2025 року»
необхідність будівництва ПС 330 кВ «Вузлова»
не визначено. Також, в даний момент
виконується робота «Коригування схеми
перспективного розвитку електричних мереж
35-154 кВ Дніпропетровської області на 20152020 рр. з перспективою до 2025 року» якою
вказується, зокрема, на спад споживання
електроенергії промисловими споживачами
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», а також відмову

інвесторів від реалізації ряду проектів
розвитку
комунально-побутової
сфери
південної частини м. Дніпро (реконструкція
міжнародного аеропорту м. Дніпро, ТРК
«Караван», тощо), або «заморожування» цих
проектів.
Враховуючи вищевикладене, на даний момент
проектування ПС 330 кВ «Вузлова» являється
передчасним. Однак, за умови відновлення
рівня споживання та звернень нових
споживачів
щодо
приєднання
їх
електроустановок до електричних мереж, або
збільшення
потужності
існуючих
та
неможливості живлення цих споживачів
існуючою схемою мереж системи передачі,
актуальність проектування та будівництва ПС
330 кВ «Вузлова» буде визначатись в
наступних Планах розвитку.
44. Розширення ПС 500 кВ «Кремінська» з
побудовою мереж 330 кВ
В умовах припинення паралельної роботи з
енергосистемою
РФ
виникне
питання
подальшої експлуатації наразі перспективної
ПЛ 500 кВ Донбаська-750 – Кремінська –
Донська (РФ). При цьому, наразі ПС 330 кВ
«Куп’янськ» живиться однією ПЛ 330 кВ
Слов’янська ТЕС – Куп’янськ і при відключені
ПЛ 330 кВ виникають обмеження по
споживанню електричної енергії та зниження
якості електроенергії в даному енерговузлі.
Для вирішення проблеми розглядається до
реалізації проект переводу ділянки ПЛ 500 кВ
Донбаська-750 – Кремінська на напругу 330 кВ
з реконструкцією ПС «Кремінська», в частині
добудови РУ 330 кВ та встановлення АТ
330/220 кВ. Також планується побудова
ділянки ПЛ 330 кВ від ПС 330 кВ «Куп’янськ»
до пересічення з ПЛ 500 кВ Донська (РФ) –
Кремінська (біля 25 км) та переводом ділянки
ПЛ 500 кВ Донська (РФ) – Кремінська на
напругу 330 кВ. Наразі здійснюється розробка
передпроектної роботи будівництва даного
об’єкту з визначенням вартості реалізації.
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45. Будівництво ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС –
Білицька

повернення
зазначених
територій
під
українську
юрисдикцію та проведення
відповідних досліджень, змін що сталися в
електромережах.

В умовах аварійного відключення однієї ПЛ
330 кВ Курахівська ТЕС – Запорізька 750
виникає перевантаження другої ПЛ 330 кВ
Курахівська ТЕС – Запорізька 750. Як ліквідація
«вузького місця» виникає необхідність
розвантаження Курахівської ТЕС. З метою
зняття даної проблеми доцільно розглянути до
реалізації проект будівництва ПЛ 330 кВ
Курахівська ТЕС – Білицька, загальною
довжиною близько 50 км. Альтернативним
варіантом є реконструкція ПЛ 330 кВ
Курахівська ТЕС – Запорізька 750 з заміною
проводу АС 440 (132 км) на АС 500.
Наразі здійснюється розробка передпроектної
роботи будівництва даного об’єкту з
визначенням вартості реалізації.
Що стосується об’єктів перспективного
будівництва, визначеного доцільним до 2014
року, на території АР Крим та, наразі, не
підконтрольних українській владі територій
«ОРДЛО», слід відзначити наступне:
АР Крим, відомо, що РФ протягом
чотирьох років окупації вказаної території,
кардинально перебудувала, та продовжує
даний процес, електричні мережі та генеруючі
потужності півострова.
«ОРДЛО», наразі достеменно не
відомо які лінії електропередачі пошкоджено,
внаслідок бойових дій на вказаних територіях.
Відомо, що частину ліній електропередачі було
відновлено терористичними організаціями.
Наразі з ОЕС України не має перетоків
потужності на вказані території.
Враховуючи вищезазначене, перспективне
планування
відновлення
та
розвитку
електричних мереж на територіях АР Крим та
«ОРДЛО», буде за доцільне здійснювати після
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5.3.2 Інформація про інвестиції в об’єкти системи передачі, щодо яких вже прийняті
рішення та які перебувають на стадії реалізації, із зазначенням прогнозних
інвестицій, що мають бути здійснені протягом наступних трьох років, строків
реалізації та джерел фінансування
Таблиця 5.1. Інвестиції в об’єкти системи передачі, щодо яких вже прийняті рішення.
(тис. грн. без ПДВ)
Найменування об'єкта

Всього по об’єктах
загальносистемного
значення з
ранжируванням по
пріоритетності (розділ 1,
2, 3, 4, 5),
у тому числі за рахунок:

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

2016 рік
8 804 481.0 3 180 154.9

2017 рік
1 811 021

Прогнозований період

2018

2019

2020

2021

2022

1 986 994 13 972 502 19 303 680 18 314 172 11 151 466

власні кошти підприємства

1 350 161

280 016.6

390 156

748 531

1 777 378

1 815 335

3 348 880

4 918 117

кредитні кошти

7 144 896

2 875 454

1 319 543

1 238 463 11 295 436 17 038 802 14 965 292

5 612 449

кошти держбюджету

284 740

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

інші джерела

24 684

24 684.3

101 322

0.0

899 688

449 543

0.0

620 900

1. Об’єкти загальносистемного значення (схеми видачі потужності АЕС, ГЕС/ГАЕС; міжсистемні системоутворюючі лінії; збільшення трансформаторної потужності
ПС 330-750 кВ
Всього:

8 801 300

3 180 035

1 811 021 1 986 994

9 344 876 14 602 318 15 796 060 9 220 608

у тому числі за рахунок
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Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

390 156

748 531

1 677 378

1 315 335

2 740 770

4 346 192

власні кошти підприємства

1 346 980

279 897

кредитні кошти

7 144 896

2 875 454

кошти держбюджету

284 740

0

0

0

0

0

0

0

інші джерела

24 684

24 684

1 01 322

0

0

0

0

620 900

1.1 ПЛ 750 кВ Запорізька АЕСКаховська з підстанцією
750 кВ "Каховська" та
заходами ПЛ 330 кВ , у т.ч.
за рахунок:
- власних коштів
підприємства

7 667 498 13 286 983 13 055 290 4 253 516

АТ 750 кВ 2х(3х333)
МВА;

7 981 547

4 225 968

2 305 154

711 056

0

478 776

0

0

0

АТ 330 кВ 250 МВА ПЛ
750 кВ 186,1
км 2ПЛ 330
кВ -43,8 км

0

396 253

28 704

0

0

39 732

0

0

0

- кредитних коштів

0

3 579 396

2 276 449

711 056

0

439 044

0

0

0

- бюджетних коштів
коштів
- інших джерел

0

250 319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 956 401

415 688

200 077

354 613

13 545

0

0

0

0

0

24 906

783

5 000

0

0

0

0

0

0

390 782

199 294

349 613

13 545

0

1.2 Реконструкція ПС
750 кВ "Київська" з
встановленням другого
автотрансформатора 750
кВ та будівництво заходів
повітряних ліній 330 кВ у
Київській області, у т. ч. за
рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2011-2019

1 319 543 1 238 463

2014-2018

АТ 750/330 кВ
- 1000 МВА
ПЛ 330 кВ 69,725 км
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Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

- інших джерел

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

0

4 937 327

3 720 133

397 373

66 253

185 197

0

0

0

0

610 205

98 709

55 449

0

0

0

0

0

- кредитних коштів

3 073 390

298 664

10 804

185 197

0

0

0

0

- бюджетних коштів

36 538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145

0

0

0

127 719

0

0

0

145

0

0

0

127 719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3. Лінії електропередачі
2008-2018
750 кВ для видачі
потужностей Рівненської
та Хмельницької атомних
електростанцій: ПЛ 750 кВ
Рівненська АЕС - Київська з
розширенням підстанції
750 кВ "Київська" та
заходами повітряної лінії
750 кВ, у т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства

ПЛ 750 кВ –
345,929 км;

захід ПЛ 750
кВ -129,79 км

- інших джерел
1.4. Встановлення статичних
компенсаторів на
пристанційному вузлі СЕС
(ПС 110 кВ "Сонячна Кілія"), у т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел

2014-2019

2х8,00 МВАр

127 864
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Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

0

0

197 395

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

197 395

- інших джерел

0

0

0

0

102 207

21 923

34 868

102 207

21 923

0

1.5. Реконструкція:
ПС 330 кВ "Нивки",
ПС 330 кВ "Новокиївська",
ПС 330 кВ "Житомирська",
ПС 330 кВ "Черкаська",
ПС 330 кВ "Кременчук" та
ПС 330 кВ "Суми", у т. ч. за
рахунок:

1.6. Реконструкція
ПС 400/220/110 кВ
"Мукачеве". Установка
групи однофазних
автотрансформаторів
400/220/35 кВ АТ-4 з
впровадженням
прогресивних
технологічних рішень, у т.
ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2015-2021

2015-2017

4 173 333

400 МВА

199 442

- інших джерел
1.7. ПС 330/110/35 кВ "Західна" 2015-2019
із заходами ПЛ 330 кВ, у
т.ч. за рахунок:

АТ 330 кВ 2х200 МВА
ПЛ 330 кВ -

1 066 148

2018

2019

2020

2021

2022

1 250 319

317 704

0

0

0

0

1 250 319

317 704

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 769

0

0

86 450

958 929

0

0

0

325 936,6 1 201 402

12838

0

313 098,6 1 201 402
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Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

20 769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 450

958 929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 530

44 788,3

101 322

0

0

0

0

0

28 846

20 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 684

24 684,3

101 322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 278

45 278

22 638

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 278

45 278

22 638

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283 225

283 225

141 612

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2,34 км

- інших джерел
1.8. ПЛ 330 кВ
Західноукраїнська Богородчани з
реконструкцією ПС
330 кВ "Богородчани" та
ПС 750 кВ
"Західноукраїнська", у т. ч.
за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2015-2017

ПЛ 330 кВ 103,989 км

254 744

- інших джерел
1.9. Реконструкція ПС
330 кВ "Богородчани" з
впровадженням АКСПІ, у
т. ч. за рахунок:

2019-2021

1.10. Реконструкція ПС
2019-2021
750 кВ "Західноукраїнська"
з впровадженням АСКТП
та заміною АТ, ТПР, у т. ч.
за рахунок:

113 194

АТ-3 ф.С,
АТ-2 ф.А,
АТ-2 ф.В,
ТПР-2 ф.А,
ТПР-2 ф.В,

708 062
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Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283 225

283 225

141 612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 800

510 826

383 120

330 319

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 800

510 826

383 120

330 319

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 800

308 105

231 079

178 279

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 800

308 105

231 079

178 279

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

63 966

62 356

16 926

0

0

0

0

0

63 966

62 356

16 926

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

ТПР-2 ф.С

- інших джерел
1.11. Реконструкція ЗРУ
6 кВ, ВРП 35-110 кВ
ПС 330 кВ "Залютине", у т.
ч. за рахунок:

1.12. Реконструкція ВРП
750 кВ,330 кВ, 110 кВ, 35
кВ на ПС "Харківська", у т.
ч. за рахунок:

2018-2021

2017-2021

1.13. Встановлення третього АТ 2015-2017
330/110/35 кВ на ПС 330 кВ
"Чернівецька", у т. ч. за
рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел

1 277 065

770 263

АТ 330/110 кВ
- 200 МВА

279 889
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1.14. Реконструкція ВРП- 150,
330 кВ ПС 330 кВ
"Криворізька", у т. ч. за
рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

2016-2021

577 202

- інших джерел
1.15. Будівництво ПС 750 кВ
"Приморська" із заходами
ПЛ 750330 кВ, у т. ч. за рахунок:

2016-2021

АТ 750 кВ 2х(3х333)
МВА; ПЛ 750
кВ-150 км,
ПЛ 330 кВ2х50,2х20,2х5
0 та 80 км

10 120 500

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел
1.16. Встановлення статичних
компенсаторів на
пристанційному вузлі СЕС
(ПС 110 кВ "Сонячна Рені"), у т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел

2016-2019

2х6,0 МВАр

47 961

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

43 626

43 626

20 325

95 000

147 939

112 653

67 826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43626

43626

20325

95000

147939

112653

67826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 232

1 296

0

0

57 060

5 000 000

5 035 804

0

10 232

1 296

0

0

57 060

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 000

5 035 804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

318

0

0

47 961

0

0

0

600

318

0

0

47 961

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

57 102

57 102

30 350

155 000

187 993

122 264

18 096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 102

57 102

30 350

155 000

187 993

122 264

18 096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 800

621 225

465 919

155 306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 800

621 225

465 919

155 306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 800

600 527

450 395

150 132

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 800

600 527

450 395

150 132

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

1.17. Реконструкція ВРП 35, 150
та 330 кВ ПС
330 кВ "Дніпро-Донбас", у
т. ч. за рахунок:

2016-2021

689 912

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел
1.18. Реконструкція відкритих
розподільчих пристроїв
750 кВ,
330 кВ, 110 кВ, 35 кВ
на ПС 750 кВ "Запорізька",
у т.ч.
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2018-2021

АТ 750/330 кВ
- 1000 МВА

1 553 063

- інших джерел
1.19. Реконструкція відкритих
розподільчих пристроїв
750 кВ,
330 кВ, 110 кВ, 35 кВ
на трансформаторній
підстанції ПС 750 кВ
"Дніпровська", у т.ч.

2018-2021

АТ 750/330 кВ
- 1000 МВА

1 501 318
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1.20. Будівництво ПЛ 330 кВ
Новоодеська - Арциз із
заміною двох АТ на ПС
330 кВ "Арциз"

Строки
виконан
ня, роки

2016-2022

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км
ПЛ-330 кВ 104 км АТ
330 кВ 200
МВА

2 537 910

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел
1.21. Будівництво ПЛ 330 кВ
2015-2023
Луцьк північна Тернопільська з
реконструкцією ПС 330 кВ
"Луцьк північна" та ПС
330 кВ "Тернопільська" на
території Волинської,
Рівненської та
Тернопільської областей, у
т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

ПЛ 330 кВ 223 км

1 985 185

- інших джерел
1.22. Реконструкція ПС
330 кВ "Тернопільська" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2019-2021

153 288

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

16 128

0

0

0

0

15 630

1 000 000

1 506 152

16 128

0

0

0

0

15 630

1 000 000

1 506 152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 894

0

1 533

0

0

14 230

400 000

700 000

20 894

0

1 533

0

0

14 230

0

0

0

0

0

0

0

0

400 000

700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 315

61 315

30 658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 315

61 315

30 658

0
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Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 643

0

111 842

111 842

53 533

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

1 643

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 842

111 842

53 533

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

1 104

0

115

0

12 640

500 000

500 000

852 856

1104

0

115

0

12 640

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

500 000

852 856

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел
1.23. Реконструкція ПС
330 кВ "Аджалик" із
заміною двох
автотрансформаторів з
впровадженням АСКТП,
Одеська область, у т. ч. за
рахунок:

1.24. Нове будівництво
повітряної лінії 330 кВ
Тернопільська –
Чернівецька з
реконструкцією ПС
330 кВ "Тернопільська" та
ПС 330 кВ "Чернівецька",
Тернопільська і
Чернівецька області, у т. ч.
за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел

2017-2021

2016-2022

АТ 330/110 кВ
- 2x200 МВА
(3ф)

ПЛ 330 кВ 230 км

279 066

1 868 400
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Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

1.25. Реконструкція ПЛ
2018-2021
330 кВ з заміною
блискавозахисного тросу
на оптичний кабель в
грозозахисному тросі з
установкою станційного
обладнання ВОЛЗ,
Київська, Вінницька,
Кіровоградська, Черкаська,
Полтавська, Дніпровська,
Запорізька, Херсонська,
Миколаївська, Одеська
області, у т. ч. за рахунок:

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км
ПЛ 330 кВ1375,66 км

1 528 788

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел
1.26. Реконструкція зв’язку з
2017-2019
прокладкою ВОЛЗ на ПЛ
330 кВ в землі та
установкою підстанційного
обладнання на ділянках
ПС 330 кВ Північна ТЕЦ-6 –
ПС 330 кВ Броварська ТЕЦ-5 - ПС 330 кВ
Новокиївська - ЦЕС
(С. Петлюри, 27), у т. ч. за
рахунок:
- власних коштів
підприємства

141 666

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

483

0

1 225

0

798 435

370 707

353 938

0

483

0

1225

0

0

0

0

0

0

0

0

798435

370707

353938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226

0

800

0

140 539

0

0

0

226

0

800

0

140 539

0

0

0
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Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

375

375

15

168 624

265 670

450 848

0

0

375

375

15

0

0

0

0

0

0

0

0

168 624

265 670

450 848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 405

2 405

259 755

735 219

195 614

0

0

0

2 405

2 405

259 755

735 219

195 614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.27. Реконструкція ПС
330 кВ "Броварська" зі
встановленням АТ-3,
Київська область, у т. ч. за
рахунок:

2017-2020

АТ 330/110 кВ
- 200 МВА

885 532

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел
1.28. Будівництво ПС 500/220 кВ 2017-2019
"Кремінська" з заходами
ПЛ 500 кВ Донбаська Донська та ПЛ 220 кВ
"Кремінська-Ювілейна,
Луганська область", у т. ч.
за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел

ПЛ 500 кВ 0,5 км ПЛ
220 кВ - 80
км, АТ
500/220 кВ
МВА

1 432 602
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Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

35 441

0

0

0

46 696

0

0

0

1 020

0

0

0

46 696

0

0

0

34 421

0

0

0

0

0

0

0

- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239 127

0

0

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

239127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

1.29. ЛЕП 110 кВ (сонячна-Кілія)- 2011-2019
Кілія та пристанційний
вузол СЕС (ПС 110 кВ
"Сонячна-Кілія") для
приєднання об’єкта
альтернативної енергетики
до ПС 1
10 кВ "Кілія", у т. ч. за
рахунок:
- власних коштів
підприємства
- бюджетних коштів

1.30. Реконструкція ПЛ
2017-2019
500 кВ Донська-Донбаська,
Луганська, Донецька
області Троїцький район,
Сватівський район, у т. ч.
за рахунок:

82 111

241 400
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Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

1.31. Нове будівництво транзиту 2019-2021
повітряної лінії 330 кВ
Побузька – Тальне –
Поляна з підстанцією
330 кВ «Тальне» на
території Черкаської
Кіровоградської та
Миколаївської областей, у
т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км
2 х АТ - 250
МВА ПЛ
330 кВ 89 км

2 135 500

- інших джерел
1.32 Будівництво ПС 330 кВ
"Слобожанська" із
заходами ПЛ 330 кВ,
Харківська область, у т. ч.
за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2016-2021

АТ - 400 МВА
ПЛ 330 кВ 94,6 км

2 813 178

- інших джерел
1.33. Нове будівництво ПЛ 330
кВ Дністровська ГАЕС –
ПС 750 кВ «Вінницька»
Вінницька та Чернівецька
області, у т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2019-2021

ПЛ 330 кВ 150 км

420 000

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

1 495

1 495

3 390

0

16 260

1 000 000

1 110 240

0

1 495

1 495

3 390

0

16 260

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 1102 40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 427

1 181

1 899

0

15 010

1 000 000

1 793 514

0

2 427

1 181

1 899

0

15 010

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 793 514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 30

200 000

214 370

0

0

0

0

0

5 630

200 000

214 370

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 207

48 207

24 102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- кредитних коштів

0

0

0

0

48 207

48 207

24 102

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

6 100

400 000

419 900

0

0

0

0

0

6 100

400 000

419 900

0

- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

622 800

0

0

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

622 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел
1.34. Реконструкція ПС
750 кВ "Вінницька" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства

1.35. Реконструкція ПС
750 кВ "Вінницька" з
установкою АТ-2, у т. ч. за
рахунок:
- власних коштів
підприємства

1.36. Завершення будівництва
ПС 330/110 кВ «Дрогобич»
з ПЛ
330 кВ Західноукраїнська –
Дрогобич, у т. ч. за
рахунок:

2019-2021

2019-2021

2019

120 516

АТ 750/330 кВ
- 1000 МВА

АТ 330/110 кВ
– 2х200 МВА

826 000

622 800

0
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Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

42 144

40 097

4 725

0

0

0

0

0

42 144

40 097

4 725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 696

123 696

61 849

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 696

123 696

61 849

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 665

549 692

646 531

0

0

0

0

0

10 270

0

0

0

0

0

0

0

164 395

549 692

646 531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243 899

243 899

121 950

0

1.37. Реконструкція ПС
2016-2017
750/330/110 кВ
"Вінницька": Встановлення
другого АТ 330/110/35 кВ,
у т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

АТ 330/110 кВ
- 125 МВА

154 202

- інших джерел
1.38. Реконструкція ПС
330 кВ "Першотравнева" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

1.39. Автоматизація підстанцій
Південно-Західної ЕС, у т.
ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2019-2021

309 241

2019-2021

1 370 888

- інших джерел
1.40. Реконструкція ПС
330 кВ "Нікопольська" з
впровадженням АСКТП та
заміною АТ, у т.ч. за
рахунок:

2019-2021

АТ-4(3 ф.),
АТ-1(3 ф.)

609 748
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Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243 899

243 899

121 950

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 821,9

15 060

0

0

0

0

0

0

473,76

0

0

0

0

0

0

0

10 348,13

15 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 194

55 194

27 596

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 194

55 194

27 596

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 317

65 317

32 658

0

1.41. Встановлення на ВРП-35 кВ 2017-2019
компенсуючих пристроїв
реактивної потужності на
ПС 330 кВ "Кам'янецьПодільська", ПС 330 кВ
"Шепетівка", ПС 330 кВ
"Ковель", ПС 330 кВ
"Нововолинськ" та ПС 220
кВ "Луцьк-Південна", у т. ч.
за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

151 932

- інших джерел
1.42. Реконструкція ПС
330 кВ "Кам’янецьПодільська" з
впровадженням АСКТП

1.43. Реконструкція ПС
330 кВ "Шепетівка" з
впровадженням АСКТП

2019-2021

2019-2021

137 984

163 292
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Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 317

65 317

32 658

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 534

84 534

42 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 534

84 534

42 267

0

1.44. Реконструкція ПС
330 кВ "Ковель" з
впровадженням АСКТП

2019-2021

211 335

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел
1.45. Реконструкція ПС
2017-2022
220 кВ "Центроліт" з
переведенням на
номінальну напругу 330 кВ
та встановленням АТ,
Одеська область , у т. ч. за
рахунок:

АТ 330/220 кВ
– 2х200 МВА
ПЛ 330 кВ-2
км

1 712 700

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел
1.46. Секціонування шин 150 кВ
на ПС 330 кВ
"Павлоградська", у т. ч. за
рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2019-2021

150 кВ

281 581

0

0

0

0

0

0

0

0

150

150

1 087

0

10 540

10 540

800 000

900 660

150

150

1 087

0

10 540

10 540

0

0

0

0

0

0

0

0

800 000

900 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 633

112 633

56 315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 633

112 633

56 315

0
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Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 621

114 621

57 310

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 621

114 621

57 310

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 280

200 000

200 000

200 000

0

0

0

0

8 280

200 000

200 000

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

0

- інших джерел
1.47. Реконструкція ПС
330 кВ "Рівне" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

2019-2021

1.48. Нове будівництво
2019-2023
кабельної лінії 330 кВ
Західна - Нивки з заходами
на ПС330 кВ "Західна" та
ПС 330 кВ "Нивки", м. Київ
та Київська область, у т. ч.
за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

286 552

КЛ 330 кВ –
11 км

934 200

- інших джерел
1.49. Нове будівництво заходів 2019-2020
ПЛ 330 кВ Центральна Лозова на ПС 330 кВ
"Білицька" з
реконструкцією ВРУ 330
кВ, вул. Добропільська,
28а, с. Світле,
Добропільський р-н,
Донецька область, у т. ч. за
рахунок:

ПЛ 330 кВ –
12 км

100 000
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Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

50 000

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

90 005

0

0

0

0

0

0

10 000

90 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 400

100 000

100 000

200 000

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

5400

100000

100000

200000

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 226

50 226

25 113

0

1.50. Будівництво заходів ПЛ
330 кВ Криворізька ТЕС –
Трихати на ПС 330 кВ
"Миколаївська" з
реконструкцією ПС 330 кВ
"Миколаївська",
Миколаївська область, у
т.ч за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2019-2020

ПЛ 330 кВ 2х7 км

101 205

- інших джерел
1.51. Реконструкція ПС
330 кВ "Побузька" з
встановленням АТ-3 у т. ч.
за рахунок:

1.52. Реконструкція ПС
330 кВ "Козятин" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

2019-2023

2019-2021

АТ 330/150 кВ
250 МВА

544 950

125 565

125

План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 226

50 226

25 113

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

200 000

100 000

0

0

0

0

0

10 000

200 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 726

0

0

9 530

300 000

400 000

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

1 726

0

0

9530

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

400 000

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

1.53. Будівництво ПЛ 750 кВ від
ПС 750 кВ "Київська" до
ПС 750 кВ
"Північноукраїнська"
шляхом добудови
незавершеного
будівництва ПЛ 750 кВ
"ЧАЕС-ХАЕС" (ділянка від
перетину з ПЛ
330 кВ Конотоп-Ніжин до
ПС 750 кВ
"Північноукраїнська"), у т.
ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2020-2023

ПЛ 750 кВ 114 км

389 250

- інших джерел
1.54. Будівництво ПС 330 кВ
"Східна" з заходами ПЛ
330 кВ Київська ТЕЦ-5Броварська, у т. ч. за
рахунок:

2020-2023

2х АТ 330/110
кВ - 200 МВА,
ПЛ 330 кВ 2х10 км,

1 401 300
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План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

5 900

100 000

100 000

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

5 900

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 800

25 000

34 480

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

2 800

25 000

34 480

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 800

500 000

0

0

0

0

0

0

11 800

500 000

1.55. Реконструкція ПЛ
330 кВ "Південна Першотравнева №1, 2" з
підвищенням пропускної
здатності, у т. ч. за
рахунок:

1.56. Реконструкція ПЛ
330 кВ Західноукраїнська Львів Південна № 2 з
формуванням нової ПЛ
330 кВ Львів Західна Львів Південна, у т. ч. за
рахунок:

2020-2023

2020-2022

1.57. Будівництво ПЛ 330 кВ
2021-2024
Канівська ГЕС - Поляна, ПЛ
330 кВ Канівська ГАЕС Білоцерківська та
Канівська ГАЕС - Тальне, у
т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства

ПЛ 330 кВ
2х41 км

ПЛ 330 кВ – 8
км

3 х ПЛ 330 кВ
-

230 км

383 022

62 280

1 557 000
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Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

620 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

620 900

0

0

0

0

0

0

34 500

1 200 000

0

0

0

0

0

0

34 500

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

200 000

200 000

200 000

1.58. Приєднання ПС 750 кВ
2022-2025
"Київська" до мережі
330 кВ
(з перезаведенням ПЛ
330 кВ ЧАЕС - Мозир на ПС
"Київська", ПЛ
330 кВ ЧАЕС-Славутич на
ПС "Київська") та
будівництво ПЛ 330 кВ
Київська-Лісова, у т. ч. за
рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

ПЛ 330 кВ –
125 км та
50 км
відповідно

3 114 000

- інших джерел
1.59. Будівництво ПЛ 750 кВ
Приморська - Каховська, у
т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2021-2024

ПЛ 750кВ 275 км

4 281 750

- інших джерел
1.60. Будівництво ПЛ 330 кВ
Нововолинськ – Яворів з
реконструкцією ПС
330 кВ "Нововолинськ" та
ПС 330 кВ "Яворів", у т. ч.
за рахунок:

2019-2024

ПЛ 330 кВ 135 км

830 000
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Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

10 000

200 000

200 000

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 868 400

0

0

0

0

0

0

12 700

600 000

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

12 700

600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 560

0

0

0

0

0

0

0

5 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

600 000

0

0

0

0

0

0

10 000

600 000

1.61. Будівництво ПЛ 330 кВ
2021-2024
Придніпровська ТЕС Лівобережна з ПС
330 кВ "Лівобережна", у т.
ч. за рахунок:

1.62. Будівництво другої ПЛ 330
кВ Дніпровська 750 ВДГМК з реконструкцією
ПС 330 кВ "ВДГМК", у т. ч.
за рахунок:

2022-2024

2 АТ
330/150кВ по 250 МВА,
ПЛ 330 кВ 30 км

АТ 330/150 кВ
- 250 МВА, ПЛ
330 кВ-6 км

653 940

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел
1.63. Будівництво ПС 400 кВ
"Ужгород" із заходами ПЛ
400 кВ Мукачеве Капушани, у т. ч. за
рахунок:
- власних коштів
підприємства

2021-2023

АТ 400/110 кВ
– 2х250 МВА,
ПЛ 400 кВ-2х2
км

1 245 600
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Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 700

200 000

300 000

0

0

0

0

0

6 700

200 000

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.64. Перевід ПЛ ЮУАЕС Кварцит на клас напруги
330 кВ, у т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2020-2023

ПЛ 330 кВ –
123 км

876 591

- інших джерел

2. Схеми видачі потужності енергогенеруючих об'єктів за умови відповідності цих об'єктів потребам структури генерації за окремими періодами
Всього:

1 958

119.64

0

0

899 688

449 543

0

0

1 958

119.64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

899 688

449 543

0

0

у тому числі за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел
2.1 Нове будівництво
ПС 330 кВ "Аквілон" з
заходами ПЛ 330 кВ у
Херсонській області, у т. ч.
за рахунок

2017-2020

2хАТ 330/150
кВ - 250 МВА,
ПЛ 330 кВ2х0,1 км

949770

0

0

0

0

500 000

449 543

0

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

500 000

449 543

0

0
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Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

1 958

119,64

0

0

275 188

0

0

0

1 958

119,64

0

0

0

0

0

0

- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

275 188

0

0

0

0

0

0

0

124 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 500

0

0

0

2.2. Реконструкція ПС
2014-2019
220/35/10 кВ "Березань" 1, 2 черга зі спорудженням
заходів 220 кВ у т. ч. за
рахунок:
- власних коштів
підприємства

2.3. Встановлення АТ-2 зв’язку
330/150 кВ на ЮАЕС, у т. ч.
за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел

2019

АТ 220/35/10
кВ 63 МВт,
заміна АТ 25
МВА на 63
МВА, ПЛ 220
кВ-9,77 км

АТ 330/150 кВ

277 146

124 500

3. Будівництво/реконструкція об’єктів, які знаходяться на території Донбаської ЕС та Кримської ЕС, що буде можливе після відновлення української влади на даних
територіях
Всього
1 223
0
0
0
100 000
500 000
608 110
571 925
у тому числі:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел

1 223

0

0

0

100 000

500 000

608 110

571 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Найменування об'єкта

3.1. Будівництво ПЛ 220 кВ
Новодонбаська – Алмазна
з реконструкцією ПС
220 кВ "Алмазна", у т. ч. за
рахунок:

Строки
виконан
ня, роки

2020-2022

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км
ПЛ 220 кВ 2х8,2 км

373 148

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел
3.2. Заходи дволанцюгової ПЛ
220 кВ Миронівська ТЕС Михайлівка
330 кВ на ПС 500 кВ
"Новодонбаська", у т. ч. за
рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2020-2021

ПЛ 220 кВ 2х15 км

140 130

- інших джерел
3.3. Заміна ВД-КЗ на
ПС 220 кВ "Смолянка",
ПС 220 кВ "Амвросіївка",
ПС 220 кВ "Алчевська",
ПС 220 кВ "Алмазна",
ПС 220 кВ "Антрацит",
ПС 220 кВ "Криворізька",
ПС 220 кВ "Великоцька"
, у т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства

2019-2021

217 980

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

1 223

0

0

0

0

50 000

150 000

171 925

1 223

0

0

0

0

50 000

150 000

171 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 000

70 130

0

0

0

0

0

0

70 000

70 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

80 000

87 980

0

0

0

0

0

50 000

80 000

87 980

0
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План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

300 000

300 000

400 000

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

50 000

300 000

300 000

400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4. Будівництво заходів ПЛ
500 кВ Донбаська Перемога на
ПС 500 кВ
"Новодонбаська"
з реконструкцією
ПС 500 кВ
"Новодонбаська", у т. ч. за
рахунок:

2019-2024

АТ 500/220 кВ
- 500 МВА, ПЛ
500 кВ 2х1 км

1 868 400

4. Часткова заміна обладнання РП 110-330 кВ на ПС 330 кВ енергосистем (повітряні вимикачі, роз'єднувачі, пристрої РЗА, ЩПТ, ЩЗС,АБ) з визначеними джерелами
фінансування
Всього
0
0
0
0
1 720 924 1 764 810
816 579
85 061
у тому числі за рахунок
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 720 924

1 764 810

816 579

85 061

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 057

27 057

13 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 057

27 057

13 530

0

4.1. Реконструкція ПС 330 кВ
"Бар" з впровадженням
АСКТП, у т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2019-2021

67 644
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Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 743

33 743

16 872

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 743

33 743

16 872

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 162

21 162

10 581

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 162

21 162

10 581

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 494

62 494

31 247

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 494

62 494

31 247

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 627

66 627

33 315

0

- інших джерел
4.2 Реконструкція ПС
330 кВ "Вінницька", у т. ч.
за рахунок:

4.3 Реконструкція ПС
330 кВ "Хмельницька" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

4.4. Реконструкція ПС
330 кВ "Чернівецька" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

2019-2021

2019-2021

2019-2021

4.5. Реконструкція ПС
2019-2021
330 кВ "Славутич", у т. ч. за
рахунок:

84 358

52 904

156 236

166 569
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План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 627

66 627

33 315

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 203

88 203

44 102

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 203

88 203

44 102

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 650

76 650

38 325

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 650

76 650

38 325

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 770

85 770

42 884

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 770

85 770

42 884

0

4.6. Реконструкція ПС
330 кВ "Білоцерківська" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

4.7. Реконструкція ПС
330 кВ "Чернігівська" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

4.8. Реконструкція ПС
330 кВ "Ніжинська" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2019-2021

2019-2021

2019-2021

220 508

191 625

214 424
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План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 099

69 099

34 549

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 099

69 099

34 549

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139 025

139 025

69 513

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139 025

139 025

69 513

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 903

171 903

85 951

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 903

171 903

85 951

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 284

95 284

47 643

0

- інших джерел
4.9. Реконструкція ПС
330 кВ "Поляна" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

4.10. Реконструкція ПС
330 кВ "Лісова" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

4.11. Реконструкція ПС
330 кВ "Львів південна" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2019-2021

2019-2021

2019-2021

172 747

АТ-1 (3 ф.)
АТ-2 (3 ф.)

АТ-4 (3 ф.)
АТ-1 (3 ф.)
АТ-2 (3 ф.)

347 563

429 757

- інших джерел
4.12. Реконструкція ПС
2019-2021
330 кВ "Івано-Франківськ"
з впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

238 211

0
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План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 284

95 284

47 643

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 114

77 114

38 557

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 114

77 114

38 557

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 770

131 656

0

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 770

131 656

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 345

114 345

57 172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 345

114 345

57 172

0

4.13. Реконструкція ПС
330 кВ "Кам’янська" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

4.14. Реконструкція ПС
330 кВ "Південна" з
впровадженням АСКТП
(Дніпровська ЕС), у т. ч. за
рахунок:

4.15. Реконструкція ПС
330 кВ "Дніпровська" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2019-2021

2019-2020

2019-2021

192 786

219 426

285 862
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Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 248

124 248

62 124

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 248

124 248

62 124

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 530

70 530

35 265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 530

70 530

35 265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 595

96 595

48 298

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 595

96 595

48 298

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 061

- інших джерел
4.16. Реконструкція ПС
330 кВ "Запорізька" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

2019-2021

4.17. Реконструкція ПС 750 кВ
2019-2021
"Північноукраїнська" з
впровадженням АСКТП у т.
ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

310 621

176 325

- інших джерел
4.18. Реконструкція ПС
330 кВ "Лосєве" з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

4.19. Реконструкція ПС
330 кВ «Суми північна», у
т. ч. за рахунок:

2019-2021

2022-2024

241 488

212 652
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Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 061

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 704

109 704

54 851

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 704

109 704

54 851

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 601

103 601

51 800

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 601

103 601

51 800

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

4.20. Реконструкція ПС
330 кВ «Куп’янськ» з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

2019-2021

4.21. Реконструкція ВРП
2019-2021
110 кВ ПС 330 кВ "Полтава"
з впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

1АТ

274 259

259 002

5. Часткова заміна обладнання РП 110-750 кВ на ПС 220-750 кВ енергосистем (повітряні вимикачі, роз'єднувачі, пристрої РЗА, ЩПТ, ЩЗС,АБ) з не визначеними джерелами
фінансування
Всього
0
0
0
0
1 907 014 1 987 009 1 093 423 1 273 872
у тому числі за рахунок
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 907 014

1 987 009

1 093 423

1 273 872

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0
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Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

0

59 879

59 879

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 879

59 879

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 693

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 693

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 424

108 424

54 212

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 424

108 424

54 212

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 018

80 018

40 009

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1 Реконструкція ПС
330 кВ «Лозова», у т. ч. за
рахунок:

5.2. Реконструкція ПС
330 кВ «Трихати», у т. ч. за
рахунок:

5.3. Реконструкція ПС
330 кВ «Миколаївська» з
впровадженням АСКТП та
заміною АТ, у т. ч. за
рахунок:

5.4. Реконструкція ВРП 110 кВ
ПС 330 кВ «Миргород» з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства

2021-2023

149 697

2022-2024

2019-2021

2019-2022

186 733

АТ-1(3 ф)

27 1060

200 045
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План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

- кредитних коштів

0

0

0

0

0

80 018

80 018

40 009

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 173

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 173

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 349

140 349

70 173

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 349

140 349

70 173

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 448

186 448

93 223

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186448

186448

93223

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

5.5. Реконструкція ПС
330 кВ «ВДГМК» з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

5.6. Реконструкція ПС
330 кВ «Гірнича» з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

2022-2024

160 432

2019-2021

5.7. Реконструкція ПС
2019-2021
330 кВ «Мелітопольська» з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

350 871

АТ-1 (3 ф)

466 119
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План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

102 886

102 866

51 463

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 886

102 866

51 463

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 984

174 981

87 494

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 984

174 981

87 494

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 101

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 101

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179 411

179 411

89 704

0

5.8. Реконструкція ПС
330 кВ «Кварцит» з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

5.9. Реконструкція ПС 750 кВ
«Південнодонбаська» з
впровадженням АСКТП та
заміною АТ, РШ, у т. ч. за
рахунок:

2019-2021

2019-2021

257 215

АТ ф В,РШ ПЛ
ЗАЕС ф В

5.10. Реконструкція ПС
2022-2024
330 кВ «Луцьк північна», у
т. ч. за рахунок:

5.11. Реконструкція ПС
400 кВ «Мукачеве» з
впровадженням АСКТП та
заміною АТ, у т. ч. за
рахунок:

2019-2021

437 459

125 252

АТ-3 ф А, АТ-3
ф В,АТ-3 ф С

448 526
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План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179 411

179 411

89 704

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 997

73 997

36 999

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 997

73 997

36 999

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 484

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 484

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 119

48 119

24 059

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48119

48119

24059

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

5.12. Реконструкція ПС
220 кВ «Калуш» з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

2019-2021

5.13. Реконструкція ПС
2022-2024
330 кВ «Львів західна», у т.
ч. за рахунок:

5.14. Реконструкція ПС
220 кВ «Борислав» з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

2019-2021

184 993

153 711

120 297
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План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

71 319

71 319

35 659

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 319

71 319

35 659

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

472 511

472 511

236 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

472 511

472 511

236 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 384

77 384

38 692

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 384

77 384

38 692

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 282

155 282

77 641

0

5.15. Реконструкція ПС
330 кВ «Грабів» з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

5.16. Реконструкція ПС
750 кВ Донбаська» з
впровадженням АСКТП та
заміною АТ, ТПР, у т. ч. за
рахунок:

2019-2021

2019-2021

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

178 297

АТ-2 ф.А,
АТ-4 ф.А,
АТ-4 ф.В,
АТ-4 ф.С,
4ТПР ф.А,
4ТПР ф.B,
4ТПР ф.C,
25Т

1 181 278

- інших джерел
5.17. Реконструкція ПС
330 кВ «Конотоп» з
впровадженням АСКТП, у
т. ч. за рахунок:

5.18. Реконструкція ПС 330 кВ
«Прометей» з
впровадженням АСКТП та
заміною АТ, у т. ч. за

2019-2021

2019-2021

193 460

388 205
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План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 282

155 282

77 641

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 642

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 642

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 081

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 081

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

5.19. Реконструкція ПС
330 кВ «Рудна», у т. ч. за
рахунок:

2022-2024

324 827

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
- інших джерел
5.20. Реконструкція ПС
2022-2024
330 кВ «Молочанська», у т.
ч. за рахунок:

5.21. Реконструкція ПС
2022-2024
330 кВ «Українка», у т. ч. за
рахунок:

239 104

200 202
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План розвитку системи передачі на 2019 – 2028 роки

Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

0

0

128 927

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 927

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 372

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 372

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 576

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 576

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 927

55 927

27 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 927

55 927

27 965

0

5.22. Реконструкція ПС
330 кВ «Зоря», у т. ч. за
рахунок:

5.23. Реконструкція ПС
330 кВ «Травнева», у т. ч.
за рахунок:

2022-2024

322 318

2022-2024

158 431

5.24. Реконструкція ПС
2022-2024
220 кВ «Лисичанська», у т.
ч. за рахунок:

5.25. Реконструкція ПС
330 кВ «Нововолинськ» з
впровадження АСКТП та
заміною трансформатора,
у т. ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2019-2021

196 439

Т-1, Т-2

139 819
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Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 771

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 771

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 518

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 518

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 973

59 973

29 986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 973

59 973

29 986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 173

- інших джерел
5.26. Реконструкція ПС
220 кВ «Стрий», у т. ч. за
рахунок:

5.27. Реконструкція ПС
220 кВ «Воловець», у т. ч.
за рахунок:

5.28. Реконструкція ПС
330 кВ «Яворів» з
впровадженням АСКТП та
заміною
автотрансформаторів, у т.
ч. за рахунок:
- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

2022-2024

161 927

2022-2024

2019-2021

106 295

Т-2

149 932

- інших джерел
5.29. Реконструкція ПС
330 кВ «Радивилів», у т. ч.
за рахунок:

2022-2024

127 933
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Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 173

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 017

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 017

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 902

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 902

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 623

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 623

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

45 746

43 443

2 139

11 132

0

0

0

0

5.30. Реконструкція ПС
330 кВ «Арциз»

5.31. Реконструкція ПС
330 кВ «Херсонська» з
заміною двох АТ, у т. ч. за
рахунок:

2022-2024

2022-2024

5.32. Реконструкція ПС
2022-2024
330 кВ «Подільська», у т. ч.
за рахунок:

5.33. Інші об’єкти будівництва, у
тому числі за рахунок:

132 543

139 756

199 058
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Найменування об'єкта

Строки
виконан
ня, роки

Реконструк Кошторисна
ція ПС та
вартість
введення
проектів*
нових АТ і
(орієнтовна)
ЛЕП, МВА/км

Виконання
станом на
01.01.17

Базовий період

Прогнозований період

2016 рік

2017 рік

2018

2019

2020

2021

2022

45 746

43 443

2 139

11 132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші об’єкти з технічного
переоснащення
(модернізації),
реконструкції мереж
системи передачі, у тому
числі за рахунок:

0

1 847 012

1 888 343

609 013

0,00

0,00

0,00

0,00

- власних коштів
підприємства

0

1 362 912

1 866 141

569 013

0

0

0

0

- кредитних коштів

0

484 100

0

0

0

0

0

0

- інших джерел

0

0

22 202

40 000

0

0

0

0

- власних коштів
підприємства
- кредитних коштів
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5.4. Розвиток мереж систем розподілу для
підвищення надійності роботи системи передачі
Для підвищення надійності роботи системи
передачі,
збільшення
пропускної
спроможності контрольованих перетинів,
позбавлення підстанцій системи передачі від
нехарактерних для них функцій необхідне
наступне
будівництво
мереж
систем
розподілу:
1.
Будівництво ПЛ 150 кВ Новий Буг –
Еланець
підвищить
надійність
електропостачання
двох
енерговузлів
Миколаївської області за рахунок приведення
їхніх схем живлення у відповідність до вимог
нормативних документів, а також буде
підвищена
надійність
електропостачання
Миколаївсько-Херсонського енерговузла в
ремонтно-аварійних
режимах
системи
передачі;
забезпечено
надійне
електропостачання споживачів ПС 150 кВ
«Районна» в умовах відключення АТ
330/150 кВ Южно-Української АЕС, в режимах
після встановлення другого АТ 330/150 кВ на
Южно-Українській
АЕС
буде
усунута
можливість перевантаження ліній 150 кВ, що
зв’язують ПС 150 кВ «Районна» з іншими
районами.
2.
Будівництво ПЛ 150 кВ Миколаївська –
Миколаїв-тягова – Херсон-тягова – Херсонська,
що забезпечить електрифікацію відповідної
ділянки Одеської залізниці в рамках проекту
«Підвищення
пропускної
спроможності
залізничного транспорту за напрямком
Знаменка – Долинська – Миколаїв – Херсон –
Джанкой»,
також
резервуватиме
електропостачання
Херсонського
та
Миколаївського енерговузлів в ремонтноаварійних схемах системи передачі.
3.
Будівництво ПЛ 110 кВ Усатове –
Центроліт забезпечить підвищення надійності
електропостачання споживачів міста Одеси та
збільшить пропускну спроможність перетину
ОЕС України – Одеса, Молдова.

4.
Будівництво ПЛ 110 кВ від ПС 330 кВ
«Дрогобич» (ПЛ 110 кВ «Дрогобич-21», ПЛ 110
кВ «Добрівляни-Т», ПЛ 110 кВ «Борислав-1»,
ПЛ 110 кВ «ДДЗ» коло А та Б), а також заходи
ПЛ 110 кВ до ПЛ 110 кВ Борислав – Ст.Самбір.
Дане мережеве будівництво необхідне для
«прив’язки» добудованої ПС 330 кВ
«Дрогобич» до електромереж 110 кВ регіону.
5.
Будівництво ПЛ 110 кВ Борислав –
Турка
–
Тухля
забезпечить
надійне
електропостачання
споживачів
нафтоперекачувальних
станцій,
електрифікованих ділянок Львівської залізниці,
а також посилить зв’язки між підстанціями
системи передачі 220 кВ «Борислав», «Стрий»
та «Воловець».
6.
Підсилення зв’язків 150 кВ між ПС
330 кВ «Мелітопольська» та «Молочанська»
через ПС 150 кВ «Робітнича», «Бердянська» та
«Чернігівка» з метою забезпечення надійного
електропостачання споживачів ПС 330 кВ
«Мелітопольська» а також збільшення
можливої величини видачі потужності ВДЕ, в
ремонтно-аварійних
режимах
системи
передачі.
7.
Реконструкція транзиту 150 кВ ЗаТЕС –
ГНС – ЗРК – Федорівка – Молочанська для
забезпечення видачі потужності Запорізької
ТЕС в ремонтних режимах відключення ПЛ 150
кВ ЗаТЕС – Луч – В.Білозерка – Фрегат –
Таврійськ – Молочанська».
8.
Будівництво ПС 110 кВ «Західна» в
районі ПС 330 кВ «Хмельницька» з метою
переведення на нову підстанцію 110 кВ
споживачів на класі напруги 10 кВ з підстанції
330 кВ «Хмельницька».
9.
У зв’язку із стрімким ростом
навантаження в мікрорайоні «Озерна» м.
Хмельницький, планується реконструкція
150
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ПС «Лісові Гринівці» з напруги 35 кВ до рівня
110 кВ. Це дозволить розділити лінію ТПА –
Западинці, що забезпечить підвищення
надійності
зв’язку
між
ПС
330
кВ
«Хмельницька» та ПС 330 кВ «Шепетівтка».
10.
Будівництво ПС 110 кВ «Дніпровська» в
районі ПС 330 кВ «Черкаська» з метою
переведення на нову підстанцію 110 кВ
споживачів на класі напруги 10 кВ з підстанції
330 кВ.
11.
Будівництво ПЛ 110 кВ Козятин 330 –
Козятин-тяга.
Забезпечить
підвищення
надійності
електропостачання
тягових
підстанцій,
споживачів
приєднаних
до
дволанцюгового транзиту 110 кВ Козятин-тяга
– Фастів, та вцілому посилення зв’язків між
ПС 330 кВ «Козятин» та «Новокиївська».
12.
Заміна проводу в транзиті 110 кВ «Бар
– Чернятин – Жмеринка» на АС-240. Необхідно
для забезпечення резервування навантажень
ПС 330 кВ «Вінницька» та «Бар» по транзитній
мережі 110 кВ.
13.
Відновлення каналу зв’язку між ПС
330 кВ «Вінницька» та ПС 110 кВ «Тульчин» для
забезпечення дії САВН на ПС 110 кВ «Тульчин».
Для забезпечення можливості паралельної
роботи мережі 110 кВ між ПС 330 кВ
«Вінницька» та Ладижинською ТЕС з метою
підвищення надійності видачі потужності
блоку №1 Ладижинської ТЕС та надійності
живлення споживачів Вінницької області.
14.
Встановлення лінійних захистів 110 кВ
на ПС 110 кВ «Михайлівка». Для забезпечення
можливості паралельної роботи мережі 110 кВ
між Дністровською ГЕС та Ладижинською ТЕС з
метою
підвищення
надійності
видачі
потужності блоку №1 Ладижинської ТЕС та
надійності живлення споживачів Вінницької
області.
15.
Будівництво ПС 110 кВ «Західна» в
районі ПС 330 кВ «Хмельницька». Необхідність
переведення на нову підстанцію 110 кВ
споживачів ПАТ «Хмельницьобленерго», що

наразі отримують живлення на класі напруги
10 кВ ПС 330 кВ «Хмельницька».
16.
Реконструкція транзиту Білоцерківська
– Рось – Фастів із заміною ділянок існуючого
проводу АС 120 мм2 на АС 240 мм2, а також
реконструкція транзиту 110 кВ Білоцерківська
– Рокитне – Миронівка із заміною існуючого
проводу АС 185 мм2 на АС 240 мм2. Дозволить
забезпечити надійне живлення споживачів
південної частини Київської області.
17.
Увімкнення в транзитний режим
роботи другого зв’язку ВРП 150 кВ Запорізької
ТЕС з ПС 330 кВ «Молочанська» (ЗаТЕС – ГНС –
ЗРК – Федорівка – Молочанська), для чого
необхідна реконструкція ВРП 150 кВ ПС «ЗРК»
та «ГНС» зі встановленням 6-ти вимикачів
150 кВ та реконструкцією пристроїв РЗА
транзиту. Вирішить проблему надійності схеми
прив’язки ВРП 150 кВ Запорізької ТЕС до
мережі 150 кВ прилеглого енергорайону через
відсутність другого транзитного зв’язку 150 кВ.
Це призводить до запирання видачі потужності
блоків №1 та №2 при відключенні ПЛ 150 кВ
«ЗаТЕС – Луч – В.Білозерка – Таврійськ –
Молочанська».
18.
Реконструкція ПС 150 кВ «М-1», а саме:
- реконструкція ВРП 150 кВ із заміною
вимикачів
на
елегазові.
Недостатня
відключаюча здатність вимикачів 150 кВ в
колах трансформаторів Т-2, Т-3, Т-4 та Т-5, що
не дозволяє створювати більш надійні
нормальну та ремонтні схеми у прилеглому
енергорайоні. В деяких ремонтних схемах
спостерігається перевищення рівня струмів КЗ
припустимих для обладнання величин,
незважаючи
на
комплекс
прийнятих
обмежувальних заходів.
необхідне
проектне
опрацювання
реконструкції ВРП 150 кВ зі спорудженням
ОСШ. Недостатня гнучкість схеми ВРП 150 кВ у
ремонтних режимах через відсутність ОСШ, що
знижує надійність транзиту видачі потужності
Дніпровської ГЕС-2.
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19.
Через
припинення
споживання
проектної потужності ПАТ «ЗАлК» з ПС 150 кВ
«Алюмінієва» не забезпечується видача повної
потужності Дніпровської ГЕС-2 у нормальному
та ремонтних режимах через недостатню
пропускну здатність прилеглої мережі 150 кВ.
Необхідно
виконання
проектного
опрацювання по реконструкції схеми видачі
потужності Дніпровської ГЕС-2 в зв’язку зі
збільшенням встановленої потужності до
960 МВт та за його результатами виконати
реконструкцію
мережі
прилеглого
енергорайону,
зокрема
здійснити
реконструкцію ПС 150 кВ «Алюмінієва» зі
спорудженням ОСШ та ШЗВ на 1 секції 150 кВ,
заміну вимикачів Т-1, Т-2, Т-5 та Т-6, які не
відповідають струмам КЗ, на елегазові.
20.
ПС 150 кВ «Ф-1»: недостатня надійність
схеми через відсутність ОСШ, що обмежує
ремонтні
режими
та
не
забезпечує
резервування видачі потужності Дніпровської
ГЕС-1. Необхідне проектне опрацювання
можливості спорудження ОСШ. Фізичний знос
обладнання.
Недостатня
відключаюча
здатність вимикачів 150 кВ Т-5 та Т-6, що не
дозволяє створювати більш надійні нормальну
та ремонтні схеми у прилеглому енергорайоні.
Необхідна реконструкція ВРП 150 кВ із заміною
вимикачів на елегазові.
21.
Зниження надійності транзиту 150 кВ
«ЗаТЕС – Молочанська» у ремонтних режимах
через відсутність на ПС 150 кВ «В.Білозерка»
окремого обхідного вимикача 150 кВ та через
відсутність на ПС 150 кВ «Луч» ремонтної
перемички 150 кВ. Необхідно проектування та
спорудження ремонтної перемички, а також
провести реконструкцію ПЛ зі збільшенням
пропускної спроможності.
22.
Недостатня пропускна здатність ПЛ
150 кВ «Молочанська – Чернігівка», що є
частиною транзиту 150 кВ «Молочанська –
Чернігівка – Андріївка – Бердянська –
Мелітопольська».
Необхідно
здійснити
реконструкцію ПЛ з заміною проводу на
ділянці з проводом АС-120, реконструкція РЗА

зв’язку 150 кВ «Молочанська – Бердянська –
Мелітопольська» для можливості замикання
його у транзит.
23.
Недостатня
пропускна
здатність
транзиту «Партизани – Н.Троїцьк – Дудчине –
Каховська 330» у разі введення запланованого
обсягу ВЕС та СЕС в прилеглому районі.
Необхідно
здійснити
реконструкцію
зі
збільшенням пропускної спроможності
24.
Невиконання
проектної
схеми
підключення ПС 330 кВ «Кварцит» до мережі
150 кВ. Необхідно спорудження другого
транзиту 150 кВ «Кварцит – Тимкове» та заміна
проводу на ділянках діючої ПЛ 150 кВ
«Кварцит – Тимкове» з АС-120 на АС-240.
25.
Не
забезпечується
надійність
транзитних приєднань у ремонтних режимах
на ПС 150 кВ «Вузлова» через нетипову схему
ВРП 150 кВ (відсутність ОСШ та секціонування
шин при 13-ти лінійних приєднаннях).
Необхідно здійснити проектне опрацювання
варіантів
реконструкції
підстанції
та
секціонування шин 150 кВ.
26.
Недостатня відключаюча здатність
вимикачів 150 кВ ПС «ДЗУ», що не дозволяє
створювати більш надійні нормальну та
ремонтні схеми у прилеглому енергорайоні.
Необхідно здійснити заміну вимикачів, які не
відповідають струмам КЗ на елегазові.
27.
ПС 150 кВ «Нікопольська»: нетипова
схема ВРП 150 кВ, відсутність ОСШ, що знижує
надійність транзиту 150 кВ «Нікопольська 330 –
Феросплавна 330» у ремонтних режимах.
Фізичний
знос обладнання. Необхідно
здійснити
реконструкцію
підстанції.
Недостатня пропускна спроможність ПЛ 150 кВ
«Нікопольська 150 – Феросплавна 330», що
резервує на напрузі 150 кВ ПС 330 кВ
«Нікопольська» та ПС 330 кВ «Феросплавна».
Необхідно здійснити реконструкцію ПЛ з
заміною проводу на ділянці з проводом АС185 на АС-400.
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28.
Не забезпечується надійність транзиту
150 кВ «Супутник – Грушівська – Феросплавна
330» через відсутність вимикачів на Л9А та Л9Б
та нетипову схему ВРП 150 кВ ПС
«Грушевська», а також недостатню пропускну
спроможність ПЛ 150 кВ «Грушівська –
Супутник». Необхідно виконати реконструкцію
ВРП 150 кВ
29.
ПС «Грушевська» з встановленням
вимикачів та шинних роз’єднувачів, а також ПЛ
150 кВ «Грушівська – Супутник» зі збільшенням
пропускної здатності.
30.
Будівництво ПС 110 кВ «Дніпровська» в
районі ПС 330 кВ «Черкаська» з метою
переведення на нову підстанцію 110 кВ
споживачів на класі напруги 10 кВ з підстанції
330 кВ.
31.
Будівництво ПЛ 110 кВ Козятин 330 –
Козятин-тяга.
Забезпечить
підвищення
надійності
електропостачання
тягових
підстанцій,
споживачів
приєднаних
до
дволанцюгового транзиту 110 кВ Козятин-тяга
– Фастів, та вцілому посилення зв’язків між
ПС 330 кВ «Козятин» та «Новокиївська».
32.
Заміна проводу в транзиті 110 кВ «Бар
– Чернятин – Жмеринка» на АС-240. Необхідно
для забезпечення резервування навантажень
ПС 330 кВ «Вінницька» та «Бар» по транзитній
мережі 110 кВ.

33.
Відновлення каналу зв’язку між ПС 330
кВ «Вінницька» та ПС 110 кВ «Тульчин» для
забезпечення дії САВН на ПС 110 кВ «Тульчин».
Для забезпечення можливості паралельної
роботи мережі 110 кВ між ПС 330 кВ
«Вінницька» та Ладижинською ТЕС з метою
підвищення надійності видачі потужності
блоку №1 Ладижинської ТЕС та надійності
живлення споживачів Вінницької області.
34.
Встановлення лінійних захистів 110 кВ
на ПС 110 кВ «Михайлівка». Для забезпечення
можливості паралельної роботи мережі 110 кВ
між Дністровською ГЕС та Ладижинською ТЕС з
метою
підвищення
надійності
видачі
потужності блоку №1 Ладижинської ТЕС та
надійності живлення споживачів Вінницької
області.
35.
Будівництво ПС 110 кВ «Західна» в
районі ПС 330 кВ «Хмельницька». Необхідність
переведення на нову підстанцію 110 кВ
споживачів ПАТ «Хмельницьобленерго», що
наразі отримують живлення на класі напруги
10 кВ ПС 330 кВ «Хмельницька».
36.
Реконструкція транзиту Білоцерківська
– Рось – Фастів із заміною ділянок існуючого
проводу АС 120 мм2 на АС 240 мм2, а також
реконструкція транзиту 110 кВ Білоцерківська
– Рокитне – Миронівка із заміною існуючого
проводу АС 185 мм2 на АС 240 мм2. Дозволить
забезпечити надійне живлення споживачів
південної частини Київської області.
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5.5. Принципи проведення аналізу затрат і вигід проектів
Питання аналізу ефективності бюджетних
витрат є одним з найбільш актуальних в
сучасній системі суспільних фінансів, а
особливо в Україні. Незважаючи на високу
ступінь теоретичної обґрунтованості методу
витрат і вигод (СВА), вони на сьогоднішній
день мають ряд обмежень для практичного
застосування.
Розглядаючи потенційні проекти щодо
можливої участі в такому аналізі дуже важко
визначити саме підхід та критерії оцінки, адже
кожен проект має різні умови та стадії
впровадження, специфіку управління та
фінансування.
Так, на сьогодні рекомендовано для
використання як основу оцінювання комбінований аналіз витрат і вигод та

багатокритеріальний аналіз, що відповідає
Статті 11 і Додаткам IV і V до Регламенту (ЄС)
347/2013, на основі якої розроблена
«Методологія аналізу витрат і вигод проектів
розвитку електричних мереж» (стандарт для
«внутрішнього» застосування). Крім того,
цьому ж методу оцінювання віддає перевагу
загальноєвропейська енергосистема ENTSO-E,
інтеграція до якої передбачена Угодою про
Асоціацію між Україною та ЄС.
Згідно даного документу визначені такі
основні категорії, до складу яких входять
показники,
що
використовуються
для
оцінювання витрат і вигод проектів розвитку
системи передачі, наведені на рисунку 4.1 та
описані нижче.

Рисунок 4.1. – Основні категорії методології оцінювання проектів розвитку системи передачі

При оцінюванні проектів розвитку системи
передачі застосовують наступні категорії вигід:
- підвищення надійності електропостачання;
- соціально-економічний ефект (добробут);

- підтримка інтеграції відновлювальних
джерел енергії (ВДЕ);
- зменшення технологічних витрат електричної
енергії (енергоефективність);
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- зменшення викидів CO2;
- збільшення технічної стійкості / запасу
експлуатаційної безпеки системи;
- відмовостійкість / гнучкість.
Категорії вигід визначають наступним чином:
а) підвищення надійності електропостачання –
це здатність енергосистеми забезпечити
відповідну і надійну подачу електроенергії за
звичайних умов (забезпечувати попит у
повному обсязі за поточного стану готовності
мережі), а також здатність енергосистеми
задовольнити попит в повному обсязі у таких
можливих нештатних ситуаціях, як відмови
одиночних елементів передачі;
б) соціально-економічний ефект (добробут)
характеризується здатністю енергосистеми
зменшити перевантаження і таким чином
забезпечити відповідну ПЗМ, щоб учасники
ринку
електроенергії
могли
торгувати
електроенергією ефективним в економічному
відношенні способом, забезпечуючи доступ
споживачів до більш дешевої електричної
енергії;
в) підтримка інтеграції ВДЕ визначається як
здатність мережі забезпечити можливість
приєднання нових ВДЕ, що сприятиме
покращенню
забезпечення
графіка
навантаження, особливо в енерговузлах, де
спостерігається дефіцит потужності центрів
живлення розподільної мережі;
г)
зменшення
технологічних
витрат
електричної
енергії
(енергоефективність)
вимірюється через скорочення теплових втрат
в елементах мережі. При не-значних обсягах
зростання
електричних
навантажень
в
розподільній мережі її розвиток взагалі
зменшує втрати, таким чином збільшуючи
енергоефективність, а деякі заходи, як то
зменшення відстані між виробництвом і
споживанням, призводять також і до кращого
графіка розподілення навантаження. До
зменшення
втрат
призводять
також
підведення вищої напруги до центрів
навантаження та використання сучасного
ефективного
обладнання
в
мережі.
Енергоефективність
сприяє
покращенню

соціально-економічного ефекту (добробуту)
населення;
д) зменшення викидів CO2 в енергосистемі є
наслідком підтримки інтеграції ВДЕ, а також
застосування енергоблоків з нижчим вмістом
викидів діоксиду вуглецю;
е) збільшення технічної стійкості / запасу
експлуатаційної безпеки системи визначається
заходами, спрямованими на забезпечення
роботи системи у разі виникнення нештатних
та екстремальних ситуацій, як то збігання у часі
відмов одних елементів системи з ремонтом
інших. Зазначені рішення, які спи-раються
виключно на професійне розуміння проблем
енергетики, впливати-муть позитивно на
майбутню
енергоефективність
і
на
забезпечення надійності електропостачання
споживачів;
ж) відмовостійкість / гнучкість є здатністю
запропонованого проекту розвитку бути
адекватним за різних можливих майбутніх
шляхів розвитку або сценаріїв, у тому числі –
торгівлі послугами з балансування.
Загальні витрати за проектом визначають в
цінах
поточного
року
за
питомими
показниками вартості елементів електричних
мереж (будівництво 1 км ЛЕП, будівництво
однієї ПС тощо). Отримані результати
коригують за даними проектів – аналогів
Категорії впливу проекту на суспільство
визначають наступним чином:
а) вплив на навколишнє середовище, який має
за мету надати міру екологічної чутливості,
пов’язаної із проектом, визначають за
результатами попередніх досліджень;
б) соціальний вплив, який ставить своєю
метою надати міру соціальної чутливості,
пов’язаної із проектом, визначають через
вплив проекту на (місцеве) населення,
визначений під час попередніх досліджень.
Збільшенню пропускної здатності мережі
(ПЗМ) відповідає підвищення максимальної
активної потужності, яка може бути переданою
через перетин (міждержавний кордон) за
дотримання нормативних запасів стійкості,
вимог допустимого струму елементів мережі,
забезпечення динамічної стійкості в разі
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нормативних збурень та інших режимних
умов.
Перетини і зміна ПЗМ через них можуть бути
описані трьома типами характеристик, а саме:
- здатність до розміщення генерації – це
здатність для застосування існуючих та
спорудження нових генеруючих потужностей
традиційної та відновлюваної енергетики.
Вона дозволяє покращити баланс виробництва
електроенергії між зонами експорту та
імпорту.
Зміни
порядку
навантаження
генеруючих
потужностей
визначаються
установленим ринком порядком ранжування
навантаження;
- здатність до надійного електропостачання –
це здатність, необхідна для запобігання
відключення навантаження в конкретному
регіоні, коли моделюються нештатні ситуації;
- інтеграція ринків дозволяє керовані ринком
фізичні перетоки узгодити в межах та між
об’єднаними зонами.

ПЗМ залежить від стану споживання,
виробництва, обміну та топології мережі і
враховує правила безпеки. Коли це стосується
інтеграції ринків, ПЗМ є орієнтовною і це
означає, що показники можуть бути різними в
залежності від напрямку.
Проте, така схема та система оцінки не може
бути застосованою повністю відносно проектів
системи передачі, які наразі реалізовуються
або заплановано до реалізації, оскільки вони
пройшли техніко-економічне проектування, за
яким визначені, як найоптимальніше рішення
конкретного «вузького місця» в системі
передачі. Як приклад, один з крайніх проектів
визначений
до
реалізації
проект
«Будівництво ПС 500/220 кВ «Кремінська» з
заходами ПЛ 500 кВ Донбаська - Донська та
прив'язкою до мережі 220 кВ», схвалений
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 04 липня 2017 року № 446-р.
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Розділ 6 Система передачі
майбутнього
6.1. Інтеграція ОЕС України з мережею континентальної
Європи (ENTSO-E)
6.2. Європейський вектор розвитку системи передачі
6.3. Перспективні напрямки розвитку системи передачі,
з огляду на світові тенденції
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6.1. Інтеграція ОЕС України з мережею
континентальної Європи (ENTSO-E)
Розширення синхронної зони енергетичної
системи континентальної Європи ENTSO-E за
рахунок приєднання ОЕС України є складовою
забезпечення інтеграції ринків електроенергії
України у внутрішній енергетичний ринок
Європейського Союзу, який включає 41
системного оператора та 34 країни-учасниці.
Домовленість
про
це
зафіксовано
у
Меморандумі між Україною та ЄС про
порозуміння
щодо
співробітництва
в
енергетичній галузі, укладеному 1 грудня 2005
року.
На сьогоднішній день ОЕС України працює в
складі енергооб'єднання IPS/UPS, до складу
якого входять країни СНД і Балтії. Перехід до
складу ENTSO-E означає розрив зв’язків з
системою IPS/UPS та встановлення режиму
паралельної роботи з країнами ENTSO-E,
Польщею,
Словаччиною,
Румунією,
Угорщиною.
Налагодження паралельної роботи з потужною
енергосистемою Європи дозволить провести
переорієнтацію управління ОЕС України на
європейський вектор розвитку, значно
підвищити ефективність та надійність роботи
енергосистеми, відокремити енергосистему
нашої
країни
від
швидко
старіючої
енергосистеми Російської Федерації. Це також
дозволить налагодити експорт електроенергії
до Європи, в т.ч. за рахунок збільшення
виробництва більш дешевої та чистої енергії з
українських АЕС.
Відтак, наразі українська енергетика досягла
чергового результату на шляху забезпечення
інтеграції української енергосистеми до
енергосистем європейських країн ENTSO-E. Під
час
Генеральної
Асамблеї
об'єднання
операторів систем передачі електроенергії
ENTSO-E, що проходила 28 червня 2017 року в
Брюсселі, була підписана Угода про умови
майбутнього
приєднання
енергетичної
системи
України
з
енергосистемою

континентальної Європи (AGREEMENT ON THE
CONDITIONS OF THE FUTURE INTERCONNECTION
OF THE POWER SYSTEM OF UKRAINE WITH THE
POWER SYSTEM OF CONTINENTAL EUROPE).
Підписання цієї Угоди стало результатом
багаторічної праці в напрямку забезпечення
можливості інтеграції. Адже заявка на
розширення синхронної зони ENTSO-E за
рахунок вступу до неї ОЕС України та ЕС
Молдови була подана та прийнята керуючими
органами європейської асоціації системних
операторів ще у 2006 році. Величезну
допомогу в цьому процесі було отримано від
румунського системного оператора – компанії
Transelectrica, яка виступила в ролі подавача
цієї заявки (відповідно до регламенту
подавачем заявки може бути тільки дійсний
член ENTSO-E). Ця ж компанія в подальшому
стала
локомотивом реалізації
Проекту
приєднання України та Молдови до
електричної системи ENTSO-E - того
регламентованого
процесу,
який
на
сьогоднішній
день
дозволив
досягти
результату – підписання Угоди про умови
майбутнього
приєднання
енергетичної
системи
України
з
енергосистемою
континентальної Європи.
Починаючи з 2014 року була виконана та
завершена у 2016 році значна робота щодо
реалізації проекту «Дослідження можливості
синхронного об’єднання Української та
Молдовської енергосистем з континентальною
європейською енергосистемою ENTSO-E», яка
є першим етапом Проекту приєднання України
та Молдови до електричної системи ENTSO-E,
та результати якої лягли в основу Угоди про
приєднання.
Дослідження
виконувалися
Консорціумом системних операторів ENTSO-E в
тісній співпраці з системними операторами
України та Молдови – компаніями ДП «НЕК
«Укренерго» до ДП «Молделектрика».
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Інтеграція ОЕС України з мережею
континентальної Європи (ENTSO-E)
В результаті проведеної роботи 10 лютого
2016 року відбулося засідання Регіональної
групи ENTSO-E «Континентальна Європа» (RG
CE), на якому було затверджено формальний
остаточний висновок «Техніко-економічне
обґрунтування
синхронного
об’єднання
української і молдовської енергосистем з
континентальною
європейською
енергосистемою ENTSO-E».
24 травня 2016 року в м. Кишинів (Республіка
Молдова) відбулась зустріч, що присвячена
презентації результатів проекту «Дослідження
умов синхронізації енергосистем України та
Молдови з європейською енергетичною
системою
ENTSO-E»,
підготовлених
Консорціумом
європейських
системних
операторів. В кінці зустрічі було підведено
підсумки, в результаті яких було зазначено, що
відсутні принципові перепони, що вказують на
неможливість переходу на синхронну роботу
ОЕС України з енергооб’єднанням ENTSO-E,
однак є деякі зауваження, які надалі
потребують усунення.
15 червня 2016 року, під час пленарного
засідання Регіональної групи Континентальної
Європи ENTSO-E (надалі RG CE), була створена
Проектна група PG UA/MD з експертів від
європейських системних операторів, яка
підготувала Угоду про приєднання.
Підписав зазначену Угоду, українська сторона
взяла на себе зобов’язання забезпечити
виконання європейських умов та вимог для
забезпечення можливості синхронної роботи.
Реалізація положень Угоди є наступним
кроком в реалізації проекту приєднання
України та Молдови до електричної системи
ENTSO-E, здійснити який планується протягом
наступних 5 років.
Задля цього компанією Укренерго на
сьогоднішній день розробляється План заходів
щодо синхронізації Об’єднаної енергетичної
системи України з об’єднанням енергетичних
систем країн ЄС. Метою підготовки та

впровадження Плану заходів є створення
організаційних, технічних та правових умов,
спрямованих на забезпечення можливості
успішного включення ОЕС України до
синхронної зони континентальної Європи
(енергетичної системи ENTSO-E) та подальшого
забезпечення їх синхронної роботи. Створення
Плану заходів та його подальша реалізація
відповідає прийнятому загальнодержавному
курсу інтеграції України до Європейського
Союзу, де одним з кроків визначено
необхідність розвитку паливно-енергетичного
комплексу України шляхом інтеграції ОЕС
України до енергосистеми ENTSO-E.
Основними завданнями розробки Плану
заходів є:
 Аналіз існуючого технічного стану основних
об’єктів ОЕС України з точки зору їх
відповідності основним технічним вимогам,
принципам експлуатації енергосистем та
правилам для операторів систем передачі в
континентальній Європі;
 Аналіз можливості спільної скоординованої
роботи ОЕС України з енергосистемами
ENTSO-E з виконанням правил та
рекомендацій
із
забезпечення
експлуатаційної безпеки;
 Аналіз та оцінка ступеню відповідності
технічних правил, що діють в ОЕС України,
основним
європейським
технічним
правилам і стандартам щодо безпечної та
скоординованої експлуатації енергосистем
та їх об’єднань.
 Аналіз бачення і пропозицій європейської
сторони та формування спільної позиції
щодо переліку технічних заходів, виконання
яких українською стороною на об’єктах та в
системоутворюючій мережі ОЕС України є
обов’язково необхідними для створення
передумов
забезпечення
синхронної
роботи;
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Інтеграція ОЕС України з мережею
континентальної Європи (ENTSO-E)
 Підготовка переліку та впровадження
технічних заходів, реалізація яких на
об’єктах та в системоутворюючій мережі
ОЕС
України
носить
пріоритетний
(першочерговий) характер для створення
передумов здійсненності та можливості
паралельної роботи ОЕС України з ENTSO-E.
План заходів буде включати в себе наступні
аспекти:
1. Розвиток
системоутворюючої
мережі.
Будуть визначені об’єкти (лінії, підстанції),
будівництво
або
модернізація
яких
дозолить в повному обсязі виконувати
критерій надійності N-1 та забезпечити
надійне
постачання
електроенергії
українським
споживачам
в
умовах
відокремлення від енергосистем, що не є
членами ENTSO-E.
2. Модернізація генеруючого обладнання.
Необхідно провести реконструкції на
визначених
енергоблоках
та
електростанціях ТЕС, АЕС та ГЕС для
забезпечення умов регулювання як частоти
та активної потужності, так і напруги.
3. Створення системи моніторингу перехідних
режимів (СМПР) ОЕС України. Це дозволить
підвищити ступінь спостережності за
режимами роботи енергосистеми та
надасть можливість виконання відповідних
розрахунків для планування режимів її
роботи.
4. Організація основних каналів передачі
диспетчерсько-технологічної
інформації.
Побудова відповідних каналів зв’язку
(ВОЛЗ) дозволить забезпечити необхідний
рівень керованості енергосистемою та
обміну даними.
5. Створення ринкових правил та договірних
відносин між учасниками ринку на
передачу
електроенергії
системою

передачі, диспетчеризацію, закупівлю та
використання
резервів,
компенсацію
небалансів.
6. Нормативне забезпечення виконання вимог
посібника з експлуатації ENTSO-E Operation
handbook. Це розробка і впровадження
нормативних механізмів угод і процедур як
роботи української енергосистеми, так і її
взаємодії та скоординованості роботи з
іншими енергосистемами.
7. Виконання досліджень динамічної стійкості.
Розрахунки повинні виконуватися на
регулярній основі. Повинні показати, який
поточний стан має енергосистема, та
підтвердити, що впровадження технічних
заходів дозволить забезпечити необхідний
результат в частині динамічної стійкості та
непогіршення
режимів
роботи
енергосистем ENTSO-E після синхронного
підключення ОЕС України.
8. Розрахунки
статичної
стійкості
з
використанням моделі існуючої мережі.
Повторення розрахунків статичної стійкості
без урахування проектів розвитку системи,
які, напевно, не будуть реалізовані до 2020
року, з врахуванням реалістичної топології
української мережі.
9. Тестова ізольована робота. Робота ОЕС
України в «острівному» режимі з
відокремленням від мереж країн, що не є
членами ENTSO-E. Перевірка готовності ОЕС
України до пробної синхронної роботи з
ENTSO-E.
10.Пробна синхронна робота з ENTSO-E.
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6.2. Європейський вектор розвитку
системи передачі
Згідно з рішеннями Президента та Уряду
України,
затвердженими
відповідними
указами, постановами та розпорядженнями,
одним з пріоритетних загальнодержавних
напрямків розвитку є посилення європейської
інтеграції, а стратегічно важливим проектом
розвитку української енергетики є інтеграція
Об'єднаної
енергосистеми
України
до
об'єднання енергосистем європейських країн
ENTSO-E,
що
визначено
Енергетичною
стратегією України до 2035 року, заходами з
реформування
енергетичного
сектору,
включаючи створення технічних умов для
паралельної роботи всієї ОЕС України з
енергетичним об'єднанням країн Європи.
Європейський ринок електроенергії може бути
досить привабливим для України, тому в
наступних реалізаціях перспективними можуть
стати дослідження у розширенні «острову
Бурштиської ТЕС» на більшу частину ОЕС
України, обґрунтування будівництва ліній або
вставок постійного струму для передачі
електроенергії в країни Європи.
Враховуючи зазначене вище, вже зараз
системний оператор працює в напрямку
розвитку міждержавних ліній.
Так, у грудні 2017 року у Відні на засіданні
Групи Енергетичного Співтовариства щодо
проектів спільного інтересу (PECI/PMI проекти)
у
сфері
електроенергетики
ДП
НЕК
«Укренерго» представило на розгляд три
проекти для отримання статусу Проекту
спільного інтересу (Project of mutual interest).
Проекти стосуються розширення пропускної
спроможності міждержавних повітряних ліній
з
європейськими
країнами-сусідами
Польщею, Словаччиною та Румунією.
Зокрема, йдеться про:

проект модернізації повітряної лінії
400
кВ
Мукачеве-Вельке
Капушани
(Словаччина) зі збільшенням пропускної
спроможності інтерконектора з наявних 700

МВт до 1700 МВт. Даний проект вже був
визначений як Проект спільного інтересу (PMI)
з розвитку європейської передавальної
інфраструктури у 2016 році, однак в 2017 році
ДП НЕК «Укренерго» подало його повторно за
вимогами
Енергетичного
Співтовариства.
Проект також отримав підтримку з боку
словацького системного оператора SEPS.
Вартість української частини проекту, за
попередніми розрахунками – 11 млн євро;
проект будівництва підстанції 750/400 кВ
«Приморська» з двоколовою електролінією
400
кВ
Приморська–Ісакча
(Румунія).
Реалізація проекту збільшить потужність
інтерконектора з Румунією до 1000-1200 МВт
після 2026 року. Орієнтовна вартість
української частини проекту 226 млн євро.
Проект підтриманий також з боку румунського
системного оператора Transelectrica. Окрім
розширення
пропускної
спроможності
транскордонних мереж у цьому напрямі,
реалізація проекту також підвищить надійність
електропостачання споживачів південних
регіонів України та Молдови та зніме
обмеження видачі потужності генерації з ВДЕ
на півдні України та сході Румунії;
відновлення роботи міждержавної ПЛ 750 кВ
Хмельницька АЕС – Жешув (Польща).
Реалізація проекту може збільшити видачі
потужності з України до 1000 МВт у напрямку
Польщі. Вартість української частини проекту –
4 млн євро.
Реалізація всіх трьох проектів дозволить
отримати максимальну потужність обміну
електроенергією з країнами ЄС після
синхронізації з ENTSO-E.
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Європейський вектор розвитку
системи передачі
Надалі Група Енергетичного Співтовариства
щодо PECI/PMI проектів у сфері електроенергії
проведе ще два засідання – в лютому та травні
2018 року. На них будуть обговорюватись та
відбиратись пропозиції, які відповідають
критеріям проектів спільного інтересу та

мають на меті збільшити міждержавні
перетоки електроенергії.
Фінальний список проектів буде затверджено
під час засідання Ради Міністрів Енергетичного
Співтовариства у жовтні 2018 року.
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6.3. Перспективні напрямки розвитку
системи передачі
Розумні мережі [Smart Grid)
Сьогодні способи передачі електроенергії
базуються на принципах «одностороннього»
зв'язку, розроблених багато десятиліть тому:
електростанція направляє електрику до її
споживачів. Однак, прогрес не стоїть на місці, і
настане день, коли мережа перестане бути
централізованою і повинна буде підтримувати
передачу енергії від СЕС, і енергії, що
виробляється ВЕС. Тому її інфраструктура і
керування
повинні ставати
все
більш
«розумними», щоб забезпечити розподіл
енергії, отриманої з різних джерел. Мережі
повинні вміти керувати передачею енергії та її
споживанням, при чому, робити це в режимі
реального часу, з максимальною ефективністю
та на основі використання нових вимірювальних
технологій.
Що ж стосується споживачів електроенергії, то
житлові і комерційні будівлі часто і багато
витрачають її даремно, а організації, які
займаються експлуатацією таких будинків, не
знають, скільки електрики споживається в
кожний момент часу. Адже існуючі мережі не
оснащені системою зворотного зв'язку та
цифровими контролерами, які змогли б
допомогти з розподілом енергії і дозволити
заощадити її.
«Інтелектуальні мережі», більш відомі під
оригінальною назвою Smart Grid, вирішують всі
ці проблеми. Вони оснащені промисловими
контролерами і тому, крім свого основного
призначення, можуть забезпечувати також
передачу даних і доступ в Інтернет,
використовувати джерела відновлюваної енергії
і скорочувати споживання останньої. Споживачі
в такій мережі можуть отримувати докладну
інформацію про те, на які цілі і скільки
електроенергії вони витрачають.
Створення концепції Smart Grid за кордоном
переслідувало такі ключові завдання:

 підвищення надійності електропостачання та
безвідмовності роботи системи
(слід
зауважити, що початок розвитку концепції
Smart Grid в США поклав ряд великих
системних аварій на території країни);
 підвищення енергетичної ефективності;
 збереження навколишнього середовища.
Технологічна база Smart Grid. Виходячи із
зазначених цілей, а також маючи на увазі
огляди й аналізи розвитку концепції у світі,
можна виділити наступні ключові сегменти, на
яких значною мірою позначиться розвиток
технологій Smart Grid:
 облік енергоресурсів;
 автоматизація розподільних мереж;
 управління
та
моніторинг
стану
електротехнічного обладнання;
 автоматизація системи передачі та вузлових
підстанцій і регулювання перетоків;
 електричні мережі й установки споживачів;
 нетрадиційні і поновлювані джерела енергії.
Для зазначених сегментів можна виділити
наступні технології, які розуміються сьогодні під
терміном Smart Grid для різних систем, а саме:
 Системи
автоматизованого
обліку
та
інформаційні системи споживачів;
 Інфраструктура
систем
зв'язку
для
енергооб'єктів;
 Системи моніторингу стану і управління
електротехнічним устаткуванням;
 Системи автоматизації для підвищення
надійності
і
безвідмовності
електропостачання;
 Системи, що забезпечують інтеграцію
джерел електроенергії малої потужності і
накопичувачів;
 Системи управління даними;
 Системи управління оперативними виїзними
бригадами.
.
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Перспективні напрямки розвитку
системи передачі
Об'єднані в єдину платформу, ці технології
дозволяють по-новому підходити до побудови
електричних мереж, переходячи від жорсткої
структури «генерація - мережі - споживач» до
більш гнучкої, в якій кожен вузол мережі може
бути активним елементом. При цьому
інтелектуальна мережа в автоматичному
режимі проводить переконфігурацію при зміні
умов.
Напрямки концепції Smart Grid
Генерація електроенергії
Проблеми зміни клімату на Землі і
прогнозований дефіцит органічних видів палива
стимулює розвиток альтернативних джерел
електроенергії, в першу чергу таких, як
вітрогенератори,
сонячні
фотоелектричні
системи, генератори які працюють на біопаливі,
приливні і хвильові генератори, генератори, що
використовують тепло надр планети і т.д. Новий
розвиток отримають і гідроакумулюючі станції,
які
дозволяють
більш
ефективно
використовувати
вже
вироблену
електроенергію. Очікується, що в майбутньому
кількість таких джерел буде неухильно зростати
і підключатися до загальної електричної мережі
вони будуть у різних її точках. Тобто генеруючі
потужності
в
майбутній
системі
електропостачання
будуть
більш
розподіленими, ніж концентрованими, як зараз.
Характерною особливістю таких джерел є їх
відносно невелика потужність і нестабільність
параметрів потужності генерування. Очевидно,
що для стабілізації параметрів таких джерел і їх
автоматичної
синхронізації
з
мережею
необхідний досить «інтелектуальний» керуючий
пристрій. Розробка принципово нових і
підвищення техніко-економічної ефективності
вже існуючих систем генерації електроенергії,
пристроїв автоматичного керування ними,
систем зв'язку, що забезпечують інформаційний

обмін таких джерел з іншими елементами
енергосистеми є одним з напрямків концепції
Smart Grid.
Передача та розподіл електроенергії
Іншим напрямком концепції Smart Grid є, знову
ж таки, вдосконалення існуючих та створення
нових, але вже систем не генерації, а передачі
та розподілення електроенергії. Основною
проблемою цих систем з точки зору екології (та
й енергетики також) є втрати електроенергії.
Чим вони більші, тим більше природних
ресурсів витрачається дарма, не приносячи
користі
людству
та
наносячи
шкоду
навколишньому середовищу. До того ж,
величина втрат прямо пов’язана з тарифами на
електроенергію. Уникнути втрат повністю
неможливо, їх можна лише зменшити. Заходи
по
зменшенню
втрат
передбачають
впровадження нових технічних рішень в систему
передачі та розподілу електроенергії. Найбільш
ефективні з них входять до концепції Smart Grid.
Споживання електроенергії
Технологія Smart Grid працює через систему
спеціальних
«розумних»
лічильників,
встановлених в точках споживання. Вони
інформують про рівень споживання енергії, що
дозволяє
коригувати
використання
електрообладнання в часі і розподіляти
електрику в залежності від потреб. Простий
приклад: є сенс запускати пральну машину
вночі, коли енергоспоживання в місті спадає і
тарифи
знижуються.
Втім,
переконати
користувачів
перейти
до
оптимального
споживання енергії, що може увійти в конфлікт з
їх комфортом, буде непросто. Значить, треба
навчити пральну машину включатися вночі
автоматично. Тому, на додаток до всього,
створюються автоматичні системи контролю, які
зможуть оптимізувати домашнє споживання.
.
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Перспективні напрямки розвитку
системи передачі
Тенденції розвитку Smart Grid в країнах світу
Експерти,
які
досліджують
ринок
електроенергетики, прогнозують, що до 2030
року потреба в електроенергії подвоїться. Але
уряди країн, що входять до Європейського
Союзу, планують до 2017 року знизити
споживання електроенергії на 9% за рахунок
підвищення енергоефективності (цього можна
буде досягти за допомогою повсюдного
впровадження технології Smart Grid). Таким
чином, використання «розумної» мережі
дозволить скоротити витрати енергоресурсів.
Сьогодні з'явилась унікальна можливість
трансформувати
всю
застарілу
систему
електропостачання в світі. Перетворивши
аналогові мережі електропередач у високоточні
інтелектуальні комунікаційні Smart Grid,
енергетичні компанії зможуть керувати всією
мережею
енергопостачання
як
єдиною
системою, споживачі - точно регулювати власні
витрати енергії, а влада - створювати
інтелектуальну енергетичну інфраструктуру.
Такого роду вдосконалення енергетичних
мереж просуваються урядами різних країн як
спосіб вирішення проблем енергетичної
безпеки, глобального потепління, надійності
енергосистеми.
В 2010 році за даними Zpryme Research &
Consulting, серед країн, які вклали кошти в
розвиток технології Smart Grid, лідирує Китай з
розмірами інвестицій $7,32 млрд. Трохи
відстають США, які вклали в «розумні» мережі
$7,09 млрд. І з великим відривом за двома
наддержавами слідують Японія з $849 млн. і
Південна Корея з $824 млн. Замикає цю п’ятірку
Іспанія з $807 млн., вкладеними в майбутнє
енергетики.

Перспективи впровадження Smart Grid в
Україні
ДП «НЕК «Укренерго», як оператор системи
передачі
сьогодні
зіткнувся
з
двома
проблемами:
1.
Застаріле обладнання електромереж
всіх рівнів не дозволяє отримувати персоналу
компанії інформацію в реальному часі,
необхідну для проведення оперативних
розрахунків.
2.
В Україні розвивається альтернативна
енергетика, в тому числі вітрові та сонячні
електростанції. Генерація з таких джерел носить
стохастичний характер та потребує відповідного
прогнозування та забезпечення балансування в
енергосистемі.
На першому етапі, ДП «НЕК «Укренерго», як
«флагман» електроенергетики, планує вирішити
вказані вище проблеми за допомогою
впровадження елементів Smart Grid.
Окремо можна виділити технологію Demand
Response. Можливість залучати до роботи
регулювання роботи енергосистеми кінцевих
споживачів. В 2019 році в Україні буде запущено
повномасштабний ринок електричної енергії.
Прогнозується, що кінцеві споживачі будуть
матеріально вмотивовані щодо їх залучення до
регулювання
енергобалансу.
А
саме:
споживаючи менше в той час, коли
електроенергія дорожче - в піки, і більше, коли
вона в надлишку - в нічні провали, також вони
зможуть активно допомагати системі – надавати
послуги з регулювання енергобалансу.
Проектні роботи по впровадженню елементів
Smart Grid в електромережах ДП «НЕК
«Укренерго» вже в 2018 році після ретельного
дослідження фахівцями поточного стану
електромереж.
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Перспективні напрямки розвитку
системи передачі
Розвиток мереж напругою 20 кВ
Для переведення мереж 6 (10) кВ на рівень
напруги 20 кВ є низка передумов:
1. Незадовільний стан мереж. Згідно з оцінками
технічного стану для електричних мереж
залишковий
строк
експлуатації
складає
орієнтовно 10-11 років.
2. Неоптимальна конфігурація мереж.
3.
Вимоги
щодо
підвищення
якості
електропостачання.
4. Світові тенденції до енергозбереження та
енергоефективності.
Витрати електроенергії в мережах інших країн
світу орієнтовно вдвічі нижче, ніж в Україні.
Вирішити цю проблему можливо лише шляхом
інвестування у розвиток мереж, зокрема, у
впровадження обладнання рівня напруги 20 кВ,
що
дозволить
підвищити
ефективність
електропередачі, зменшити операційні витрати

на обслуговування та експлуатацію обладнання
без суттєвого збільшення витрат на будівництво
таких мереж.
Проте, великий обсяг розподільчих електричних
мереж в Україні та значний обсяг необхідних
капіталовкладень не дозволяє говорити про
одночасне переведення всіх мереж на новий
рівень напруги. Мова може іти про перехідний
період, протягом якого існуючі розподільчі
мережі
6(10)
кВ
будуть
поступово
доповнюватись та замінюватись мережами
20 кВ.
Наразі в Україні розпочато роботу по створенню
відповідної нормативно-технічної бази по
проектування та експлуатації мереж 20 кВ.
Електропередавальними
організаціями
розпочато роботу по впровадженню пілотних
проектів будівництва ПС з класом напруги 20 кВ.
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