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№ Назва об'єкту Замовник 
Клас 

насл

ідків 

Стадія 

проектуванн

я 

Рік 

завер

шення 

проект

ування 

Обсяг виконаних проєктних робіт 

1 

Технічне переоснащення 

трансформаторної 

підстанції 

"Новомосковська-150", 

заміна силового 

трансформатора 1Т 

АТ «ДТЕК Дніпровські 

електромережі» 
СС2 РП 2017 

- заміна існуючого силового трансформатора 1Т на 

трансформатор більшої потужності типу ТДТН-

63000/150; 

- адаптація схем РЗА після заміни силового 

трансформатора. 

       

2 

Технічне переоснащення 

підстанції "Промбаза-150", 

установка 

струмообмежуючих 

реакторів в осередках Т-61 

і Т-62 

АТ «ДТЕК Дніпровські 

електромережі» 
СС2 РП 2017 

- відкриті установки 2-х комплектів струмообмежуючих 

реакторів на стороні 6 кВ 

- перевірка чутливості захистів трансформатора після 

установки реакторів 6 кВ. 

       

3 

Технічне переоснащення 

підстанції "ГПБ-150", заміна 

силового трансформатора 

1Т 

АТ «ДТЕК Дніпровські 

електромережі» 
СС2 РП 2017 

- Заміна існуючого силового трансформатора 1Т на 

новий типу ТРДН-16000/150; 

- адаптація схем РЗА після заміни силового 

трансформатора; 

- автоматика РПН силового трансформатора на пристрої 

REG-DA. 

       

4 

Технічне переоснащення 

підстанції «Пролетарська-

150», заміна 

струмообмежувального 

реактора СБ-62А з заміною 

опорної ізоляції та 

монтажем ошиновки 

АТ «ДТЕК Дніпровські 

електромережі» 
СС2 РП 2017 

- установка струмообмежувального реактора в існуючій 

камері реакторів; 

- автоматика управління вентилятором реакторної 

камери; 

- перевірка чутливості захистів трансформатора після 

установки реакторів 6 кВ. 

       

5 

Технічне переоснащення 

трансформаторної 

підстанції 35/10 кВ «Ю. 

Східна »в 

м.Прилуки Чернігівської 

області (1-2 чергу) 

ПАТ 

«Чернігівобленерго» 
СС1 РП 2017 

- заміна існуючих силових трансформаторів 1Т і 2Т на 

нові типу ТМН-4000/35-У1; 

- заміна існуючих трансформаторів струму 10 кВ і 35 кВ і 

вимикачів 35 кВ (типу ВР35НСМ) на вводі силових 

трансформаторів; 

- пристрій релейного захисту 1Т, 2Т на МПП типу РС83-

ДТ2, захист введення 35 кВ - РС83-А2М, захист введення 

10 кВ - РС83-АВ2, РС83-В4. 
       

6 

Технічне переоснащення 

трансформаторної 

підстанції 

35/10 кВ «Нехаївка» в с. 

Нехаївка Коропського 

району Чернігівської 

області (1-2 чергу) 

ПАТ 

«Чернігівобленерго» 
СС1 РП 2017 

- заміна існуючого силового трансформатора 1Т на 

новий типу ТМН-1600/35-У1; 

- заміна існуючих трансформаторів струму 10 кВ і 35 кВ і 

вимикача 35 кВ (типу ВР35НСМ) на вводі силового 

трансформатора; 

- пристрій релейного захисту 1Т на МПП типу РС83-ДТ2, 

захист введення 35 кВ - РС83-А2М, захист введення 10 

кВ - РС83-АВ2; 

- впровадження системи телемеханіки на базі RTU560. 

       

7 

Технічне переоснащення 

трансформаторної 

підстанції 

35/10 кВ «Талалаївка 2» в 

смт. Талалаївка 

Чернігівської області (1-2 

чергу) 

ПАТ 

«Чернігівобленерго»

» 

СС1 РП 2017 

- заміна існуючих силових трансформаторів 1Т, 2Т і 3Т на 

нові типу ТМН-4000/35-У1; 

- заміна існуючих трансформаторів струму 10 кВ і 35 кВ і 

вимикачів 35 кВ (типу ВР35НСМ) на вводі силових 

трансформаторів; 

- пристрій релейного захисту 1Т, 2Т на МПП типу РС83-

ДТ2, захист введення 35 кВ - РС83-А2М, захист введення 

10 кВ - РС83-АВ2; 

- впровадження системи телемеханіки на базі RTU560. 
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8 

Технічне переоснащення 

трансформаторної 

підстанції 

35/10 кВ «Короп» в смт. 

Короп Чернігівської області 

(1-3 черг) 

ПАТ 

«Чернігівобленерг

о»» 

СС1 РП 2017 

- заміна існуючого силового трансформатора 1Т на 

новий типу ТМН-4000/35-У1; 

- заміна існуючих трансформаторів струму 10 кВ і 35 кВ і 

вимикача 35 кВ (типу ВР35НСМ) на вводі силових 

трансформаторів; 

- пристрій релейного захисту 1Т на МПП типу РС83-ДТ2, 

захист введення 35 кВ - РС83-А2М, захист введення 10 

кВ - РС83-АВ2; 

- впровадження системи телемеханіки на базі RTU560. 
       

9 

Реконструкція ПС 110/10 кВ 

"Івонівка" в с. Івонівка по 

вул. Шкільна 22, Могилів-

Подільського району, 

Вінницької обл. (1-2 черги) 

ПАТ 

«Вінницяобленерг

о» 

СС2 РП 2018 

- заміна силового трансформатора 1Т на новий типу 

ТМН-6300/110 У1; 

- заміна силового обладнання 1 пн.ш. 110 кВ та 

секційної перемички 110 кВ (вимикачі виробництва 

РЗВА; ТТ, ТН виробництва ARTECHE), ретрофіт осередку 

10 кВ 

- пристрій релейного захисту ліній 110 кВ і 

трансформатора Т1 на МПП Діамант (L014, T011, T030)  

- організація власних потреб ПС; 

- організація системи оперативного постійного струму. 
       

10 

Технічне переоснащення 

трансформаторної 

підстанції 110 кВ 

«Компресор» 

ПАТ 

«Сумиобленерго» 
СС1 РП 2018 

- заміна силового трансформатора 2Т на новий типу 

ТРДН-25000/110 У1; 

- заміна силового обладнання 1 пн.ш., 2 пн.ш. 110 кВ і 

ремонтної перемички 110 кВ (роз'єднувачі виробництва 

РЗВА; ТТ, ТН виробництва ARTECHE) 

- пристрій релейного захисту трансформатора Т2 на 

МПП АВВ (RET670, REC650) 

- організація власних потреб ПС; 

- організація системи оперативного постійного струму. 

       

11 

Технічне переоснащення 

трансформаторної 

підстанції 110 кВ 

«Тростянець» 

ПАТ 

«Сумиобленерго» 
СС1 РП 2019 

- заміна силових трансформаторів 1Т, 2Т на нові типу 

ТДТН-25000/110 У1; 

- повна заміна силового обладнання ВРП 110 кВ 

(роз'єднувачі та вимикачі 110 кВ виробництва РЗВА; ТТ, 

ТН виробництва ARTECHE) 

- пристрій релейного захисту трансформаторів 1Т, 2Т на 

МПП АВВ (RET670, REC650) 

- впровадження системи телемеханіки на базі RTU560. 
       

12 

Технічне переоснащення 

трансформаторної 

підстанції 110 кВ «Кровна» 

ПАТ 

«Сумиобленерго» 
СС1 РП 2019 

- заміна силових трансформаторів 1Т, 2Т на нові типу 

ТДТН-16000/110 У1; 

- заміна силового обладнання 2 пн.ш. 110 кВ і ремонтної 

перемички 110 кВ (роз'єднувачі та вимикачі 110 кВ 

виробництва РЗВА; ТТ, ТН виробництва ARTECHE)  

- пристрій релейного захисту трансформаторів 1Т, 2Т на 

МПП АВВ (RET670, REC650) 

- організація системи оперативного постійного струму;  

- організація власних потреб ПС. 

       

13 

Технічне переоснащення 

трансформаторної 

підстанції 110 кВ «КС-

Суми» 

ПАТ 

«Сумиобленерго» 
СС1 РП 2018 

- заміна силового трансформатора 2Т на новий типу 

ТДТН-40000/110 У1; 

- заміна силового обладнання 2 пн.ш. 110 кВ і ремонтної 

перемички 110 кВ (роз'єднувачі та вимикачі 110 кВ 

виробництва РЗВА; ТТ, ТН виробництва ARTECHE)  

- пристрій релейного захисту трансформаторів 1Т, 2Т на 

МПП АВВ (RET670, REC650) 

- організація системи оперативного постійного струму;  

- організація власних потреб ПС. 
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14 

Технічне переоснащення 

ВРУ-150 кВ тягової 

підстанції Синельникове 

АТ «Укрзалізниця», 

РФ 

«Придніпровська 

залізниця» 

СС2 РП 2018 

- повна заміна силового обладнання ВРУ 150 кВ 

(роз'єднувачі виробництва ЗАТ ЗЕТО; вимикачі, ТТ, ТН 

150 кВ виробництва AВВ) 

- пристрій релейного захисту ліній 150 кВ на МПП 

Діамант (L014, AV01) 

- заміна існуючої апаратури телемеханіки в панелі РП-

154 кВ, 35 кВ новим на базі комплекту апаратури 

телемеханіки «Лоза» виробництва ТОВ ВКФ 

«Автоматика-Сервіс». 
       

15 

Технічне переоснащення 

ВРП-150 кВ тягової 

підстанції Мінеральна 

АТ «Укрзалізниця», 

РФ 

«Придніпровська 

залізниця 

СС2 РП 2018 

- повна заміна силового обладнання ВРУ 150 кВ 

(роз'єднувачі виробництва ЗАТ ЗЕТО; вимикач, ТТ, ТН 

150 кВ виробництва AВВ) 

- пристрій релейного захисту силового трансформатора 

на МПП АВВ (RET670, REC650) 
       

16 

Нове будівництво наземної 

Сонячної електростанції 

«Троїцька СЕС», 

розташованої за межами 

населених пунктів 

Троїцької сільської ради, 

Павлоградського району 

Дніпропетровської області 

ТОВ «СОЛАР 

ФАРМ-13» 
СС2 П 2019 

Нове будівництво сонячної електростанції 170 МВт з 

підстанцією видачі потужності 35/150 кВ: 

- Відкрита розподільна установка 150 кВ (ВРУ-150 кВ) 

- Дві закриті розподільні установки 35 кВ № 1 і № 2, 

- Трансформатори 150/35 кВ 63 МВА - 4 шт; 

- Трансформатори власних потреб напругою 35 / 0,4 кВ 

потужністю 630 кВА, 2 од. 

- Заземляющие трансформатори напругою 35кВ, 2 од. 

- заземлення резистор 35 кВ, 4 од. 

- загальностанційний пункт управління (ЗПК) розмірами 

в плані 60,0х15,85 м; 

- Фільтри-компенсуючі пристрій потужністю 5 МВАр; 

- Пристрій компенсації реактивної потужності 8 МВАр. 
       

17 

Нове будівництво сонячної 

електростанції за межами 

населених пунктів 

Почаївської сільської ради 

Гребінківського району 

Полтавської області 

ТОВ «ГРЕБІНКА 

ТЕХНОПАРК» 
СС2 П 2019 

Нове будівництво сонячної електростанції 80 МВт з 

підстанцією видачі потужності 35/110 кВ: 

- Відкрита розподільна установка 110 кВ (ВРУ-110 кВ) 

- ЗРУ 35 кВ 

- Трансформатори 150/35 кВ 63 МВА - 2 шт; 

- Трансформатори власних потреб напругою 35 / 0,4 кВ 

потужністю 400 кВА, 2 од. 

- ЗПК 

- Пристрій компенсації реактивної потужності 8 МВАр. 
       

18 

Нове будівництво 

трансформаторної 

підстанції 150 кВ для ГЗК 

ТОВ 

«Мотронівський 

ГЗК» 

СС2 П и РД 2019 

Нове будівництво трансформаторної підстанції 150 кВ:  

- Відкрита розподільна установка 150 кВ (ВРУ-150 кВ) 

- Трансформатори 150/35/6 кВ 25 МВА - 2 шт. 

- АБК (ЗРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ, ГЩУ) 

- Гараж 

- Дизель-генератор для власних потреб  
       

19 
Нове будівництво 
трансформаторної 
підстанції 110 кВ 

ПАТ 

«Чернігівобленерг

о» 

СС2 П и РД 2019 

Нове будівництво трансформаторної підстанції 110 кВ:  

- Підстанція закритого типу з КРПЕ 110 кВ 

- Трансформатори внутрішньої установки 110/20/10 (20) 

кВ 25 МВА - 2 шт. 

 - ЗРУ 20 кВ, 10 (20) кВ 
       

20 

Технічне переоснащення 

трансформаторної 

підстанції 110 кВ ПС 

«Обухів» 

ПАТ 

«Чернігівобленерг

о» 

СС2 РП 2019 

- заміна силових трансформаторів 1Т і 2Т на нові типу 

ТДТН-40000/110 У1; 

- заміна розрядників на ОПН 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ  

       

 
21 

Нове будівництво 
фотоелектричної станції 

"Щорс" на території 

ДП "Нафтогаз-

Енергосервіс" 
СС1 П и РД 2020 

Нове будівництво сонячної електростанції 25 МВт з 

підстанцією видачі потужності 110 кВ 



 

 

5 

 

Дубищенської сільської 
ради Чуднівського району 

Житомирської області 
(кадастрові номери 

1825882400: 04: 000: 0630, 
1825882400: 04: 000: 0631 

та 1825882400: 04: 000: 
0632) 

       

22 

Будівництво 
трансформаторної 

підстанції 35 / 0,4 кВ на 
території заводу з 

виробництва 
пінополіуретану, який 

знаходиться за адресою: 
вул. Бориса Иогансона, 

11а в м Олександрія. 
Кіровоградської області 

ТОВ «ЮНАЙТЕД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

 

СС1 П и РД 2020 

Нове будівництво трансформаторної підстанції 35 кВ:  

- Підстанція закритого типу ЗРУ 35 кВ 

- Трансформатори зовнішньої установки 1,6 МВА- 2 шт. 

 - ЗРУ 0,4 кВ 

 
          Директор______Запишний О.О._______                      ______________                         ______________ 
                          (ПІП власник/ директора)                                                                  (підпис)                                                            (дата)  

 

 


