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№ Види робіт 
Найменування об'єкта, 

місто 
Найменування 

Замовника 

Дати 
початку і 

закінчення 
робіт 

1 

Будівництво  ЦПС (центральна підстанція) 330/35 кВ «Запорізька 
Ветроелектростанция 500 МВт» 
 
Повний комплекс будівельно-монтажних (БМР) і пуско-налагоджувальних робіт 
(ПНР), починаючи від геодезичних вишукувань і «нульового циклу», закінчуючи 
введенням об'єкта в експлуатацію «під ключ», а саме: 
- геологічні та геодезичні вишукування; 
- земляні роботи (виїмка і транспортування грунту); 
- будівельно-монтажні роботи (бетонно-монолітні роботи, монтаж ЗЗБК, 

виготовлення, складання і монтаж металоконструкцій, газобетоннная і 
цегляна кладка, внутрішня і зовнішня обробка, монтаж навісних фасадів і т.д.); 

- монтаж кабельної каналізації; 
- монтаж електротехнічної та кабельної продукції; 
- монтаж ЛЕП; 
- монтаж основного і допоміжного енергетичного і електричного обладнання (з 

класом напруги до 330 кВ); 
- виготовлення та монтаж шаф і систем вторинних і релейно-захисних 

ланцюгів; 
- проведення високовольтних випробувань електротехнічною лабораторією з 

видачею протоколів встановленого зразка; 
- ошиновка і монтаж високовольтних ліній електропередач; 
- пуско-налагоджувальні роботи на високовольтному обладнанні і 

комутаційних апаратах (з класом напруги до 330 кВ); 
- монтаж силових і вимірювальних трансформаторів; 
- виготовлення, монтаж і налагодження автоматичних систем контролю та 

обліку енергетичних ресурсів (АСКОЕ) від першого рівня - первинних датчиків 
збору сигналів і інформації до настройки та візуалізації процесів на верхньому 
рівні системи; 

- виготовлення, монтаж і налагодження автоматичних систем управління 
технологічним процесом (включаючи налагодження системи і введення в 
експлуатацію); 

- проведення приймально-здавальних випробувань і введення об'єкта в 
експлуатацію. 

  
   

с. Надеждине 
Приазовський район, 
Запорізька область 

ТОВ «Юрокейп 
Юкрейн 1» 

2020 
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Будівництво  ПС 110/35 кВ «Южне Енерджи» для вітроелектрстанції 72 МВт 
 
- Повний комплекс будівельно-монтажних (БМР) і пуско-налагоджувальних 

робіт (ПНР), починаючи від геодезичних вишукувань і «нульового циклу», 
закінчуючи введенням об'єкта в експлуатацію «під ключ», а саме: 

- геологічні та геодезичні вишукування; 
- земляні роботи (виїмка і транспортування грунту); 
- будівельно-монтажні роботи (бетонно-монолітні роботи, монтаж ЗЗБК, 

виготовлення, складання і монтаж металоконструкцій, газобетоннная і 
цегляна кладка, внутрішня і зовнішня обробка, монтаж навісних фасадів і т.д.); 

- монтаж кабельної каналізації; 
- монтаж електротехнічної та кабельної продукції; 
- монтаж ЛЕП; 
- монтаж основного і допоміжного енергетичного і електричного обладнання (з 

класом напруги до 110 кВ); 
- виготовлення та монтаж шаф і систем вторинних і релейно-захисних 

ланцюгів; 
- проведення високовольтних випробувань електротехнічною лабораторією з 

видачею протоколів встановленого зразка; 
- ошиновка і монтаж високовольтних ліній електропередач; 
- пуско-налагоджувальні роботи на високовольтному обладнанні і 

комутаційних апаратах (з класом напруги до 330 кВ); 
- монтаж силових і вимірювальних трансформаторів; 
- виготовлення, монтаж і налагодження автоматичних систем контролю та 

обліку енергетичних ресурсів (АСКОЕ) від першого рівня - первинних датчиків 
збору сигналів і інформації до настройки та візуалізації процесів на верхньому 
рівні системи; 

- виготовлення, монтаж і налагодження автоматичних систем управління 
технологічним процесом (включаючи налагодження системи і введення в 
експлуатацію); 

- проведення приймально-здавальних випробувань і введення об'єкта в 
експлуатацію. 

Територія Візирської 
сільскої ради, 

Лиманський район, 
Одеська область 

АТ 
«Одесаобленерго» 

2020 
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Виконання комплексу робіт по монтажу кабельних ліній 35 кВ для майбутньої 
Сиваської ВЕС потужністю 250 МВт 
150+ км кабельних трас 
500+ км кабелю із зшитого поліетилену 
170+ км волоконно-оптичних ліній зв'язку високого ступеня захисту 

розташована на 
території сіл 

Першокостянтинівка, 
Григорівка, Павлівка та 

Строганівка 
Чаплинського району 
Херсонської області 

вітропарк є 
спільним 
проєктом 

норвезького 
NBT AS і 

французького 
Total Eren 

2020 
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Технічне переоснащення ПС Строймаш 150/6 кВ: 

- демонтовано: масляний вимикач ВМГ,  трансформатори струму,обладнання 

РЗіА; 

- змонтовано: вакуумний вимикач, трансформатори струму, обладнання РЗіА;   

- виконано: пусконалагоджувальні роботи і високовольтні випробування... 

м. Нікополь, 
Дніпропетровська обл., 

Україна 

АТ «ДТЕК 
Дніпровські 

електромережі» 
2020 

     



 

 

3 

 

5 

Технічне переоснащення ПС Строймаш 150/6 кВ: 

- демонтовано: масляний вимикач ВМГ,  трансформатори струму,обладнання 

РЗіА; 

- змонтовано: вакуумний вимикач, трансформатори струму, обладнання РЗіА;   

- виконано: пусконалагоджувальні роботи і високовольтні випробування... 

м. Нікополь, 
Дніпропетровська обл., 

Україна 

АТ «ДТЕК 
Дніпровські 

електромережі
» 

2020 
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Технічне переоснащення ПС Південний ГЗК 150/6 кВ: 

- демонтовано: масляний вимикач ВМГ-133, 2 трансформатори струму ТПОФ-10, 

обладнання РЗіА; 

- змонтовано: вакуумний вимикач ВР-2, 2 трансформатори струму Тополь-10, 

новий контрольний кабель, мікропроцесорний термінал РМ-200, лічильник 

обліку GAMA та обладнання телемеханіки; 

- виконано: пусконалагоджувальні роботи і високовольтні випробування. 

 

м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

Україна 

АТ «ДТЕК 
Дніпровські 

електромережі
» 

2020 

     

7 

Реконструкція ПС «Північна» 35/6 КВ: 

- установка силового трансформатора ТМН-4000/35 кВА; 

- виконана будівельна частина маслоприймача і фундаменту трансформатора; 

- встановлена шафа релейного захисту виробництва EDS; 

- замінена ошиновка трансформатора ВН і НН; 

- проведено пусконалагоджувальні роботи. 
 

м.Жовті Води, 
Дніпропетровська обл., 

Україна 

ПАТ «ПЕЕМ 
«ЦЕНТРАЛЬНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ» 

2020 
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Реконструкція ПС «Мар'їнська» 35/6 КВ: 

- реконструкція розподільчого пристрою 35 кВ з установкою на II секції шин 35 

кВ додаткової лінійної комірки з вакуумним вимикачем, трансформаторами 

струму, трансформаторами напруги, а також ОПН і роз'єднувачами; 

- замінені комірки СВ 35 кВ і комірки вимикачів 35 кВ 1Т і 2Т; 

- встановлено нову будівлю ОПУ з обладнанням РЗіА виробництва EDS; 

- доукомплектована діюча панель №3 (лінії Л-399А, З-31 і С-61), а також панель 

телемеханіки. 

Мар'янська сільрада в 
Апостолівському районі 

Дніпропетровської 
області 

ТОВ «АВМ 
АМПЕР»  

2020 
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Капітальний ремонт обладнання ЦРП Верховцевской дистанції 

електропостачання в Верхньодніпровському районі Дніпропетровської області з 

заміною такого обладнання: 

 

- 14 комірок КСВ 6 кВ на 14 MVC 6 кВ виробництва EDS; 

- 20 щитів ЩО90 0,4 кВ на систему з 9 ввідно-розподільних панелей 0,4 кВ 

PowerLine виробництва EDS; 

- діючої системи зовнішнього освітлення об'єкту на шафу Ш30 виробництва EDS. 

Верховцевська 
дистанція 

електропостачання, 
Верхньодніпровський 

район, 
Дніпропетровська 

область 

АТ 
«Укрзалізниця» 

2019 
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Модернізація тягової електропідстанції «Федорівка» 150/35/10 / 3,3 кВ в 
Запорізькій області. 
В ході модернізації були проведені наступні роботи: 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВРУ-150 КВ 

Проведена заміна силового обладнання в осередках Т-1, Т-2, С-1. 

В осередках Т1, Т2 було замінено ОД-КЗ-150 на елегазові вимикачі ABB LTB-170. 

В осередку С-1 проведена заміна бакового масляного вимикача У-220 на 

елегазовий АББ LTB-170. По ВРУ-150 були замінені роз'єднувачі 150 кВ з ручним 

приводом на роз'єднувачі з моторним приводом і дистанційним управлінням в 

кількості 6 комплектів, проведена заміна 3-х комплектів трансформаторів струму 

150 кВ з можливістю комерційного обліку електроенергії, замінені морально і 

фізично застарілі розрядники 150 кВ на обмежувачі перенапруг ОПН-150 кВ. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВРУ-35 КВ 

Проведена заміна силового обладнання в осередках Т-1, Т-2, СВ-35. 

Замінено 3 комплекти масляних вимикачів на вакуумні ВР-35НСМ, замінені 

трансформатори струму і роз'єднувачі. 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗРУ-10 КВ 

Проведена заміна силового обладнання в осередках Т-11, Т-12, СВ-10 на 

вакуумні виробництва Schneider Electric, а також встановлені дев'ять сучасних 

трансформаторів струму. 

Запорізька область 
АТ 

«Укрзалізниця» 
2019 
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Реконструкція системи електрозабезпечення Дніпровського крохмале-
патокового комбінату з установкою нового обладнання на електричній 
підстанції 35 кВ. 
 
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВРУ 35 КВ: 
- установка додаткового силового трансформатора ТМ6300 / 35 зі збільшенням 
потужності; 
- заміна силового обладнання 35 кВ на: 6 вакуумних вимикачів ВР 35НСМ, 11 
комплектів роз'єднувачів, 5 комплектів ОПН 35 кВ, 6 комплектів 
трансформаторів струму 35 кВ, 2 комплекти трансформаторів напруги 35 кВ; 
- установка 8 панелей автоматики та управління для ВРУ 35 кВ і ЗРУ 6 кВ, а 
також щит сигналізації (все обладнання вироблено на потужностях ЕДС-
ІНЖИНІРИНГ). 
 
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗРУ 6 КВ: 
- установка 13 осередків 6 кВ, 
- модернізація РЗіА в 12-ти встановлених раніше осередках. 
 

сел. Дніпровське, 
Дніпропетровська 

область 

ПАТ 
«Дніпровський 

крохмале-
патоковий 
комбінат» 

2019 
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Технічне переоснащення ВРУ 10 кВ осередки Л-45 електричної підстанції ПС 
«Чаплинка» 35/10 кВ і ПС «Маївка» 150/35/10 кВ 
 
- по стороні 10 кВ замість старого встановлений вакуумний вимикач BB / TEL 10 
кВ виробництва «Таврида Електрик Україна», а також два трансформатора 
струму 10 кВ виробництва Beontop і комплект системи індикації напруги 
виробництва KUVAG; 
- виконано технічне переоснащення осередку Л-45 РП 10 кВ ПС «Чаплинка» 
35/10 кВ, до ЛЕП Л-45 підключена СЕС 3,5 МВт; 
- на ПС «Чаплинка» 35/10 кВ виконано весь комплекс робіт з налаштування 
систем РЗіА; 
- на ПС «Маївка» 150/35/10 проведена організація розвилки шинних 
роз'єднувачів 35 кВ «Л-566-1» та «Л-566-2» для можливості перемикання 
повітряних ліній 35 кВ Л-566 з ІІ секції шин на І секцію шин 35 кВ для 
рівномірного завантаження силових трансформаторів ПС; 
- виконано під'єднання нового роз'єднувача до ВРУ 35 кВ за допомогою 
ошиновки гнучким сталеалюмінієвим проводом до І секції шин 35 кВ. 

Петриківський район, 
Дніпропетровська 

область 

АТ «ДТЕК 
Дніпровські 

електромережі» 
2019 
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Реконструкція ПС 110/10 кВ «Поршень»: 
1. Проведена повна реконструкція будівельної частини відкритої розподільної 
установки ВРУ-110 кВ: 
- демонтажні роботи (демонтаж фундаментів силових трансформаторів, 
демонтаж існуючих маслоприймачів, маслозбірників, маслопроводів аварійного 
зливу трансформаторного масла, демонтаж залізобетонних порталів і ошиновки 
110 кВ, демонтаж кабельних залізобетонних лотків, демонтаж залізобетонних 
стійок високовольтного обладнання, демонтаж старих залізничних перекатних 
шляхів); 
- монтаж і установка нових фундаментів з маслоприймачами під силові 
трансформатори, нового маслопроводу для аварійного зливу масла, установка 
нових порталів на ВРУ 110 кВ, монтаж нових залізобетонних кабельних 
консолей, установка нових стійок типу УСО під високовольтне обладнання, а 
також фундаментів під елегазові вимикачі 110 кВ . Однією з нових робіт, яку 
освоїли фахівці ЕДС-ІНЖИНІРИНГ в ході реалізації проекту, - будівництво 
залізничних колій для перекочування трансформаторів на ВРУ 110 кВ. 
 
2. Проведено електромонтажні роботи по відкритому розподільному пристрою 
ВРУ-110 кВ: 
- монтаж 2 силових трансформаторів типу ТРДН 25000/110 кВ виробництва ЗТР 
(перевезення, розвантаження, складання і випробування); 
- монтаж 2 елегазових вимикачів 110 кВ виробництва Siemens; 
- монтаж 6 трансформаторів струму 110 кВ виробництва Arteche на підготовлені 
металоконструкції; 
- монтаж 6 роз'єднувачів 110 кВ виробництва HVT; 
- монтаж 8 обмежувачів перенапруги 110 кВ виробництва ABB; 
- ошиновка обладнання ВРУ-110 кВ проводом АС 185/19 загальною протяжністю 
560 метрів. 
 
3. Проведено електромонтажні роботи по закритій розподільній установці ЗРУ-
10 кВ: 
- заміна 6 масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні ВР-35 виробництва РЗВА з 
адаптацією по викочування елементів; 

м.Конотоп, Сумська 
область 

ПАТ 
«Сумиобленерго» 

2019 

     

14 
 

- установка трансформаторів струму ТН 10 кВ, трансформаторів напруги ТН 10 
кВ в кількості 24 шт., реконструкція жорсткої ошиновки 10 кВ; 
- монтаж шафового обладнання виробництва ЕДС-ІНЖИНІРИНГ: 8 панелей 
релейних шаф, 2 шафи ТМ, 8 шаф затискачів типу ЯЗB-90, ЯЗB-120; 
- укладання кабельно-провідникової продукції загальною протяжністю близько 
22 км по кабельних каналах і обладнання підстанції з подальшою розводкою і 
расключеніе; 
- реконструкція системи опалення закритої розподільної установки 10 кВ, 
монтаж освітлення ЗРУ-10 кВ та ВРП-110 кВ; 

м.Конотоп, Сумська 
область 

ПАТ 
«Сумиобленерго» 

2019 
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15 

Реконструкція 15 обмежувачів перенапруги 35 кВ з заміною роз'єднувачів: 
 
Криворізький РЕМ 
Заміна РВ 35 кВ на ОПН ПС «Христофорівський ГППЗ» в осередках РВД-31, РВД-
32 
 
П'ятихатський РЕМ 
Заміна РВ 35 кВ на ОПН ПС «Трудолюбівка» в осередках РВД-31, РВД-32 
Заміна РВ 35 кВ на ОПН ПС «П'ятихатська ВТФ» в осередках РВД-31, РВД-32 
 
Синельниківський РЕМ 
Заміна РВ 35 кВ на ОПН ПС «Варварівка» в осередках РВД-31, РВД-32 
 
Павлоградський РЕМ 
Заміна РВ 35 кВ на ОПН ПС «Будівельна» в осередках РВД-31, РВД-32 
Заміна РВ 35 кВ на ОПН ПС «Водна» в осередках РВД-31, РВД-32 
Заміна РВ 35 кВ на ОПН ПС «Сантехнічна» в осередках РВД-31, РВД-32 
 
Верхньодніпровський РЕМ 
Заміна РВ 35 кВ на ОПН ПС «Буммаш» в осередках РВД-31, РВД-32 
Заміна РВ 35 кВ на ОПН ПС «Мости» в осередках РВД-31, РВД-32 
Заміна РВ 35 кВ на ОПН ПС «Братська» в осередках РВД-31, РВД-32 
Заміна РВ 35 кВ на ОПН ПС «Трави» в осередках РВД-31, РВД-32 
Заміна РВ 35 кВ на ОПН ПС «Мішурин Ріг» в осередках РВД-31, РВД-32 
 
Новомосковський РЕМ 
Заміна РВ 35 кВ на ОПН ПС «Новомосковська міська» в осередках РВД-31, РВД-
32 
Заміна РВ 35 кВ на ОПН ПС «Зооветтехнікум» в осередках РВД-31, РВД-32 
Заміна РВ 35 кВ на ОПН ПС «Піщанка» в осередках РВД-31, РВД-32 

Дніпропетровська 
область 

АТ «ДТЕК 
Дніпровські 

електромережі» 
2019 

     

16 
Реконструкція ЗРУ-110 кВ Черкаської ТЕЦ - заміна масляних вимикачів на 
елегазові 

м. Черкаси Черкаська ТЕЦ січ.18 

     

17 
Будівництво відкритих трансформаторних підстанцій 0,4 / 35кВ 1600кВА 
(10шт.), РП-35кВ, реконструкція ПС «Веселе» (установка вимикачів 35кВ) 

с. Веселе, Запорізької 
області 

ТОВ "Українські 
системи Солар" 

січ.18 

     

18 

Реконструкція ПС «ДБК»:  
- встановлено реактор, виконана реконструкція існуючих комірок; 
- в абонентській трансформаторній підстанції додатково встановлені дві комірки 
типу КСО-393-11М. 

с. Красилівка, 
Броварський район, 

Київська область 

ПАТ 
"Київобленерго" 

січ.18 

     

19 
Реконструкція підстанції «Міська» 35 / 10кВ :  
- встановлення нових релейних панелей, панелей автоматики, шаф оперструм; 
- пуско-налагоджувальні робот. 

м. Ніжин Черниговская 
область 

ПАТ 
"Чернігівоблене

рго" 
верес.18 

     

20 Установка підвищуючих КТП -1000 0,4 / 6кВ - 2шт 

Сонячна електростанція 
потужністю 2 МВт в 

м Підгороднє 
Дніпропетровської 

області 

ТОВ "Сан 
Енерджі" 

серп.17 

     

21 
Реконструкція ПС «Солона» 150 / 10кВ : 
- заміна масляних вимикачів на вакуумні - 9шт 

с. Солоне, 
Дніпропетровської 

області 

ПАТ "ДТЕК 
Дніпрообленерго" 

2017 

     

22 
Реконструкція ПС «Сурская» 35 / 10кВ: 
 - установка вимикачів 35кВ; 
- установка релейних панелей 

с. Братське, 
Дніпропетровської 

області 

ПАТ "ДТЕК 
Дніпрообленерго 

2017 

     

23 
Технічне переоснащення пристроїв РЗА і схем вторинної комутації в осередках 
ПС «Очисні» 

Новоолександрівська 
сільська рада 

Дніпропетровської 
області 

Високовольтний 
Союз-РЗВА 

2017 

     

24 Будівництво ПС-35/10 з установкою 4-х трансформаторів ТМ-6300кВА 
Тепличний комплекс, 
Новоолександрівка (м 

Дніпро) 

ТОВ "Реалті 
Істейт" 

2016 

     

25 Будівництво ПС-35/10 з установкою 4-х трансформаторів ТМ-6300кВА 
Тепличний комплекс, 
Новоолександрівка (м 

Дніпро) 

ТОВ "Реалті 
Істейт" 

2016 

         

26 Установка 10-ти КТП-1000/10 і однієї 2хКТП-1000/10 
Тепличний комплекс, 
Новоолександрівка (м 

Дніпро) 

ТОВ "Реалті 
Істейт" 

2016 

         

27 
Установка двох КТП-630/6 - 2шт, реконструкція ПС «ІЦКК» - 150 / 6кВ - заміна 
масляних вимикачів на вакуумні в РУ-6кВ 

Газоналивна станція, м 
Ізмаїл 

ТОВ 
"Укррезервуарс

ервіс" 

11.2015-
11.2016 

         

28 
Організація зовнішнього електропостачання магазинів АТБ  
- за технічними умовами електропередавальних організацій проводилися 
реконструкції ПС-35кВ - 1шт., ТП-10 / 0,4 кВ - 150шт. 

Торгова мережа, Україна 
ТОВ "АТБ-
Маркет" 

2011- по 
н.ч. 

         



 

 

6 

 

29 
Виробництво, постачання і монтаж камер середньої напруги (6кВ) типу КСО393 
в комплектації з вакуумними вимикачами LS 1000 A для реконструкції 
трансформаторних підстанцій порту 

Бердянський Порт 

Адміністрація 
морських 

портів 
України 

11.2016 - 
12.2016 

         

30 

Ремонтні та будівельно-монтажні роботи на ПС 150/35/6 кВ: 
- заміна трансформаторів струму 150 кВ; 
- заміна та встановлення додаткового ТСН; 
- реконструкція релейного захисту 

Електропередавальна 
організація, 

Дніпропетровська 
область 

ПрАТ "ПЕЕМ" 
Центральна 
енергетична 
компанія"" 

2016 

         

31 Установка КТП-10 / 0,4 кВ для електропостачання нафтобази Нафтобаза, м Дніпро "AMIC ENERGY" 
08.2016-
12.2016 

         

32 
Реконструкція РУ-10кВ ТП складу : 
- монтаж камер середньої напруги типу КСО393 в комплектації з вакуумними 
вимикачами LS 1000 A 

Фармацевтична 
компанія, 

м Дніпро, вул. 
Ударників, 27 

ТОВ "БаДМ" 
12.2016 - 
02.2017 

     

33 
Реконструкція електричних мереж 35-10 кВ ПАТ «Нікопольський завод 
трубопровідної арматури»: 
- заміна силових трансформаторів, РУ-10кВ, ОРУ-35кВ 

Трубопровідний завод, 
м Нікополь 

ПАТ "НЗТА" 
05.2015-
08.2015 

     

34 
Будівництво трансформаторної підстанції з трансформаторами 2хТМ-2500/10. 
реконструкція існуючих трансформаторних підстанцій в частині РУ-10кВ 

Нафтопереробне 
підприємство, 
М. Феодосія 

Феодосійське 
ПЗНП 

2013 

     

35 
Будівництво двох трансформаторних підстанцій з двома трансформаторами 
типу ТМ-1600/10 кожна. 

Логістичний центр, 
м.Дніпро 

ТОВ "Завод 
Майстер-

Профі" 

09.2012-
09.2013 

     

36 Модернізація релейних захистів КРУ-6кВ Зуївської ТЕС 
м Зугрес, вул. 60 років 

Жовтня, Донецька обл. 
ДТЕК 

Східенерго 
2012 

 
      

   Директор______Запишний О.О._______                      ______________                         ______________ 
                   (ПІБ власника / директора)                                                          (підпис)                                                            (дата) 

 


