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№ Види робіт 
Найменування 

об'єкта, 
місто 

Найменування 
Замовника 

Дати 
початку і 

закінчення 
робіт 

1 

Капітальний ремонт обладнання ЦРП Верховцевської дистанції 
електропостачання в Верхньодніпровському районі Дніпропетровської області 
з заміною такого обладнання: 
 
- 14 осередків 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
, 

Верхньодніпровськ
ий район, 

Дніпропетровська 
область 

АТ «Укрзалізниця» 2019 

         

2 

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 3 КРУН 6 кВ виробництва EDS. 
- 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 

     

4 

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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5 

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; 

- 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; 
- повна реконструкція контуру заземлення ПС 110/10 кВ «Поршень» на ВРП-110 кВ. 

м.Конотоп, 
Сумська область 

ПАТ 
«Сумиобленерго» 

2019 
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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 
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7 
Реконструкція ЗРУ-110 кВ Черкаської ТЕЦ - заміна масляних вимикачів на 
елегазові 

м. Черкаси Черкаська ТЕЦ січ.18 

         

8 
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 

         

9 
Реконструкція ПС "ДБК": встановлено реактор, виконана реконструкція існуючих 
осередків. В абонентській трансформаторній підстанції додатково встановлені 
два осередки типу КСО-393-11М 

с. Красилівка, 
Броварський 

район, Київська 
область 

ПАТ 
"Київобленерго" 

січ.18 

         

10 

Реконструкція підстанції "Міська" 35 / 10кВ в м.Ніжин Чернігівської області, а саме 
- встановлення нових 
релейних панелей, панелей автоматики, шаф оперструму, пуско-налагоджувальні 
роботи 

м. Ніжин 
Черниговская 

область 

ПАТ 
"Чернігівобленерго

" 
верес.18 

         

11 

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

потужністю 2 МВт в 
м Підгороднє 

Дніпропетровської 
області 

ТОВ "Сан Енерджі" серп.17 

         

12 
Реконструкція ПС "Солона" 150 / 10кВ. Заміна масляних вимикачів на вакуумні - 
9шт 

с. Солоне, 
Дніпропетровської 

області 

ПАТ "ДТЕК 
Дніпрообленерго" 

2017 

         

13 
Реконструкція ПС "Сурская" 35 / 10кВ - установка вимикачів 35кВ, установка 
релейних панелей 

с. Братське, 
Дніпропетровської 

області 

ПАТ "ДТЕК 
Дніпрообленерго 

2017 

         

14 

Технічне переоснащення пристроїв РЗА і схем вторинної комутації в осередках ПС 
"Очисні" 

Новоолександрівськ
а сільська рада 

Дніпропетровської 
області 

Високовольтний 
Союз-РЗВА 

2017 

         

15 

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

Новоолександрівка 
(м Дніпро) 

ТОВ "Реалті Істейт" 2016 

         

16 

Установка 10-ти КТП-1000/10 і однієї 2хКТП-1000/10 Тепличний 
комплекс, 

Новоолександрівка 
(м Дніпро) 

ТОВ "Реалті Істейт" 2016 

         

17 
Установка двох КТП-630/6 - 2шт, реконструкція ПС "ІЦКК" - 150 / 6кВ - заміна 
масляних вимикачів на 
вакуумні в РУ-6кВ 

Газоналивна 
станція, м Ізмаїл 

ТОВ 
"Укррезервуарсерв

іс" 

11.2015-
11.2016 

         

18 
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. 

         

19 
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 

         

20 

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

Електропередавал
ьна організація, 

Дніпропетровська 
область 

ПрАТ "ПЕЕМ" 
Центральна 
енергетична 
компанія"" 

2016 

         

21 
Установка КТП-10 / 0,4 кВ для електропостачання нафтобази Нафтобаза, м 

Дніпро 
"AMIC ENERGY" 

08.2016-
12.2016 
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22 

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 

         

23 
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 

         

24 
Будівництво трансформаторної підстанції з трансформаторами 2хТМ-2500/10. 
реконструкція існуючих 
трансформаторних підстанцій в частині РУ-10кВ 

Нафтопереробне 
підприємство, 
М. Феодосія 

Феодосійське 
ПЗНП 

2013 

         

25 
Будівництво двох трансформаторних підстанцій з двома трансформаторами типу 
ТМ-1600/10 кожна. 

Логістичний центр, 
м.Дніпро 

ТОВ "Завод 
Майстер-Профі" 

09.2012-
09.2013 

         

26 
Модернізація релейних захистів КРУ-6кВ Зуївської ТЕС м Зугрес, вул. 60 

років Жовтня, 
Донецька обл. 

ДТЕК Східенерго 2012 

         

27 

Реконструкція ПС-150/35 / 6кВ із заміною повітряних вимикачів 150кВ на 
елегазові виробництва компанії  
ABB. Заміна електромагнітної РЗіА на мікропроцесорну на базі обладнання 
«Діамант» виробництва 
«Хартрон Інкор» 

м Орджонікідзе, 
Дніпропетровська 

обл., 
Україна 

Procter&Gamble 2011 

 

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

 

 


