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Bi2lr<p и,гого обговореltлlя [1роскту i н вес,ги цi й ноТ прогlэам и

д'Г (LIEPI {IГI ВОБJIЕНЕРt'о) па 2022 pil<

п,r, Llернiгiв

гIредставIlики ЧернiгiвськоТ обласноТ рали
llредст.ав н и ltи LI ер н i гi во ькоТ обласноТ державгIоТ адм i н iстрацiТ

Iльницький м.в. - Голова ГIравлiння дТ кЧЕРНIгIвоБлЕНЕРГо).

IIоrriшко Сергiй Володимирович застуIIник llиректора технiчного з

надiйностi та якостi розподiлУ елек,гроенергiТ ДТ (ЧВРIJ IГI ВОБЛЕНЕРГО>;

I{ужняк К.С, _ заступник директора з капiтального булiвниц'lВа Та iНВеСТИЦiЙ

з кап iтального булiвництва А'Г кЧ ЕРН I гIвоБл ЕН ЕРГО>;

Сеltретар - Дрсенян в.в. * начальниI( вiддiлу по роботi з it,lвестицiйноrо

програмою А'Г (ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО>;

Кривенltо в.г. - диреI(тор /{егlартаменту ВТЗ та ЖItГ LIернiгiвськоТ обласноТ

державноТ адм i HicTpaLliT;

Святушенtсо C.N4. - заступниI( директора-начальниtt управлiння .Щепар,rаменту

ЕТЗ та )ItКГ Чернiгiвськот обласноi дерrltавноТ пдмirriстрацiТ;

Гайовий с.о. - завiдувач cel(Topy енергоефективностi /{епартаменту ЕТЗ та
}КItГ Черн i гi вськоТ обласноТ держав ноТ адм i н i страцiТ.

tнвестицlиноl програми

Слухали:
Iлыlицьltий м.в. (ДТ кЧЕРНIгIвоБлЕНЕРГО)) оголосив про початоI( вlдItритого

обговорегlня I1pocKTy i нвестицi йноТ програм и АJ' кЧЕРН IГIВоБлЕнвРГо> на 2022 pil<.

['олова закцеI,1тував увагу tlа ,гому, що вiдr<ритi обговорення вiдбуваtо,гься у

вiдповiдностi до ста,ггi б Заrtону УкраТни <Про особливостi доступу до iпформацiТ у сферах

постачання елецтричнот енергiт, приролного газу, теплопостачангIя, tlентралiзованого

постачання гарячот води, централiзованого питного водопостачання та водовiдведення), та

llорядку проведення вiдкритого обговорення просl<тiв рiшегlь НацiОНаЛЬtlОТ tiОМiСiТ, ЩО

злiйсгlIос дер)кавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заl"верд)I(еного

постановою нКРЕКП вiл З0.0б.2017 N9 866 (зi змiнами), (далi - Порядок). ЗгiлнО П.2.1

Порядку 17,0g.2021 гrа офiцiйному веб-сайтi АТ (LIЕРНIГIВоБJIЕнЕРГО> було розмiщено
Проект iнвестицiйноТ програми FIa 2О22 pil<, для ознайомлення громадськостi, та розпоLIато

процедуру вiдltритого обговорення, вiдповiдtlо ло якоТ пропозицiТ та заува)I(ення приймалися
'1'овариством до 26.09,202l вклlочно.



Ilротягом визначеного с,гроку проведення вiдltритих обговорень до 'Говариства

надlйшли пропозицii вiд Чернiгiвськот обласноi державrtот адмiнiстраuiт листом вiд

24.09 .2021 Ns 09-04/2054.
Слiл вiдзначити, rцо ДТ (LIЕРIIIГIВоБJIЕIIЕРГО> уважно розглянуло Bci наданi

пропозицiТ в межах затверджеLlого фiнансування в IIpoeKTi iнвестицiйноТ програьци на 2022

pirc, Товариство Brke бага.го pokiB праLtюс з органами мiсr(евого самоврядуваньIя, враховус

рекомендацiТ та пропозичiт i сподiвасться на ПОдальш)/ плiдllу спiвпрацtо,

flужняlс It.€. (дт кчЕрнIгIвоБлвНЕРГО))) проiнформував, що запропонованИЙ

1-1poeKT iнвестицiйноТ програми АТ "LIЕрнIгIВоБлЕнЕрго" на 2022 piK передбачае

комплеl(С заходiв, спрямованих на полiпшення технiчного стану елеI(тричних Mepe)I(,

технiчного удосконалення засобiв облiку, управлiння та зв'язку, що забезпечить пiдвищення

надiйностi елеI(тропостачання споживачiв, зниження технологiчних витрат електроенергiТ на

ii передачу.
За рахунОк iнвестицiйноТ програми 2022 року прогIIозусться частI(ово покращити

,гехнiчний стан обладI]анFIя, а саме:

- побудувати КЛ З5 кВ протялtнiстю 1,7 км;

- побудувати КЛ l0 кВ протяlкнiстю 6,96 км;

- провести технiчне переоснащення ПЛ 10 кВ протяlItнiстю 26,6 км в LIернiгiвському

районi, технiчне переоснащення Пл l0 кв з улаштуванням пункту секцiонування в

LIернiгiвському районi - 1 шт., технiчне переосFIащення пл 10 кВ з встановленtlям

реклоузерiв В ttiлькостi l5 шт. в ЧернiгiВськомУ районi, Прилучькому районi,

Itорюr<i Bcbr<oMy районi, I{ irки нському район i Чернi гi вськоТ областi ;

- рекоLIструкцirо Itл 10 кВ протя>lснiстю 0,71 км в м. Чернiговi;

- реконструкцiIо пЛ 0,4 кВ протяяtнiстtо 69,64 км в таких населених пунктах:

с. Itобижча, с, Ст. Басань Бобровицького району ЧернiгiвськоТ областi, с. Новий

Бiлоус, с. ,Щеснянка, с. Трисвятська Слобода, с. Старий Бiлоус, с, Березанка

LIернiгiвсыtого району ЧернiгiвсьrсоТ областi, с. евминка Козелецького району

Чернiгiвсысоi областi та в м. Чернiговi, м.Прилуки;

- провести реконструкцiю Itл 0,4 кВ протяяtнiстю 0,5 км в м. Чернiговi;

- булiвнИцтво розвантажувалЬних ЩТП, ктп, ктПмм 10/0,4 кВ в кiлькос,гi 27 штl"

- провести рекоLIструкцirо двох ПС З5i l0 кВ;

- технiчНе переоснащеннЯ пс l10/з5ll0 кВ в кiлькостi 4 шт - м. KoploKiBкa, м. OcTep,

смт. Рiпки, м. Борзна ЧернiгiвськоТ областi та технiчне переоснащення чотирьох ПС

110/10 кВ в м. CHoBcbtt Корюкiвського район}, М, Мена, с. Седнiв Чернiгiвського

району та м. LIерrIiгiв;

- технiчгIе переоснащення пс 35/10 кВ в кiлькостi 44 шт та технiчне переоснащення РП,

тп, тП 10 кВ в кiлькостi 104 шт по всiй територiТ ЧернiгiвськоТ областi.

l lродовlкиться замiна старих iндукrriйних лiчильникiв електри,tt,Iот енергiт на HoBi

електронгli лiчильники, Що е одним iз заходiв по зниженню понаднормативних витрат

електроенергiт. Iнвестицiйною програмо}о передбачаеться часткове оновлення парку

автотрансПортноТ технiки, замiна обчислtовальноТ технiки та засобiв зв'язку.

Пропогrую погодити заходи передбаченi Проектом iнвестицiйноТ програми на 2022 ptK,

Полiшlltо с.в. (дТ кЧЕРНlГIВоБлЕнЕРГО>) повiдомив, що Bci пропозицiТ, наданi

'I'овариству, ретельно розглянутi, визначено послiдовнiсть Тх виконання та шляхи Тх

вирiшенttя.



Дкцентував увагу на те, що обсяг dliнансування iнвестицiйноТ програми на 2022 ptt<, на

жаль, не дозволяс передбачити виконання Bcix необхiдних заходiв для вiдновлення до

задовiльного технiчного стану електричних мереж ЧернiгiвськоТ областi, в зв'язку з чим

Товариство визначило перLшочерговi заходи виходяLIи з Тх технiчнОгО c]'ar{y.

Кривегltсо l}.Г. (LIергIiгiвська обласна дерх(ав[Iа алмiнiстрацiя) виI(азав пiдтримlСУ

дiяльностi Д]' (LIЕРНIГIВОБЛЕIIЕРГО), яка спрямована на забезпеLIення надiЙгtого 'га

безперебiйного елеI<тропостачання сполtивач iB.

Вирiшили: Пiдтримати заходи передбаченi Проектом iнвестицiйноТ програми

дТ кЧЕРНIГIВоБЛЕНЕРГо) на2022 piK (Щодаток l до Протоколу Jф 20 вiд 29,09,202l).

Запере.Iепня та доповI{ення: пропозицiТ наданi вiд LIернiгiвськоТ ОЩА (лист вiд24,09,2021

N9 09-04/2054) та пояснення щодо Тх вирiшення викладенi в додатltу (Щолаток 2 до Протоlсолу

N,] 20 вiд 29.09.2021).

вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та вiдкритостi.

Вiдrсрите обговореtlня вва)I(ати таким, що вiдбулось з порушенням процедури, встановленоТ

Порядttом проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень НацiональноТ ttoMiciT, що

здiйснюе дер)I(авне регулIовання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверд)I(еногg*

постановою НКРЕКП вiд З0 червня 2017 року ЛЪ Sбб. П

Головуючий - Голова П
АТ КЧЕРНIГIВОБЛЕН [льницький Михайло Васильович

нко Володимир Григорович

Арсеня н Валентина Володим ирiвна

!иректор,Щепартаменту
Чернi гi вськоТ обласноТ держав
адмiнiстрацiТ

Секретар - начальник вiддiлу по

роботi з iнвестицiйною
програмою
АТ (ЧЕРНIГlВоБЛЕН ЕРГо))
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)/часникiв вiдкритого обговореtлня Проскту iнвестицiйгrоi програми
АТ (ЧЕР[IIГIRОБЛЕНЕРГО)) на2022 piK вiл 29.09.2021

Ns

зiп
п.I.Б.

I Iазва органiзацii
(пiдприсмства)

Посада Пiлпи1

1

Iльницький
Михайло

васильович

Ат
(ЧЕРНIГIВоБЛЕНЕРГо) Голова Правлiння

и

2

Полiшко Сергiй
Володимирович

Ат
(I{ЕРНIГIВоБЛЕНЕРГо)

Заступник директора
технiчного з надiйностi та

яlсостi розполiлу
електроенергii

,л
l

аJ

Ну>Iсняк

Костянтин
свгенович

лт
(ЧЕРFIIГIВ ОБЛЕFIЕРГО)

Застуtlниtс директора з

кап iта.llьного булiвничтва
та iнвест,ицiй з

капiтальтlого будiвництва 4
4

Арсенян
валентина

Володимирiвна

Ат
(ЧЕРНIГIВоБЛЕFIЕРГо)

LIачальник вiддiлу по

роботiз iнвестицiйною
програмоIо

5

Itривенlсо
Володимир
Григорович

Чернiгiвська обласна
державна адм iнiстрацiя

/]иректор [епартаменту
ЕТЗ та }ItКГ ЧерrriгiвськоТ

обласноiлержавно\ aадмiнiстрацii \ Ъ

6
Гайовий Сергiй
Олександрович

Чернiгiвська обласна
державна адмilriстрацiя

Завiдувач сектору
енергоефективностi

Щепартаменту ЕТЗ та х
)(l{Г ЧернiгiвськоТ L
обласноi дертсавноi

адмiнiстрацii

w
7

Святушенко
Свi,rлана

михайлiвна

Чернiгiвська обласна
державна адмiнiстрацiя

Заступниtс директора-
наLI€IJIьник управлiння
!епартаменту ЕТЗ та
ЖКГ Чернiгiвськоi
обласноТ державноi

адмiнiстрацiТ



Додаток l до протоколу N! 20 вiд "29" вересtIя 202l року

Проеrtт захолiВ IпBecTHuitittoi проГрапrл АТ "ЧЕРНIГIвоБлЕIIЕрго" ла 2022 piK

N! з/п LiайNlенуваllllя ]аходiв iнвестttuiйпоТ програплtt
Олиниця
впмiру

\/сього

продукцll,

l]lc грн
(без llДВ)

кiлькiсть*
1]lс,грв

(без ГI/lВ)

2 3 4 5 6

l, I; Dпю, пlL\ l I i ч l l е пер еос l l t ilхr | е но ! l с пl р), Kl|fu al екпцill чцllхlч2щ)lш ф!!l iццr!

1.1
БY,]iвшпчтsо, TeIпi,t!e llереосil3цепUя Tn реNопФрчfiцlя елсýрх{rlпх
nfepcrк,ri об.liдпхнпfll !, г.ч:

l t ЛЕП (liЛ. пл). чсього. з |iilI:
f5 кВ

l.L1,1,1 Будiвнtrцтво двоколовоi КЛ-35 кВ "Ялiвщtrва-Iонiсть" в м, tiернiгiв км l l 07],77 l,70 l 8 825,4 l

Усього 1.1.1.1 l8 825,4l

1.1.1.2 l0 кВ

1,1. 1 ,2 ;улisнl!цтво I(Л I0 кВ РП-2 -']'l1-1 lб в м, Ilplulyкll, tIернiгisськоТ обласгi км 3 600,00 0,80 2 880,00

l _l ,l .2.2

БудiRllItцгво 2-х ](Л l0 хВ r,a тсхttiчне персоснацсilllя I'[I з забезпечеttням

жtIвлення вiд ПС l l0/l0 кВ ПрIrдесняtIська дJlя розаанта)l(ення мсре)к

цсптральноi частltнL пr, !Iервiгiв, Чернiгiвсьхоi областi

км 6 220,00 4.50 27 990,00

l l,1.2.]
Булiвrrttчтво КЛ l0 кВ вiд llC 35/10 кВ "Micbкa" до llовозбудованоi РП-ТП
l 0/О,4 кВ в м ]-Iiжиrr Нiхttнського району 

tlернiгiвськоi областi
км 5 644,41 l,66 9 ]69.82

Усього 1.1,1,2 40 239,82

Усього t.1.1 59 065,23

1.1.2 l'сriоtlсr,руrrцiл -II ЕП (К.1, П.il), 1,сього, з пttxl

,1,1.2,4 l0 кВ

1,1.2,4,l
Texпi,llle пеl)еоснащеlrпя ПЛ lO кВ Л-0l "Рiпкt,-РП-] " з заN{iною проводу

на iзольоsанtiй в Рiпк!IяськоNlу pafioHi Чернiгiвськоi областi
км 8]0,00 9,60 7 968,00

l 1.2.4.2
Технiчliе Ilереосttащеrrня ПЛ l0 кВ "ОлlllUiвха-ТопчiIDка" з замiною

пDоtsолч на iзольованllй в tIсDнiгisськоNlу районi, rIерrriгiвськоi областi
км 830,00 8,50 7 055,00

l. l ,2,4,з
'l'схнiчпе llсрсоснаценiя ГlЛ l0 кВ "Iванiвка-Лiкарltя' з улаштуванпям
l)сзсDsIlоi пеDеNlllчкlj в tl9DпiгiвськоNlу райопi tlсрнiгiвськоl областi

км l l00,00 2,00 2 200,00

l, l ,2,4,4
'|'схlliчне псрсосllаIцення ПJI l0 кВ "Гончарiвськ-Сьtолttн" з улаutтуваttttяпl

резервlIоi IlсреNlllчкIr в Llернiгiвськоплу paйotti LlсрнiгiвськоI областi
км l l00,00 6.50 7 l 50.00

1.1.2-4.5
'Qхttiчttс псрсосttащеIilIя 1-IЛ l0 кВ "I)iпкrr-УбЬкrrчi" з улацrгуванням
vlImv секцiоItчвання в tlеDIIiгiвському районi Черlliгisськоi обласli

шт 2 000,00 l,00 2 000,00

l.|.2.4,6
Тсхнiчне псрсосrrащення llЛ l0 кВ "Сухополова-Мачiiвка" з

встаIlовлсllняNI рсклорерiв в Гlрплуцьколrу pailoHi tIернiгisськоi областi
шт 545,00 3,00 l бз5,00

1.1.2.4,1
ТехIIiчllе переоспащсllня ПЛ l0 кВ "Ряшкll-Ряшки" з встаноsлснriям
пеклочзсоiв в Поltлчшькомч Dайонi LIерrriгiвськоi областi

шт 545,00 2,00 l 090,00

L l,2,4.8
'l'схlIiчliе переоспащсrtrrя ПЛ ]0 кВ "Соснrlця-Змiтltiв" з встановленням

реклоузерiв в Корlокiвськопrу paйotti Чернiгiвськоi обласr,i
шт 545,00 2,00 l 090,00

l, L2,4,9
I'ехliiчIlе llереосlIащснвя ПЛ l0 кВ "Пiзнопалtt-Кор,liв'с" з встаllоsленням

)еклоузсрis в tIернiгiвському раЙопi 
tIсрrriгiвськоi областi

шт 515.00 2,00 l 090,00

l,1,2,4,10
Iехtliчltс псреоспащепIlя IlЛ l0 кВ "ПлIiскll-В,Загорiвха" з встановлсItням

)склоузсрis в Hin(IlпcbкoMy pailoHi 1Iервiгiвськоi областi
шт 545,00 2,00 l 090,00

l l24ll
'ехttiчtrе переосltащсllrlя ПЛ l0 кВ "Лrобеч-ГубlIчi" з sстановлен!ям
склочзеоiв в tlсрrriгiвському paйorri tlсрtliгiвськоi областi

шт 545,00 2,00 l 090,00

1,1,2.4 l2
'l'cxlli.llle llсрсосIlаulенrlя ПЛ l 0 KIJ "олl!шiвкаjl'опчiiвка" з встаttовленням

рсклоузерiв в tteplliгiBcbKoNly pailolli LIерпiгiвсьхоi областi
lilT 545.00 2.00 l 090.00

1,1,2,4. l] l)скоltструкчiя I{JI l0 кВ l)П-7 -'I'lI-467 в N]. tIcplliriB, lIcprriгiBcbKoi областi км 3 600,00 0,7 l 2 556.00

Усьог0 1.1,2.4 37 l04,00

1.1.2.5 0,4 кВ

1 , 1 ,2,5,1
)екоrrоруrtчiя ПЛ 04 кВ КТП 229 JI-1,2, J, 4 s с.Кобllпiча Бобровltцького
lлilorrv LIепнiгiвськоТ областi

х l 7з0,40 9,74 lб 854.10

)скоrlсrрукцiя ГIJI 0,1 кВ КТП 58 Jl-I,2 в с.Ст Басаrrь liобровttчького
)лйоllч tJcDlliгiBcbKoi областi

км l 56 I.86 ],20 4 997,95

l , ] ,2,5,з
)екоrrструкцiя ПЛ 04 кВ к]'П 78 Л- l, 2, з, 4 в с, новllй Бiлоус,
.lcrlrrir incr.krlr п narioHv Чспrriгiвськоi обласri

км l 561,86 6,]6 9 925,62

l,1.2,5,4
РекоIIструкцiя ПЛ 04 кВ КТП 77 Л-l,2, З в с, IIовлй Бiлоус,
rIппrIiгiпоького пайоlrч Чепнiгiвськоi областi

км | 299,26 4,30 5 586,83

l 2.5.5
Рекоrrорукчiя flЛ О4 кВ КТП 5З8 Л-l,2, 3 в с, Деснянка, tlернiгiвського

км l 561,86 3,86 6 028,78

l,1,2,5,6
Реконструкчiя ПЛ 04 кВ КТП 539 Л-l, 2 в с,.Щсснянка, Чернiгiвського
плпл!! rI^пlliгiп.Lvлi пбпя.тi

км l 561,86 l,58 2 46,7,14

l l25,7 'скоIlсlрукцiя ПЛ 0,4 Kl3'l'II 58 ул Бо>кенко, ТП 58 ул Кругова в м
,Iеоltiгiв. LlеоlIiгiвськоl областi

км l 862.14 ],]0 6 l ]9,48

L 1,2 5,8
)eкollcтpyкlliя ГIЛ 0,4 кВ ТП 5l Декабрllстiв в м Чернiгiв, tiернiгiвськоi

м 2 469,12 l ,7l 4 2з2,01

l ,1.2,5,9
)екоllqгрукцiя ПЛ 0.4 кВ ТП 468 вул,Корлiвка в м. Чернiгiв, LIернiгiвськоi

км l 78з,4] l,]4 2 ]84,45

I l.



Np з/п I lаilNlепуванпя заходiв iHBocTпuiitHoi llрограмtt
Одшниця

впмiру

Усього

продукцii,

тис,грн
(без ПДВ)

кlлькlсть'
тllс,грн

(бф ПЛВ)

l 2 3 4 5 6

1. 1,2,5, 1 0

l)екопструкцiя ПЛ 04 кВ (м) зТГI l62 пр, Гiрняка,Ilсзалеп(постi. ЗТгl l62

пр,I-усlllнська-Боброва,rа ЗТIl l62 пр.Ковалiвська D м, ПрlUlуки

l lDllлчl(ько, о l1a ilolly ЧерItit iBcbKor облпс I i

м l 561,86 5,54 8 649,58

1,1,2,5,1 l
l)еконструкцiя I]Л 0,4 кВ TtI l 67 ул ,Щ Ибаррурtt в лt. tlelrrriгiB,

rlернiгiвськоi обласr,i
Kni l 449,02 з,60 5 2l3.56

| _l,2.5.\2
Рсконструкцiя ПЛ 0,4 кВ ЗТIl l0-20 Jl-1, JI-2 в с, Трхсвятська Слобола,
t]соttiгiвського uайоllч t]сDlliгisськоi областi

Kn l 56],86 2,90 4 529,39

1 ,2,5. 1 ]
Реконструкuiя ПЛ 0,4 кВ КТП 25-20 Л-l, Л-2 в c.CTapпii Бiлоус,
LIрляiгiR.Lkпгл D2 йбнч Чсrrпiгiпсько] обпастi

км l lз8,]7 4,40 5 00], lб

l 2 5.14
Рекопструкцiя ПЛ 0,4 Kt] KTll 20-20 Л-l, Л-2, Л-], Л-4 в с Стар!й Бiлоус,
LlсDlIiгiвського DailoIlv ЧсDнiгiвськоi областi

км 1 206,62 5,67 6 846,]5

1.1 5,I5
)скоrrсr,рукшiя IIJI 0,4 кВ КТГl ]68-7 Л-l, Л-2, Л-] в с CBMlrrrKa,

(озслсцLtsuг(, гJliolly l lel,ttit tпсt,кпr r,6ласrt
км l 5б1,8б 4,60 7 l 79.87

II 5. lб
)сtонструкчiя ПЛ 0,4 кВ ТП-8 tул Пролетарская) в пл tlернiгiв

км I 600,00 0,46 7]6.00

1.1,2,5,]7 'екоllструкцiя ПJI 0,4 кВ ТП-]87 (yrl Куйбltшеsа) в м, Чернiгiв
J"."i.i"a""ni пбплстi

м l 600.00 0,76 l 2l2,80

1,],2,5, l8
)сконструкцiя ПЛ 0,4 кВ ТП-3l0 <ул'Голстого) D м, Чернiгiв Чернiгiвськоi

км ] 600,00 0,4l 656,00

l1,2,5,]9 Jекоllструкцiя fIЛ-0,4 кВ ТП-4 руб, <Горькогол в м, rlернiгiв tlернiгiвськоI
км l 600,00 0, I8 288,00

l, l ,2,5,20
Рекоrrструкrtiя ПЛ 0,4 кВ ТП-lЗ9 авт. (Город) в м, Чернiгiв tlернiгiвськоi

км ] 600,00 0.64 l 024,00

LI 2 5 2l РекоIrструкчiя ПJl 0,4 кВ l-П-80 руб (КпIвська) в м Чернiгiв tlернiгiвськоi
км l 600,00 0.55 880,00

l)акоilс,грукцiя ПЛ 0,4 кВ ТП-151 руб, (KltiBcbKa) в м, tleplriгiB

tlеонiгiвсыtоi областi
км l 600,00 0,66 l 056,00

l ,1.2 5.2з
Рскопqrрукцiя IlJI 0,4 кВ Кl'П-l 1-20 Л-l с,Трltсвятська Слобола,
tlернiгiвського райоtlу, Чернiгiвськоi областi

км l 276,10 0,82 l 050,2]

l. L2,5,24
l)скоltструкцiя ПЛ 0,4 кВ К'I'П-9З ] -20 Л- l с,'Грисвятська Слобода,
LlсDItiгiвського Daiiollv. tlcDltiгiBcbKoi областi

км 959,48 I.75 l 616,2|

1,1,2,5,25
Рекоilсrрукцiя IIJI 0,4 Kl] КТП-98-20 Л-3 с,Березанка, tlерlliгiвсьхого

Dайопч. LIеDпiгisськоi областi
км I I 59,]2 |.3] l 5]6,10

l,2,5,26
)екоrrструкчiя КЛ 0,4 кВ ТП-] - Дегкомбiнат ,i{9 j 5. Л- l , JI-2 в м, Чернiгiв,
.Iернiгiвськоi обласr i

м l 600,00 0,50 800.00

Усьоr,о 1.1.2.5 l0б 954,25

Усього 1.1.2 l44 058.25

1.1.3 Бчдiвttrrшгшо ltolrrr Ilc, Pll ]т 'l'll ycbot о, ] llUx;

1.1,3,3 l0 KI}

1.1,з,],l
l;удiвпIjцтво розвацташувапыlllх l1,1ТП I 0/0,4 кВ з r,рансформатором

ТМГ (l]] кВА
ulT з16,24 I,00 зl6,24

l 1,3,3,2
Будiвнttuтво розваltтая(увальнпх ЩТП l0/0,4 кВ з трансформатором
l'МГ l00 кВА

шт з12,52 7,00 2 l87,66

l, l,3,з,3 улislIltц,гво розsаItта)Iiувальвllх ll(ТП l0/0,4 кВ з трансформатором
Ml- l60 кВА

шт з29,з9 l 3,00 4 282,08

l. L],з,4
iулiвllrlчтво розван,гап(увалыI!tх Kl'll ] 0/0,4 кВ з трансформатором
ГМГ 250 кВА

шт 597,46 4,00 2 з89,84

1,1 з,] 5
БyaiBrrIruTBo розвантаr(увальноi K'l'llMM l0/0,4 кВ з траsсформатором
ТМГ 400 кВА

шт 74l,2l 1,00 14|,2l

1. 1 ,з,],6
liyliBHrrrп во розваllта)кувалыiоl K'I'llMM l 0/0,4 кВ з TparrcQlopMaTopoM
'ГМГ 6]0 кВА

шт l 054,00 1.00 l 054,00

Усього 1.1.3.2 l0 971,03

}'сьOго 1.1.J l0 971.03

1.1.4 l)cKollcrpi,|illiя lI(', l'll Tn TIl Iсього. з llпх:

1.1.1.2 35 кВ

1,1 ,4,2,1
Рекопс]рукцiя ПС З5/l0 кВ "Безуглiвка" в с БезуглiDка, Нiя<ttltського

Dайоllч. LIеDнiгiвськоi областi
tUT l0 047,76 1,00 ! 0 047,76

1.1,4.2.2 |)екоIIструкlliя IlC З5/l0 кВ 'rIлiвщltна" в м tiерrriгiв, LlсрнiгiRськоI облас],i tцт ] 780,57 1,00 ] 780,57

Усьог0 1.1.4.2 lз 828,3]

усьог0 1.1,.l 13 828,33

1,1.5 '|'clIti!ltt ilcpcocttlllrcllltя tlС"ГlI тх I|П, уaього, ] llиt:

1,1.5.1 l I0 KI]

l 1,5.1.1
'I'схttiчttс псрсосttаulеrrrrя ПС l l0/]5/]0 кВ (KoploKiBKa) в м. KoproKiBKa
tIеонiгiвськоi областi (3 чсрга)

шт l ] ]47,40 1,00 l ] 347,40

] ,1 ,5 l,?
I'exIlillle переосllаutення ПС l 10/З5ll0 кВ "Остер" в м, Остер Чернiгiвськоi
lбластi (4 чеuга)

шт з 987,00 I ,00 3 987,00

L5,1,з
'ехнiчне переоснащення IlC ] l0/]0 кВ "Щорс" в м, CttoBcbK,
'пп,п,i"с,..п.п пrпп,,v ЧFпlliгiп.Lrлi лбплатi /] цапгя\

шт 3 987,00 l,00 3 987,00

1,1,5,1,4
Гехttiчне переоснащення ПС 1 I0/35/l0 кВ "Рiпкll", смт,Рiпкп,
)бластi (4 ,lерга) шт 9 955.00 1,00 9 955.00

l, L5, ] ,5
'Гехttiчttе псреосttаtllеrrrrя llC ] l0/l0 KB "KoTll" в м tIерrriгiв, LlерIliгisськоi

лбп,.тi i? llепгя)
шт ]55].lI l,00 ] ýýl ll

1, 1 ,5. 1,6
Тсхttiчttе переосltашtеllllя ПС l l0/I0 кВ 'I\4eila-I ' в м Metta, Llернiгiвськоi

шт ] 4l5.96 1.00 ] 4l5.96

], 1,5, 1,7
Iехнiчне переосваulення ПС l l0/l0 кВ "Седtriв" в с, Ссднiв,
LIeDlliгiBcbKoгo Daiiollv. tlеDяiгiвськоi областi

ш l 782,88 1,00 I 782,88

l 1,5,1,8
Техttiчне переосttаuенн, ПС l l0/З5/l0 кВ "Севсрна" s м, Борзна
tlепнiгi Rськоi обпастi

шт 2 946,83 1,00 2 946,8]



Nl з/п Наймеriування заходiв iнвестиuiйноi програми
одпнлця
впмiру

Усього

продукцl!,

тис.грн
(без ПДВ)

кiлькiqь*
тпс.грн

(боз ПДВ)

l 2 з 4 5 6

Усього 1.1.5,1
42 975,18

1.1.5.2 35 кВ

1.1,5.2, l
ййi,ui" п"реос,'о,ч"нпя ГIС 35/l0 кВ кКороп> смт, I(ороп, tlерпiгiвсько'i

.6"пг-i /2-1 цоrrгя\
шт 2,194,15 l,00 2,194,15

1.1-5,2.2
Г"-,,*,;""t**fr"""" пс зs/tо *В "Яблунiвка" в с,}Iблупiвка,

Пl)liлчUького Dайонч. lIсDнiгiвськоi областi (l ,lерга)
шт 6 309,00 1.00 6 з09,00

1.1 5 2,]
l*Й.ЙБ*Гцi"Й ПС ЗSЛii кВ "Вороб'iвка" в с Вороб'iвка, Н,

.i.д,l.Lvлгл п,iлнч Чспнiгiвськоi областi (2 чеога)
ш,г 2 406.90 1,00 2 406,90

l. l ,5,2,4
'Гехпiчне переоспацення гlС ]5/l0 кВ "стольне" s с. Стольпе.
rл.,п"i"г**пга пяйпнv lI.пнiгiвськоi областi

L!T ] Il8,5l I ,00 ] l l8.5l

l, l ,5,2,5
Гсхrtiчнс псрсоснаulсrrrrя ГlС ]5/l0 кВ "Б I-aTb" в с Б гаlь, Н, Сisерського

lлiiпнv r]пrlлiгiпськоi обласлi (2 чеDга)
шт 2 434.]6 I,00 2 4]4,.jб

1, ] ,5,2,6
I'ехнiчне псреоснащсння Гlс з5/l0 кЕ} "lBaHiBKa" в с, IBaHitsKa,

tl.пlliгiп.ьtпгп nriin}lv tIеDнiгiвськоi областi
шт ] 96],06 1,00 з 961,06

1,1.5.2.7
Iехrriчне переоснаtценrrя ПС 35/l0 кВ "К, Слобода" в с. К. Слобода, Н

]ir,errcr,Koto l)]iiollv ЧеDнiгiвськоi обласIi
шт l 700,07 l,00 l 700,07

l.1,5,2,8
ТехtriчIrс переосrrащенDя пС 35/lO кВ "Лrобеч" в с, Любеч, Чернiгiвського
л"iл-,, ЦАпiliгiа.Lrлi пбпа.тi

шт 2,769,05 l,00 2 769,05

l, l ,5 2,9
I'ехrtiчttс лореосtrачонrrя I lC ]5/l0 кВ "Сергiiвка" в с Ссргiiвка,

l1,1lлуuLкоIо parrrH1. lleprrrr iucbKoi облrсri
шт I 463,7 l I,00 l 463,7 l

l. l ,5,2, ]0
схнiчttе псрсосttащсtrrrя ПС ]5/l0 кD "Крупllчполс" в с. I(рулпчполе,

lп,l,чllLг,,lб пl,inllv tlсDнlIiвськоIобласli
шт 2 2l8,36 1,00 2 2l8,зб

1,1 ,5,2,1 1

ГехIIiчне персоснащенrrя ПС 35/l0 кВ "Бiлошапкл" s с Бiлошапки,
п,,,,".,,,. -л,,л i\]пл!|l, LlAl\tIi, iп.rkлt .lillA.I i

ш,г l 467,80 1,00 l 467,80

l,1.5.2. l2
Iехrriчrtе переосrlащення пс ]5/l0 кв "ПiзIlопм!" в с, Пiзнопали,
LIрпнiгiRського Daйolrv. Чеонiгiвськоi областi

шт 2 05 l,зб |,00 2 05 l,зб

1 1.5.2 l] l-схlliчве псрсос!аutеrtrrя ПС 35/l0 кВ "Грllгорiвка" в с, Грпгорiвка,

l li]:llllcl,Rol о uaйottv. (lcurrir iBcbKor обlrпсr i
шт 1,00 2 2l7,09

l l,5,2, l4
]-Ъ_i* ""rr.;,*;йтa зуiЪ *В "Дер",ппiuка" s с, Держанiвка,
l]i!/,,,,.,,vл, л,rяfr nrrv tlerrrrir rBcbboi облас r i

tUт l 881,70 l ,00 l 88 1,70

1,1,5,2,15
ГехItiчне IlcpcocHauicllllя Пс.]5/l0 KB "I(apxiBKa" в с, I(apxiBKa,

Jпrrнiгiпплl;огп пяiiпrrч Чепrriгiвськоi областi
шт l 707,20 1,00 l 70,1,20

l.1,5.2. lб
Гехtriчrlе переосIIащенllя i-Ic 35/l0 кВ "Кудлаiвка" в с, КудлаIвка, Н-
,iпппськпr о rraйoHv tIcoHiгiBcbKoi облас t i

шт з 243,83 l,00 ] 24з.8]

I.1.5,2,17
IехнiчIIе переосliаценпя llC З5/l0 кВ "М. Коцюбписьк" в с М,

KorrloбrrHcbK tlеDнiгiвського Dайонч. tIcDHiгiBcbKoi обЛастi
шт 3 590,47 1.00 з 590,47

l, L5,2. l8
I'ехlliчне псреоспащсrrIlя ПС 35/10 кВ "Оснякп" в с. Осняки,
LIспнiгiпськпго пайонч ltcDяiгiscbKoi облас]'i

шт 2 44з,28 1,00 2 443,28

l, l ,5,2, l9
Гехлiчrrс переоснапtсння ПС ]5/]0 кВ "Прохорrt" в с Прохорl].
llr,lll1,1,лоl() l,illiol{v tlcllririBcbKoioблrcri

шт l 864.48 1.00 l 864,48

l l52,20
exllillltc псреосllащсllrrя ПС 35/l0 кВ "Ilакуль" R с ГIакуль, Чернiгiвського шт l 699,76 1,00 l 699,76

l,1,5.2,2t
'cxHi.ttte псреоспащсrrrrя ПС З5/l0 кВ "Трос,rянець" s с Тростявець,
Iilrrrlrгl ипrп ,,lrinlrr rIer,rrir iпськоr облrс'гi

шт l 842,50 1,00 l 842,50

Гехнiчве псрооснащеrrrrя ПС ]5/10 кВ "Архппiвка" в с, Архлпiвка, Н,
'iппл.l rnl л l]1йлнv tlnrlrriгincr,Kor обласri

шт 2 898,90 1,00 2 898,90

1.5 2 2з
ГехнiчlIе переосliаlлення IIС 35/l0 кВ "Болотsпця" в с, Болотнilця,
l lпlll,vtll,K,,l б l1]йоllч tleolliгiBcbKoi облас гi

шт 2 450,62 1,00 2 450,62

1,5,2.21
l'ехнiчне псреоспащсrrпя ПС 35/l0 кВ "В, Кошелiвка" в с, Велilка

I(оtuслiвка. I liжtrнського Dаiiону, LIерпiгiвськоi областi
шт 2 2з2,45 1,00 2 2з2,45

--IT"r,,i*,_"Бi,i.ran,,n ltC ]5/l0 кВ "BoB'toK' в с, BoB,roK,
l 5,2,]5 l,,.,,,,l,i*-"","""l"rrv llсонiriвськоlоблпсri шт 2 221,\6 1.00 2 224,1б

l5.2.26
I'схlliчllе псрсосllащеIlrrя I]C 35/l0 кВ "Гоliчарiвськ" s с Гончарiвськ.
.lопнiгiвського пайоrIч, LIcDHiгiBcbKoi областi

шт 2 7-19,22 l,00

|.5.2.2,7
'ехнiчлс псреоснащсння ПС 35/l0 кВ "l]aHiBKa" в с, !,aHiBKa,
лп,,i,iп., гl,,л плппttч tlcпlliliBcbKoioбпicli

шт з 442,32 1.00 з 442,з2

\ -5-2-28
'схlliчlIе псрсосlIаulеllrrя ПС ]5/l0 кВ "Дllмерка" в с, Дпмерка,
lсоIriгiвськоr о Dlйоllч. (leDllifiBcbKol облас' i

шт l 8l6,96 I,00 l 8l6,96

-lтл;**** 

Пс зуrб nB "жпдооо" в с Жадово, н
l l 5 2 20 l.',,,,,,",,"л,,, "".",," Чёпlliliп.l,коiобласIi

шт 2 9зO,з7 |,00 2 930,з7

lТел,,i,,,," пеDеосIlпlцеllil, IlC ]5/l0 кВ "Жукiвка" в слtг Кулrrкiвка.
l 5 ],l0 l,,,.л,,;,,.",,*",,.,,,,,,,.tIv IIоDlliliвсLкоiобласli

шт ] 069,79 l,00 3 069,79

l 52 ]l |'cxIti,lllc llcPcoollaUlollIl, I''c з5/lо tВ "Замглаit" D с зiмглаii,
,IапIIiгiл.rkлгл п.йоlrv t{.nllil iBcbKoi областi

шт 2 942.]] 1,00 2 942,33

l 5,2 з2
l'ехttiчltе переосttаtltення ПС ]5/l0 кВ "Макошпltо" в с Макошllно,
1лл-,,.-i-.!илг,r п,пл]:v rlоляiгiп.rkлi ббпл.тi

шт ] 4]8,9 l I,00 ] 4:]8,9l

l 5.2 з]
'fехнiчrrс переосltаЩсlrня ПС J5/l 0 кВ "Малtrнiвка" в с, Малпнiвка,
LIрп,liгiп.r*л.л,rяйп}lv tlеDttiгiпськоi областi

шт l 686,96 l,00 I 686.96

1,5,2,34
l'ехlliчlIе лсреосllащсlll!я гIс з5llо Kl] "Мартлнiвка" в с, Мар'гпнiвка,

Пl)ll пчlll.кого nrirorrv (leurrir iBcbKo'r облпс'гi
шт 2 з57,26 1,00

- 

Tfur'r,t* Щ;щення I]C з5/l0 кВ'iНсхаiвка" В с, HexaiBкa, Н_
l ) l '1) lCi,,",.,,*,,,,,,lrlorrv Lterlrri-iшcbKor оOлпсri (] ,rеог,r)

шт з 241,92 1.00 3 24l,92

|'l'cxlri,rrrc rrсрсосrrашсllllя ПС ,J5/l0 кВ 'OpltiBKn" в с Орлiвка,
l l 5 2 ]6 

|'l"p,,i,io.u*o,o раfiоllу. LlepHiгiBcbKol обласri
шт ] 098,0] 1,00 3 098,03

ll5,2,з7 Гсхttiчне ttсрсосttащенпя tIC з5/l0 кВ "l1еrрушi" в с, Ппрушi,
lпп,,iгrпгr,гпгп плfr nrrv Llcnlril incbkor оолпсri

шт l 699,з l 1,00 I 699,3 l

l, L5,2,з8
Гсхliiчllе llереосIIащення ПС 35/10 кВ "печенюги" в с, Печешlоги, Н-
'i-лп.lулгл t\.nл,lU llАl\Ili,iп.lrлiпбпА.li шт з 261,50 1,00 з 261,50

l , l,5,2,39
ТехItiчliе переосllащення ПС ]5/l0 кВ "Посьолок", смт,Рiпкrr, Червiгiвсько шт ] ]6 1,85 1,00 l 361,85

шт 2 590.25 l,00 2 590,25

ll524l l'ехнiчttс псрсоспаrrrеllrrя ПС ]5/]0 KI] "l)arrи,tiB" в с Ралllчiв, Н- шт l 707,6 l l,00 l 707.6 l

l -l,5.2.42
Гсхttiчне переосltащсння ПС 35/l0 кВ "Сверялiвка" s с Свердлiвка, Il-
,'tBcl,cbKot о pliiolly. LIерdiгiвсLкоl обласl i

шт ] 657,]6 1,00 3 657,зб

l 1,5,2,43
'ГехtsiчlIе псреоснащсrrня ПС З5/l0 кD "Сядрllно" в с. Сядр|lно,
rлп,лfiа.Lrлгл п.ппнч rIаппiriпськпi обпастi

шт 3 495,00 1,00 3 495,00



Yg з/rt Наtjменуsання заходiв iilвестllцiйноi програмil
Одиниця

sIlMipy

Усього

продукцll,
Tllc гря

(без ПДВ)
кiлькiсть*

тхс,грн
(без ПДВ)

l 2 з 4 5 б

l, 1.5,2,44
Iехнiчне переоспащення пс з5ll0 кВ "lЛестовиця" в с, Цестовпця,
Liаlrлiгiдгькпго пайоlrч tIепнiгiвськоi областi

tUT l 743,30 l,00 l 743,з0

усього 1.1.5.2
l lз 31 1,02

1.1.5.3 l0 кВ

l. 1.5.з, l I'ехпiчве псрсосt{ащепrlя РП-22 s м, tIерliiгiR, tlернiгiвськоi облас,гi tUT ] 000.00 1,00 з 000,00

1.1 5,],2 с переоснацення РГI-l-l2 в Nj ]li)KlllI, Черпiгiвськоiобластi tUI, ] 500,00 |,00 ] 500,00

l 1,5,] ] TexIjilHe персоснащсlrпя РП-]-l2 в м llirKttH, LIерlliгiвськоl областi шт 4 950,00 l,00 4 950,00

],1,5.з.4 псреосtlашсrlrrя ТГI-592 в м, tlернiгiв, tl9рнiгisськоi областi шт l 500,00 1,00 l 500,00

1, 1,5,з,5
Тсхнiчне псреоснаЩеliня 'гП l0/0,4 кВ з замiною травсформаторiв

l Мг о] кВА з DоJподiльноlо шафоlо
шт 404,78 l],00 5 262,14

l, I 5.3.6
Тохнiчне псреоснащення ТП lo/0,4 кВ з замillою траttсфорNlаторiв

тN/г lon "Rл l ппr"плiпьrrоIо lrraдoro
шт 4з4,87 40,00 l7 з94,80

1 ,1,5.],7
Техttiчне персоснаtLення ТП l0/0,4 кВ з замiною трансформаторiв

TMt' l00 ьВД 1ро!под'лLllоlо ша,Ьоlо
шт 465,54 ]4.00 I 5 828.зб

l 1 ,5, з,8
Iехttiчttе лереосtlащення тп I 0/0,4 кВ з замilIоIо траliсформаторis
гМГ 250 квА з Dозподiltьноtо шаФою

шт 5 l 1,96 l2,00 6 l4],52

l.1,5,з,9
fехнiчне лереоснащоння ТП l0/0,4 кВ з залtiною трансформаторiв

IМГ 400 кВА з розполiлыrоtо шафоrо
шт 540,00 l,00 540,00

Усьог0 t.1.5.J 58 l lE,E2

l*""," '.* l 214.105,02

|} сl,оrо l,t

|,2

1,2. I qpoeKlпlli роa\rпll з реliФlсDр),кцii П,]l 0,J кВ 7 028,93

1,2,1, t

Гlроспнi роботlr з реконструкцiТ ПЛ 0,4 кВ ЗТП-40 l - l Л- l (Мiчурина), Л-2

(Пiчдсllltа), Л-] (9 Всресня), JI-4 (Робiтнltча та irrrui) в м,Бахмач

l lin(ltllcbKoI о l\ailoHy 
(lepllil iscbKol обЛп(]L -------

км 30,80 8,50 261,1,|

Просюнi роботrr з реконструкцii llЛ 0,4 кВ МТП-424-1 Л-I (Горькоrо), Л-

2 (Радгоспllа), Л-J (ВiльяNlса) в м,Бахмач, rli)(пнського paiioHy.
l lcr,rrir rlcbkur об.rпс r i

км ]6,]9 5,20 I 89.24

1.2, ] ,]
IlpcrcKrrri робоr,rr з pcKorrcTpyKшiI llЛ-0.'1 кВ I{ТП-I l 1,8 л_l, JI_2. л_], л-4

I ]-г
км ]6,]1 з,99 l 44.98

1,2.,l -4
JpoeKl tti робоlrr з peKolrcTpyKuii ПЛ-0,4 кВ Мl'Г]-82- l Л- l , J|-2

],CTDiлbHllKll IJiлtIlнського райоttа Чсрпiгiвськоi облшi
км 26,64 8.00 2 I ],09

1.2,1,5
1poemlri роботtt з рсконструкцii ПЛ 0,4 Kt] кТП-l024-1 l Л-I, Л-2 в слtт,
-'пrrrrlrrя I{опrокiвського пайонv tlсонiгiвськоi областi

км 48,07 з,]8 |62,62

1_2.|.6
1роекгнi робоrtt з реконструкцii I'1Л 0,4 кВ кТП-10l0-1 ] Л-l, Л-2, Л-3 D

:rtT, Соспttця. Корtокiвського райоIlу tIерц[iвськоi облаиi
км 48,8] з,57 l 74,53

1-2-1-,|
Проскгпi роботrr з рекоtIструкцii ПЛ-0,4 кВ ктП-6l6-1 ] Л-l M,Me,ta,

Копrокiпсыiого пайоllа LIeDHiгiBcbKoi областi
км l ]з,08 0,6l 8l,l8

- 

|Проеьr'u роботrrз реконструкчiiПЛ0,4 кВКl'П'205-1l Л_l,Л-2,Л-3 в м
l 2' L8 

l м",,". I<uo,onio.u*ol о DпйоIlу rIeDllil isськоi облас l i
км 36,06 4,06 l46,48

- 

|Просктrri рuбогlt з рсNонструкцii ПЛ-0,4 кВ I(ТП']202-1 l JI-1 с' КПрiiВка
l,],l q 

l"j,,,,л"'"",",,.л,,,',лrrrЧопrriгiпсr,коiоблпсri
км 60,76 2,09 121,1б

, _. .л-lПЙ*.,,tl,"б",,, IПЛ-0,4кВктп-]4о_ll Л-l,л-2м,Мена
l 2 l l0 lо.l,,,л";,."j.л,"пrйоrrrrtоrrrriгiпсr,коlобласIi

км 43,1 б 3,46 l49,1з

_ lП ilструкцii ПJI-О,4 кВ КТП-212-I l Л-l, Л-2, Л-3, Л-4
l 2 I Il lt"U'.,,,о",,,"лiл.,,*оlпl)lйоllrtlеrlrririвськоIобласri

км з6,57 5,42 l98,29

-Б**, 

poбo:ii,. р"*оп".рупцii пЛ 0,4 кв ЗТП-l028-12 Л-Ватугiна, Л-

| .z \ 12 | I LОзерна. J1-I,tезалс)квостi D Nl. HiжrtH, Нiжrtнського раЙону 
tIepltiгiBabKo'i

l ль"...;
км 42,54 4,34 l84.75

--ТГпйi,,lti 
|,(,60lll з |rcKoHcrp)Kttii ПЛ-0,4 кВ JТП-I0]8-12 Л-

l 2 1, I ] |,Ilзе|lлtrrrrсr,кого. Л,IургсlIсва s NI, Hix{ltll, I,1i)KltllcbKoгo paiioHy

l Llpn"i.i,cr.Kor облпсl i

км 46,49 I 54,1 5

- 

|ПDоеьтtIi роботtt з l)сконс'грукцii ПЛ 0,4 Kl] КТП-220_14 Л-l' Л_2, Л-] в м
l 2 l I,1 l,,л",,,".,',' Il,,.l,vлглllайлllv(lрl)llilillськоlобllстi

км з1,24 4.48 I 66.82

. л 
- 

llID**"ц-6"r,,. }**,.,lD*'i, пЛ о,4 кВ кТП-l6-2 Л-l, Л-2. Л-3 в м
l 2 l lý l.'.ллл.,,,,,l,,,,",,,,",,л.-п,j.llч(I.1!jliliп.l,кпiоl)lliсгi

з4.1l 4.69 l 59,9]

_ . ., Il lpoc,.-rn, роботlr з lleкorrcTpyKuii ПЛ 0,4 кВ Кl'Г1-18-2 Л-l, Jl-З в м,
l'2'l'lб 

lbuCuou,,un llr,r,,rrськогопuйоrrI tlсрнiгiвськоIоблrсгi
км 40,47 l,90 76,89

- 

ТП,,*"t p"б;iri з pcKoHcTpyKuii ПЛ 0,4 кВ КТП 249-2 Л- l, JI-2 в с,
l'2 l l7 

lI(об,,п,,,о.'lliп.,,,,."*огорайоrrуЧернiгiвсLкоiобласIi
км 45,57 ],50 l 59,50

- 

ГПl*ii робо.', з реко''с.рУкцii ПЛ 0,4 кВ Ктп 250_2 Л_ I , Л_2, Л-3 в с
I 2 l l8 

ll(ir6,,п,,,о.'Il,,,,,,".u*огоt,iйоllч ЧеDнiIiвськоiобласrr
км 7,l0 20,1,49

- 
. .л |ПроектrriробогltзрrконсгрукЦiiПЛО'4 кВ КТП_50_2Л-l, JI-2, Л-З вс

1,2,1,1q lп],л"..,"i lri",,,".**л,п,lзпоIrч(lрDнiгiвсl,коIоблпсli
км 40,73 ],00 l22,19

----_l Ц*r*'ц-6**r"*.тупЙi ПЛ o,q кВ ЗТП- l7- l5 лр.Щорса-Авiачii,

1,2,1,2O 
|лр,Щорса-Костrнтrtt,tiвська 

в лr, Прllлукlt, Прllлуцького paiioHy км 36,1 5 5,80 209,69

км з8,93 4,з4 l68,95

-Fп*, 

p,nб* ц*оп."l,укцii ПЛ 0,4 кВ ЗТП-]7-I5 пр.Берегоsа,

1,2,1]2 l,P,ll',o*.',n,,,,c.,rcbKltBrt ПI'ltлукtt.ПрllJlчUькоlогпilоllуЧернil'lsсLхоl
l-

км 4 1,65 4.]3 l 80,.1]

- 

Гпйirl ji робо l ll ] pcKollcl)yкцii llJl_0,4 кВ к'l'Пп_7l4- l 5 пр,Кiрова.
l]I]] l,-_ л

l пl) l) l'члеllкfl. слl']',JlалаIt. гlDllлчllького райо,lа LleDHil,iBcbKoi обласl,i
KNl 4l ,4] 4.49 l 86.04

км 57,06 1,68 95,98

км ]5,75 4,00 l42,99

км з8,23 3,9 l | 49,4,|

.t,r2 327.86

llutc



Ns з/п Найменування заходiв iнвестлчiйноl лрограми
ОлtIнлця

вимiру

\/сього

продукцii,

1,пс.грн
(без ГIДВ)

кiлькiсть*
тilс,грн

(без rIДВ)

l 2 з 4 5 б

l .2.1-21
lpocKз'Hi роботrr з рекоtlструкцil ПЛ 0,4 кВ КТП-?]0_20 л_l. л_2. JI-:], JI-4

l с хлпяпиIl !IеDяiгisського Dайону rIeDIliгiBcbKol областi
км 28.6l 6,08 l 7].92

1.2. L28
IlpoeKrrti роботtt з рекоilсlрукцii ПЛ 0,4 r<I] l{'ГI1,7l]-20 JI,1, Л-2 в с

хяпявив tlепrriгiвського DaiioHv ЧеDIliгiвськоi областi
км \1 11 ].]4 l09.:}0

1.2.1 ,29
Проою,нi роботrr з рекоIlструкцiТ tIЛ 0,4 кВ к'г|I-2l0-20 л-], Л-2, Л-з в с

]згдтка Чепнiгiвського оайоIlч tIеDuiгiвськоi областi
км ] 1,50 l 62,28

l,2.1,з0
Проепнi роботп з pcKollcTpyKuii IIЛ 0,4 кВ K1'l1-2l 1-20 Л-l, JI-2 в с,

Лнiппппсrке lIеппiгiвськопо оайонч lIeDHiгiBcbKOi облас'ri
км 52,05 2, ]0 l09,30

1,2, ] ,] l
i;;*iЪ;б*Йр"конструкчii ПЛ 0,4 кВ КТП-l l5-20 Л-l в с. Кпселiвка,

]епнiгiвського Dайонч llеDнiгiвськоi облаqri
км 5 1,39 2,3 ] l l 8,70

1.2, I з2
1роепнi роботrt з peKoHcTpyKuii IIЛ 0,4 кВ КТП-423-20 Л- l, Л-2, Л-] в с.

.,l.апiпц. Llрп!iгiп.l.rлгп пrйбнv t]рillliгiпськоi областi
км 42.z0 2,90 |22,54

l ,2.1,33
Jроекгнi роботtl з pcKorlcTpyKuii ПЛ 0,4 кВ КтП-79-20 Л- l, л-2 в с,
1л,,,i--о tIап!]iгiп.l_vл"л ляйпяv tlепlriгiпсккоi пбпастi

53,зб I,70 90.72

1,2,1 з4
ПроектIIi роботп з роконструкцii ПЛ 0,4 кВ КТП-42 l -20 Л- l, JI-2, Л-3 в с,

Бепезанка rIеонiгiвського Dайопч ЧеDнiгisськоi облаСтi
км 42,65 l,73 7з,78

,2. l.з5
IlpoemHi роботtt з реконструкцiI ПЛ 0,4 кВ КТП-70-20 Л-1, Л-2 в с,

Пппwбптиll tI.1rхiгiR.Rkпго 0яilонч Чепrriгiвськоi областi
км з,1,6,| 2,60 91,94

l 2,1,]6
Проектнi робоrrr з peKoHcTpyKuii ПЛ 0,4 кв ктп,736-20 Л- l, Л-2, Л-3 в с,

пппvбпткlr !IсDlliгiвськоrо Dайоfiч tlоDlliгiвськоi областi
км 45,40 2,6з l I9,2]

l2 |,31
Проекlri роботrr з рсконс,грукчiI ПЛ 0,4 кВ з'гП-287- l 0 Jl- I , Л-2 в смт,

l{vпllkinta LIепнiгiпського oaйottv (Iеонiгiвсьtоi областi
хм 5l,з8 2,60 I ]],59

l ,2, 1.38
lpocKTrri роботrr з реtонструкчii ПЛ 0,4 кВ кТП, I 95-7 JI- l, Л-2, Л-] в с
rоll,,Uи. tIрпuiгiпгt_ип.п пяiiпlrч tierrrriгinr:bKoT областi

Kill з 1,57 5,l2 lб 1.65

1.2, l,з9
lpoeKтlli роботll з peKoHcтpyKшii ПЛ 0,4 Kt] кТП-229-7 Л- l. Л-2, Л-з s с,

км 21,82
,l,25

20 l,57

l,2,l,40
Iроекгrri робоrrr з peKoгrcтpyKuii ПЛ 0,4 хВ кТП-2 I 6-7 Л- l, Л,2, Л-З, Л-4 в

" Ог,геп Чсrrяiгiнського naiioHv tIеовiгiвськоiобластi
км 4-1,69 2,54 l21,1]

],2,1.4l
Просrспi роботlI з peKoBcTpyKrrii ПЛ 0,4 кВ кТп-]89-16 л-], Л-2, Л-3 в с,

Велllка IJicb, tlерtIiгisського району llсрнil Цсц9]p_бщL__
км 45,22 ],03 l ]6.84

|.2 l 42
Пlrоешlli роботlt з рсконструкцii ПЛ-0,4 кВ КТП-486-6 JI- I, Л-2 с,Власiвка
l lI)!l пчl ll,Rоl о llrйоl lv lleDllil i пськоi облпс l i

км 34,2з 4,0] l ]7.95

1.2, 1.4]
-Iроекгпi 

робо],ll з peкollc,rl)yKllii I IJl 0.4 кВ К'ГП 859-20 Jl- l . Л-2 D с

]аплiвка LlеDнiгisського Dайону. tIеDIIiгiвськоj облаСтi
км ]9,5 l 3.60 14?,24

l -2,\ ,44
lpoeпHi роботrr з рскоtrс,грукчii ПЛ 0.4 кВ I(ТГI 59-20 Jl- l, J1-2 в с

"сuiпr, tlёпн;гiп.l,кпгп плfi nrrv Чепнiгiвсько1 областi
км ]з.09 4,50 l48,9]

1.2, 1.45
1pocmHi робоrlt з poKoHcTpyKuii ПЛ 0,4 кВ КТП 646-20 Л- l, л-2, Л-] в с,

1пlltllinKi LI.пlliгiвс!,кого naiiollv rIеDlliгiRськоiобластi
км з5,94 3,76 l ] 5,12

1,2, l,46
LlpocKгlli роботil з реконструкцii ПЛ 0,4 кВ ТП-] l9 Л-Менжrlпського, JI_

KoMaDoBa л-волкова в м, tIеDlliгis. lIеDttiгiвськоi областi
км 4з,86 4,28 ] 87,6]

.2.1.4,|
Проеtrtsi роботlt з рекоIlструкцiI ПЛ 0,4 кВ ТП-3 l 8 Л-Город Почта в м,

uIепнiгiп rIспrriгiвськот областi
км 65,53 2,00 l 30,87

,2,2 ll1xlaKtttпi po(xlпtt з рекоllспlр.|,кцii l{.|I 0,] Kl) 1,05 l 78,68

Irrl I-]poeKгHi робо]ll з реконструкцii КЛ 0,4 кВ тп-407 I(оr,ельня Л-], Л-2 в м

LlеDlliгiR LIeDHiгiBcbKoi обласl'i
км 206,62 0,I 7 ]5,1з

Проекгнi роботtl з peKorrcTpyKuii I(JI 0,4 кВ ТП-l62 Гост!llица, сауна в м
tIрпuiгiп LIёппiгiп.l,клi пбпя.тi

км l 54,26 0,23 35,48

\,2.2.3
lPoemlli роботll з рсконструкцii КЛ 0,4 кВ ТП-59 Л-l, Л-2 Поl',92 в м
.lеоrriгiu, t{соrriгiвськоr обласr,i

км 2 l 1,82 0,l7 ]4,95

l 2.2.4
Jpoentti роботtI з 1lекоItструкцii КJI 0,4 кВ l'l1-423 Партttзанська, 53 Л-l, Л

] в bl,Il.DIliliB. tlcDHiliBcbKot обласri
км 21,1,з4 0, lб з4,78

lr?ý I IpoeюHi роботll з реконструкцii КЛ 0,4 кВ (ТП l 7З Щорса 5 ], обш.ТЕЦ Л

tl, в м,ЧсDнll iB, lIсрrriгrr,ськоi обласri
км I l 8,7] 0,32 38,35

1,2.3 Проеtllli робопtl з tпахlIiчllо?о l]cPc()cllaltlIe!lilл, рaк(лlQпр,)Jа!ij П,]l l() lil] l 96],50

1.2,], l

lpocKl,Hi роботll з техttiчttого переосttашенЕя ПЛ l 0 кВ "Сосниця-Лавll" з

!aNtillolo проsоду lla iзольоваrtrrii ts KoploKiBcbKoMy районi tIернiгiвсьхоi

)бластi

км 28,7 l ],]8 9,7,02

1.2,з,2

lpoeKTrri роботtt з техlriчного псреоснащсння ПЛ l0 кВ "Соснttця-Змiтнiв"

l заплiноrо rrроволу на iзольованtlй D Корюкiвському районi !lерпiгiвськоi

Jблаqгi

км 21,26 6,79 l44.3з

,2.3,]

llpoemlli робо,гtt з тсхltiчного персоснащеIllIя ПЛ l 0 кВ "MopiBcbK-

.]Iебедiвка" з замiноrо лроволу tta iзольоваtIttй в Чернiгiвському patiorri
!Iернiгiвськоi областi

км l9,93 8,20 l63,44

1 .2,з,4

Гlроекгнi роботll з рекоllструкцii ПЛ I0 кВ "Макiiвка-Пустотirtо" з

улаштуваIlням резсрввоi перемltчкll в Еliжиllоькому pairot!i rlepHiгiBcbKoi

областi

км 55,Iб l,30
,7 

|,70

1.2,].5
lpoenrti робоrrr з реконструкцii ПЛ l0 кВ "Кукшип-Зруб" з улашryванпям
)езерsноl пepeNIl1,1Kll в Hir(llHcbKoN{y районi LIерrriгiвськоt областi

км 28,0] 4.40 l2],]2

l,2,3.6
tlpoeKrlIi роботil з рекоllструкцiI ПЛ l0 кВ "HociBKa-CXT" з улашryваннялr

резервноi псреillllчкll в I-1bKIlHcbKoMy раЙонi Чернiгiвськоi областi
км 47,80 2,00 95,6 I

l -2-з -1

I lpocmlli роботlt з рскопgrрукцii ПЛ l0 кВ'ГП-]098-I2-ТI1-1 l23-12 з

улашrysаlIlIяN] резерsIlоi пере[lичкlt ло тг1-2з2_ l 2 в Нiжпнському райоlti
llepI]iгiBcbKoT областi

км 8з,64 1,00 8].64

l 2, ],8
IpoeKrrri por oTrr з реконс-грукцil IlЛ l0 кt}'l'П-l0l 5-12"I'II-1017-12 з

/лаUl],уваLlllям резервпоi llеремllчкll ло'I'I1-1 l l0-I2 в lliжrrHcbKoMy раЙонi
-lернiгiвськоi областi

км 89,?4 0,90 80,?7



Nр з/п Наiiмеяування заходis iнвестпцiйноi програмlI
одпнпця
вимiру

\{сього

продукцii,
тхс,грл

(6ез ГlДВ)
кiлькiсть*

тпс.грн
(без ПДВ)

l 2 4 5 6

1.2 3,9

lроск] Hi роботп з реконструкuii ПЛ l 0 кВ "N4алаДiвrruя-LIlевченкове" з

/лаш'гуваllняNl резервноi перемfiчкп в Прllлуttькому раЙонi 
llернiгiвськоi

lбластi

км ]9,20 2,60 l01,9l

l,2,3 l0
проеmrri роботtt з реконструкцii Пл l0 кв "маладiвliця-колiсникп" з

!/ЛаштуsанняNt резсрtsноi nepeMlFtKtl в Прttлучькому paitoHi, Чернiгiвськоi

)бластi

км 40,зб 2,50 l00,90

l 2.з l]
Проектнi робо,гll з реконmрукчii ПЛ 10 кВ "Морiвськ-Лебсдiвка" з

улаl!туванпяN1 резерRпоi перемllчкп в !Iерltiгiвському pailoHi tIернiгiвськоi

областi

км 8,50 2 l 8,64

1-2-3-12

ГIроекгнi роботи з рекопструкцii ПЛ l0 кВ "Олilшiвка-Красне" з

улаштуванItям рез9рsпоi перемпчкlt в Чернiгiвському районi Чернiгiвськоi

областi

км з2,зб 3.50 l l],28

1,2.з,lз
Проепlli робоrlt з реконсгрукцii ПЛ l 0 кЁ} "М,коцlобilнське-лсsковilчi" з

улаштуsапllяN{ резервlIоi перемllчкtj в Черliiгisському pai]oHi LlерlIiгiвськоi

обласli

км 26,9,7 4,70 126.15

1.2,], ] 4
lpocfrHi роботu з реконструкцii ПЛ l0 кВ Бобровлuя-ЗТП-359-2

lin(ltH( ького paijoHy. ЧсрlliгiвсLкоi облпсr i

км l9.1 9 2з,l0 44], l 8

rIроекп]ili робоп1ll з ракdrcпрукцii, бус\iвпltlпtва KtI l 0 Kl} l1,2 l l 205,67

1.2,4,l
Проеrгпi робоrtt з рсконструкцii КЛ l0 кВ ЗТП-l l9-15-ЗТП-l94-15 в м

Прtrлукrr, tlерltiгiвськоi областi
км l 86,20 0,]2 58,84

IlpoeKTHi роботll з peKollcтpyкцii КJI l0 кВ К'ГПП-]5-15-З't'П-l60-I5 в м

Прllлукll, tIсрIliгisськоI областi
км 856,56 0,05 з8,55

| _2,4.з
проепнi робо,ги з peKolrcTpyKuii КЛ l 0 кВ ЗТП-50- I 5 -ЗТП-78- l 5 в м

Прltлукli, Liернiгiвськоi областi
км 268,00 0,20 54,40

1.2.4.4
Проспlli роботп з рсконшрукчii КЛ l0 кВ ЗтП-l88-15-ЗтП-203-15 в м,

Прплукп, tlерrliгiвськоi областi
км l60,10 0,]0 48,03

1,2.4.5
Jpoemtзi роботл з рекоIIструкцiiКПЛ l0 кВ РП-]l-ТП-]47 в м, rlернiгiв,

-Iерltiгiвськоi областi
км l 84,28 0,25 46,07

l -2,4,6
Проепнi роботtl з реконструкчiiКЛ l0 кts Подусiвка-РП-]2 Л-l, Л-2 в м
tIсрrtiгiв, tIерttiгiвськоi областi

км
,l4,z4 ],57 264,68

1.2.4.,7
ГIроепrri роботrr з pcKorrcTpyKrtii КЛ I0 кВ Прttлсснянська - l'l1,465 в м,

tIcпHil iп tIгпtriгiпськоi областi
км 59,96 2,49 l 49,з l

L2,4,8
IpoeпHi роботи з реконструкцiI КЛ ] 0 кВ РП-5-ТП-602 в м, tlернiгiв,

]ернiгiRськоi областi
км 86, l0 1,98 1,10,74

l -2-4.9
lpoeюHi робо,ги з peKoHcTpyKuii КЛ l0 кВ Подусовка-РП-20 в м, Чернiгiв,

lcDHit iBcbKor обrас r i
км 58,23 2,,lo |51,2з

1,2,4, ]0
IpoeKr rri роботrr з реконсl,рукцii КЛ I 0 KI] ЦентралыIая,ТП-62 в м,

Jспнiriп tlспrriгiпськоi обпастi
км 95,90 0,64 6 l.]8

1.2,4,,l
lроекгнi роботrr з рекопструкцii КЛ l0 KI] РП-7-I)П-l l в м Чернiгiв,

!teplliгiBcbkoi областi
км 80,04 l,] l l04,86

l 24 lz IlpoeкTxi роботlr з рекоilструхцii КЛ l0 кВ РП-22-ТП-З0 в м, Чернiгiв,
Llернiгiвськоi областi

км l2,1,39 0,4l 5 1,59

1.2,5 Прое}iп1lli р|)б()пlil з lпех!liчпо?о пePeocllcll1eltot ПС l l0 Kl} 1,00 863, l 2

1.2,5, l
llpocкTlli роботll з техltiчtsого переосl!ащення ПС I l0/]5/l0 кВ "Пршлуки"

в м Пршлукrr, tlсрпiгiвськоiобласгi ( 2 черга)
проеfr 86з, I 2 1,00 863, I 2

1,2,6 rlpoeKililli робOilп з lilexlli,l!юZo lrcPeocilau91l1Dl ПС З5 Kl] ,1,00 .,l 051,37

1,2,6, l
Jpooпrri роботlr з будiвпlrцтва ПС З5/l0 кВ "lOHicтb" в м. Чернiгiв,
.Iернiгiвськоi областi ( l -2 черга)

проект 2 000,00 1,00 2 000,00

1.2.6.2
Проекrнi роботll з тсхrriчного переоснащення ПС ]5/l 0 кВ "Яблунiвка" в с,

Яблуlliвка. Прturучького району, tIерrtiгiвськоТ областi (2-3 чсрга)
проею 898,з l 1,00 898,] l

|.2.6.з
llpoeKпri роботll з технiчного псрсоснащення ПС ]5/l0 кВ "Портова" s с,

ЖaBrllrKa. Чернiгiвського району, l|ерtliгiвськоt областi
проеm 5 l 0.0] I,00 5l0.03

1.2.6.4
lpocnlli роботtl з техlliчltого переоснащепrlя llC 35/l0 кВ "Победiт" в м

{ociBKa, Нiхrrнського райоrlу, Чернiгiвськоi областi
лроеm 64з,0] 1,00 64],0]

i ро()опч з пlсхlliччо?о пepcocпalIptllrl'l'l1 l0 кR з,00 399,88

\,2,7 l
-Iроск,гпi 

робоlr з техlliчllого lIереосllаlI(еrrня РП-7 в м. tlерrriгiв
.Iсрнiгiвськоt обласl i

LUT l l 4.88 1,00 l l 4,88

Проеmtti роботп з технiчного псрсоснащеппя ТГI-7 в м, Чернiгiв,
rIерlriгiвськоi областi

шт l 68,78 1.00 l 68,78

1.2.,7.з
Просюнi роботrr з технiчного псреоснащеняя ЗТП-405- l м, Бахмач,
tIсрIliгiвськоi областi

шт l l6,2l 1,00 l l6,2l

L2,8 1,00 100,00



]l! ]/Il l lайменуDання заходiD iнвес1]lцiйноi програNlll
Одпнilця
вимiру

Усього

лродукцi'i,
Tllc, гр н

(6ез ГlДВ)
кiлькiсть*

1,1lс.грн

(без IlДВ)

l 2 ] 4 5 б

1,2 8,l 'озробка СхеNlп перспеflлвного розвитку м, Черпiгiв на 202]-20З2 роки проеm 400,00 1,00 400,00

1.1.1

z,1,1,l

1рrtлбання 3-фвнпх, багатофункчiональних елеmроllнItх лitlпльн!кiв з

lбу!о8illllм СSМ-vодсмом лля балансуваltttя енсрговуlлiв прtl

'по(liлсрrrопrу аrrалiзi" та в обмiнниir фоlrл

шт, l 4,00 495,00 6 9з0,00

2l12 ПКО (пункту KoNlepttifi rrого облiку) uIт l29,1 5 5,00 645,7з

Ill i, )?]-,,]]]Jri 7 575,73

],3.1
ПрttдбаrrrrЯ rраttсформаторiв cтpylly 0,4 кВ для органiзацii балансувапltl

облiкiв енсрговузлiв спожлвачiв
шт, 1,00 l 74],00 l 74],00

2. l,.l

1|.4 1 [iрllлбаllн! копlплекl,iв ltлл аtlllесенilя I -r|lазнrrх облirtiв па <ltacal бYлrrнку шт, l.]0 8 240.00 l0 7l2.00

ПрllдбаlIня коNlплекliв для аIlнесення З-фвнпх облitiв на фасм булинку шт, 2, l0 800,00 l 680,00

l,4,з
Прплбаrrня З<!шнlrх бага,гофуrrкцiональппх лiчпльн,lкiв пряNlого

вклIочепня з sбудованltNl GSM NlодеNtом для обмitttrого фонлну "зслеllоi шт, l4,00 20,00 280,00

2.1,4,4 lрttлбаrrrrя l -фазlttrх "тарlIфttIrх" лiчrlльнIlкiв для обмiнttого фонлу шт, l,30 l 27,00 I65,10

2, ] ,4,5 ПрIIлбаrlня 3{ltазнllх "Tapt(llHllx" лiчllльнllкis для обмiнllого фонду шт, 2,20 600.00 l ]20,00

2,1 46
Прrrлбання 3-фшнrrх елепроIIпtIх лiчliлыlлкiв для лiквiлацiI

протсрпliпованих прllладiв та в обмiннttЙ (lоrrд
шт. I,90 3 400,00 6 460,00

2.|,4,,l ПрIlдбаllня l -(lmrrrrx елепроlrrrrlх лiчплыl,,кiв в обмiннлй фонл шт. 0,40 з 000,00 l 200,00

l,4,8
lрttлбаlrня l -(lазнrrх слепронвrrх лiчlльнttкiв з PLC модуляN{lt для iх
jllhоI)IlсгаllIlя в,\Сl(ОЁ побу roBtrx cпo)(llBalliB

шт, 1,60 2l 349,00 34 l 58,40

2-1.4.9
1рrrлбапtrя 3-фазнrrх елскгронrrIlх лiчllлыlttкiв з PLc] N]одуляN1ll та для ]х

lllNoplIcliIlll, в ДСКОЕ побровlrх cпo,KttBn,tiB
шт, ],70 2 026,00 1 496,20

l 4.10
Гlрllдбаllн! "маршрутrrзаr,орiв-конценl,раторis" для iх вllкорllстаяня в

ДСКОЕ поб}тоsIlх сttоlкttвачiв
шт 21,00 l63,00 ] 42],00

1.4. l l
Прrrлбаннл 3-t}азrrrrх слеmроllllIlх лiчпльнlIкiв з PLC NlодуляNlи для

баллttсуваttttя енерговузлiв в АСКОЕ поб}товllх спо)(l,sачiв
шт, ],00 266,00 798,00

z.1 4 |2 Прuлбаrrrrя "зразковllх" лiчIulьнltкis (Фалонiв) PWS 2,] або аналоry шт ] l0,l5 2,00 620,3 l

Прllдбаrtllя llСБ-03 ТМ, або аItолог шт. 7,00 24,00 1 68,00

2.2.2 Прllдбаllll! одпоразоsttх ItoNlepHllx плоNlб шт 0,002 79 l24,00 l 58,25

].1.1,l lUT, ]9 9]].64 0,80 ] l 8]],64
)оkу)

l1.2
ВпроtsалiiOння il|lcll)oBalloi сllсlелlll DMS (захil псрсхiлllllй lla 202]"202,1

poKrr)
l!T 40 000.00 0.з 7 l 4 800,00

L l,]
'гехнiчне переосtrачеllilя cllcтeMlt вiдобра)(ення дllспфчсрського пунmу
дт, tIЕрнlгlвоБJlЕнЕрго" шт, ] 000,00 5,00 l 5 000.00

l1,4 AI)M attcneT,tepa шт. 50,00 21,00 l 050,00

!'cbo1,o 1.2
lб 092,14

/сl,ого llo ро]дiлу l: .l58 .l20,00

', 3|L\оiil зi lllllJlacil!lil ile ltlе-lцiчпц.\ чalпцпDl еuБпцilrчOi' ele|lil

1.1 ПONDlше! lшl облi(! е.пsýтDоевс|}гii, r, т.ц.:

вIlровхджеilпя коп!ерцiЙttоrо облiк)' елсктрrtчfi 0i ешергiI

}.1.3 алriпл вttltilltовллыlllх тDtllсфоDtrrпторiв

УсьOго ?.1.3 l 743,00

tllpoBr]rж|xlпп 0бJ!iку сttоfrпвll|пл с,{еNтроепергii васепенil'lпt, у т.ч,i

"сьоrо 
2.1..l 68 зl3,0l

tlсього 2.1 11 631,13

,?

r'tього 2.2 J26.25

,'сього tto lrозlti.rr, 2: 11 gfl,9а

|. lhццlццt)lцсttttя ilп р,Nвчпil)l! .,r(',ц1 li

}.l

lPllлa}nlltl! l х вllроDпдriolllя ]lrtобiв лисllет!ltрсыaо-l'е\ltоiогlчхог0
ioJ}}Biпп{ ]ilIlicIb rtopxjlbп0 i {riзrl,tlo зношrоlпх lп;1.1я роfшliрспuя

ll l i l{оOчплrlrlя п отоilпrяпяя даllпх

i'c1,ol! 3. l. l 62 683.6,1



Найменування захолiв iнвсстнцiйноi програN,ll
С)дlltlllця

BllMipy

Усього

]$ з/п

пролукцiТ,
,rис,грн

(6ез ПдВ)
кiлькiсть*

Tllc грtl
(без ГlЛВ)

]
2 ] 4 5 6

3.1.2 ТфсDlсх8lliкп пiдстллцiil

3.t.2.1 ооrлttiзаuiя ocтlllllboj illшлi
:jj:,j:j-:----
Ёхнiчне переоснаtчояня Meper<i передачi даних "остання мпля"

l/,__л.,л.,.лl _:-,,.,,,,i г"-,,..","пгп DFtr4 Ат "qЕРНlГlВоБлВнЕРГо"
uIг 2 800,00 l,00 2 800,00

3. 1,2,1, 1

з,],2,],2
l'exпi.lHe переоснаценliя Nlcpen(i передачi даltllх "останtlя мIutя"

Соснtlцькоiдiлыtлцi Корlокiвського РЕМ АТ "ЧЕРtllГlВОБЛЕНЕРГО"
ulT l 200,00 l,00 l 200,00

],l 2 l.з

'Б.r*";I*-ц""" 
"ar*-i 

передачi ланлх "осrання Nlлля"

Варолнсь*оi, Срiбняilськоi, Талалаiвськоi лiльнtlць Ilрilлуцького РЕМ АТ шт 2 800,00 1,00 2 800,00

3 1.2,I.4 11обуttова лlерсжi псредачi данltх "0стання мпля" Чернiгiвського РЕм шт 1 600,00 ],00 ] 600,00

з. 1,2, 1,5
Побуаова ьrсрежi передачi даяllх "остання мtlля" в Рiпкiнському РЕМ ДТ

" 
tlEPH I гI воБлвн Ерго,

ш 4 400,00 |,00 4 400.00

1-2.|.6 fSM рогер
шт 20,00 27.00 540,00

УсьOго 3.1.2.1
lз 340,00

з.|,2,2 f ехttiчпе псDсосппщешпя АС[ТУ

|.2.2,I
тсхнiчliе переоснащегrrrя Ас.д,ту Коропськоi дiльililцi Бахмачського РЕм

Ат,rIЕрнIгIвоБJIЕtlЕрго"
шт 8 000,00 1,00 8 000,00

шт 5 000,00 1,00 5 000,00

3, l,2,2,3
ТехIliчlIе переосl]ащсння ДСДl'У BaPBll!cbKoi. Срiбrrянськоi, Т

лiльнttuь ГIрlrлуuького РЕМ А'I' "ЧЕРl,{lгlвоБJlЕнЕрt'о"
ш 9 000,00 1.00 9 000,00

111n шт l з 000,00 |,00 l ] 000,00

з,|.2 2,5 lроцссорllltй модуль R]'U560 шт 52,05 l 5,00 780.75

з.1.2.2.6 SD-KapTa
шт | t0.+ t l 5,00 l 56,1 5

35 936,90

Усього 3.1.2
49 276,90

l r r 960.5d

llпrc

2.I
lроскг тсхнiчне персоснащення АсдTу рп_l0 Ат
чDрнIгlвоБлЕнЕрго"

проеп 22оq.6о | t,oo I zzoo,o0

2,2 Iроеп техtriчпе псрсосllаценliя Асдту пс l l0/10 кв Машезо проеm 81,26 1,00 8 1,26

l'cbol о J.z

ро]лi.ц),3:
l1.t зll,.|9

i t t l х, tl., t l цi й п цх tlr:t п, l. t o:i й

1.1
,lлN)'lliо.Iл troшttr l,n rtоасрtliзлцiя lrt1,1r}llr!ý allnp:l,,ltttr l!собiв

ilt(roprtnTIt]iцii t,].,l i _

.1.1 }rriупiш.пя rr rrolcpttilauiя робо,rrlх сr'lпчiй

4,1,1,1 Робоча станцiя на ллат(Ьормi lнтсл шт ]2,00 250,00 8 000.00

4.1 .|.2 MoHiтoP шт 5,00 96,00 480,00

'сього 1.1.1
8 {80,00

1.1.2 }лrt],пiвля та п|одср|li]лtliл ce1)DepiB

1.2. l Зпровад)ксllllя cIlcтeNlll резервуванIIя iпформацii шт 298,00 2,00 596,00

Усього.1.1.2
596,00

,1,t,3
]}пгtlliв.sя l,л ilодерItilдltiя ilNтпвllоrо облалttпltltя коtrп'ютерutrх

l ,],l ВпроsплжсIlня ctscтeMll контроля трафiка на базi фаервола Fortigale тис,грн ] 000,00

4,'l ,з.2 Вllроsал)iсIlliя Mcpcl<i рiвrrя аоступу вiлокреплrенtIх пiлроздiлiв тпс.грн 2 24,7,25

Усього 4.1.3
3 247,25

4.1.5

1r.ц
4,1,5,2
4, l,5,з

Ittцri засобп i|iфорпlа,гll]пц[i
ulт 25.00 80,00 2 000,00

шт 45.00 l 5,00 675,00

1Dllя,гсD сrDчI]сIlеtsllй кольоDовllii форпlатY АЗ шт 21,00 1,00 1,00

4, ] ,5,4 I lplllITcp сгруN!сllевItй кольоровltil формату А4 шт, 8,]5 l,00 8,]5

Усього 4.1.5
2 ,01,35

}'сього 4,1
l5 0],7,60

.3
Jп(\,iliв.lл 1,i ýlодсрlliзпlliя пр!г.fi!дпого Ilрограп!l|ого ]пбе]пе!сtIllп, у

4.3.7 iIIфopnirlIiiillr cxcl,clrr l'rtprп;tirtttя вll|)0бпllп гвол1

4.з,,7,l ВпроOадп(енн, SAP ],llс.грп 2 000,00

4-3,1.2

=-л4.].7,4

lDllдбаllllя лiц9пзiй sлр тltс,грll l 000,00

тхс,грн I 000,00

я ПЗ СЕЛ тllс,грн 500,00

],7,5
Впровад)(ення автоNlатliзованоi cllcтeMll техlIiчного обслугоsування та

rcbrolr r ib еrtею оолtсuсlк ACTOl)
Tljc, грil I 0о0,00

з.,7,6 впDовпл)кеllllя ПЗ лля лrо;lелtоваtlня бiзнес-процесlв Tllc 520,00

lA4

:\,1лDббiтноi платlt та пеDсоналv



Nл з/rr Найменування заходiв iHBecTпuiirHoi trрограмп
Одхнлця
вuмiру

Усьо го

продукцll,

тпс,грн
(6ез ПДВ)

кiлькiоть*
тис.грн

(6ез ПДВ)

2 з 4 5 6

Усього J.3.7 6 020,00

}'сього 4,3 6 020,00

}'сього по рO]дi.lу {: 2l 047,60

5. llпрtплtDlп,ttttlл ппl !оlоilпюк схспlе.ч зв|lJý

5.1 CиcTcýrll ]в'я]t{]-, _y т,ч.;

1.1 вrtроsщлсt.ня корлоратrtвного f о'я?ку лiцепliата

] ,1,1 ВпроsаджеlIня корпоративliого зв'язку тllс.грн l 671,46

усьог0 5,1. l l 671,46

\'cb0l 0 _<.l
l б71,4б

] l tttue

цlкЬDового Dадiозв'язку Tlic, грll 6 8]0,00

зв'я шт 2l9,00 6.00 l ] l4,00

жllsлення цсllтральвого вузла зв'язку tUT 382,00 l,00 з82,00

5,3,4
Jпровадr(ення c!IcTeMl, "l{ентралы{llй пульт oxopoHHoi спгналiзацii АТ
lIеDнiгiвобленерго"

шт 56,00 30,00 l 680,00

5. з,5 3SM шлrоз шт з5,80 9,00 122,20

}1сьог0,<.J l0 528,?0

y(bolo,|о I)0rli,l} 5: l2 t99,66

6.'Гслпi,lпе пчJео|,ilч!l!еlчl, пlо lati.|llio,1я tlt,tit'пtti'лtl,tпitll

l

I(раlIово-Nlапiпуляторllа установка з буровпм облалl]анням, та

лоr(е[lептаNlll лля перевезеllIiя опор па базi автомобiля пiдвltщеноi

гtllохiдrlостi МАЗ-5302С5-0000525-060

шт. 5 l95,00 1,00 5 l 95,00

2

;рltгаднItit авто^lобirlь пiдвtIщсllоi прохiдностi на бвi Citroen Jчmреr 4х4 з

cll l ounlIllM Kyt tt ом, лiлсttltеною задltьоlо пiдвiскою ] а додатковltм
)бладIIаIlliяN], або аналог

шт. l 226,00 4,00 4 904,00

]
Двr,огiлропiлiйлrач BttcoToto пiдйому до l8 м, двохрялна кабiна на базi

Iveco Daily, або аналог
ш] 2 248,00 6,00 l ] 488,00

JлспDоl,ехнiчна лабоl)агоl]iя на базi Гогd Тгапsit, або аналог шт 4 9ll 00 .00 4 9l 1,00

5 Fогd 1'гппsit (пасалtIrрськllй), або аllалог шт I I 76,8] 4,00 4 707,]]

6-6 Ав,горlобiль лсгковlrй Reпault Dоkkеr (паса)кltрськ|lй) або аналог шт. 503,84 20,00 l0 076,80

\'сього по рO]лi.ql* 6: 43 282,13

,7,I
Беilзоllllла l IuSqчаrпа j65, або аllалог шт 22.6,7 l4.00 ]l7,]l

2 БеllзопIlла Нusqчаmп 545 МаIk ll, або аналог шт 21,80 l 5,00 ]26,98

,1.3
]l,со,горiз I]usqvatna З27РТ5S, або аliалог шт з8,47 5,00 l 92,з]

7. (ущорiз Нusqчаrпа 545Rx, або аltалог шт з8,47 2,00 76,9]

7,5
АкуIlуляторllа кгоsа l!лiфNlашtlIlка Bosch РгоГеssiопаl GWS l8V-l0 SC,

або аlIаfог
цlт l 5,27 ],00 45,80

,l,6
Улы,разDуковltfi BtlMiptoBa,t вiдстаlIi "Даль-2", або аналог шт l0,00 2,00 20,00

7.,l
I tpllcl,piй лля перевiркrr склалпtlх захпстiв Опliсгоп СМС ]56 з програмнttм

забезпсчсttttялt, або аналог
шт ] 924,1 l I,00 1 924,1 l

7,8 I]ольтаNlлерфаомiр Мiра,Д, або аналог шт, 47,98 2,00 95,95

1,9 Гiдравлiчll!li] просiчнttй iHcTpyMerlT SKP- l 5 АСКО-УКРЕМ, або аналог шт 7,00 2,00 ]4,00

7, ]0 Гсllсратор [lyundai I lY l 2500LE-], або аналог шт 8],97 1.00 83,97

7.1l Iо)кllцi ccKToplii - кабеrlерiз l IC-70, або апалог шт 7.J8 5.00 ]6,90

1.|2
lрIlлал для вIlзIlачсllliя TcMnel)aтypll спалаху в закрllтому тtlглi ТВЗ, I М
tбо анапог

шт. 45,00 l,00 45,00

?, lз -ettepaTop бсltзIrttовtrй IIопdа ВСТ 7000 Kl, або аналог шт 82 lз 1,00 82,1 з

,7.14
лыtlrй геrtсратор Hyundai hyw 2]0 ас, або апалог шт 57,40 1,00 51,40

1.15 L Iрttлал коlrтролrо обN{еr(увачiв переliапругll ПКОП- l 00, або аlIалог ulт 75,00 1.00 75.00

7, lб MiKpooMпIeTp urr(lpoBllii БС3-0 I 0-З. або аналог цlт 54,00 2.00 l08,00

l7 I Iacoc для псрскачування r,palIc4)opMaтol)lloi олllвlI I lMlIl2-40- 1,6/l 6

рукав lraпiprrrrй МБС О 25 мм (20 м), або аналог
u] l 2,00 ],00 з6.00

7, l8 Струмовrrпliрrова,пыri клiщi АРРА 36 IlI , або аналог ш
,l,32 36,00 26з,52

l9 Пiскоструй ?5 Л TOIUN TRG4020B, або аналог ш 7,з8 1,00 7,3 8

,1.20 Штанга ottepatltBHa iзольована (телескопiчна) Sicaпle СВ-5-60-С 220 кВ L=

6,4 N], або аналог
шт 26,2,7 I 1,00 288.98

1.2l
I]атяryвач бандажпоi стрiчхrl з поворотною рукояткоlо Sicanle PINF, або

шт 4,45 20,00 88,96



Nl з/п IlаitNlеilування заходiв iнвестllL(iйноi програми
одиницr
вимiру

Усього

продукцii,
тис грн

(6ез ПДВ)
кiлькiсть*

тпс,грп
(без пДВ)

l 2 3 4 5 б

Аналiзатор паралtmрiв якостi елеmроенергii ЕvМ PQ1+ однофазпиil, або

аllалог
l!T, 40,00 I 2,00 480,00

2з IIрпстрifi лля короткого заý{!кання ЕМСС l l05 S Sicanre, або аналог шт. l6,24 l2,00 l94,90

,7 

_24 Прпсгрiii для зазеNlлення ЕМТ l ] 0 l S Siсалlе, або аналог шт I 6,05 I 2,00 l 92,54

1 ,25
ПpIlcTpiil для пошуку мiсць пошколлсень rra повiтрянпх лiнiях

елекгроперсаачi кГармонiка - I\4) , або аналог
l!T 4,50 20,00 90.00

7,26 lока)l(чItк налругл для фазування ПНФ-l ,або аналог шт 4.75 l 5,00
,1|,25

111 Прес гiлравлiчнttil ручнttй елеmромонтажнлii ПГ-300М ШТОК, або аналоt шт 20,68 9,00 l86,12

?,28
Комплекf iнфруNlен-гу Licota l/2" та l/4" 6-гр, l67 преамиiв (ALK-8023F),

або аttалог
шт t 0,30 50,00 5l4,88

1.29 IIарiзувач швiD бензtlllовl,й IiusqvaIna FS4O0Lv (500 MNI), або апалог ulr, 66,18 ].00 l 98,5]

,30 lрIIсlрiй пошуку пошколження УГIП l0M, або аttалог шт, l3,8l l0,00 l38, l0

',з l lрхстосуваIIня для проколу кабелю ППК-10, або аналог шт, 9,00 2,00 l 8,00

32 }асобIt коtrлltuiоttування прttмiщопь площ9lо ло 25 кв.м з Nlotiтar(eM ш,г. 23,50 20,00 470,00

7,з] 3tIпriрlовач iMiTaHcy АТ 826 з сенсорним екраном та nriлiUSB, або апалог ulT, ] 8,20 1,00 l 8,20

7.з4 _I]уруповсрт Bosch РrоГеssiопаl GSR l 800-Ll або аналог UlT 2,10 l2,00 32,40

7,3 5
lIlдIIкатор короткого заNlllкаllllя рiдllнного тllпу Ноrstп]апп Гluid Systenl.

400 Л (20-]0 Nlм) або аналог
шт, I,5l l 005,00 l 5 l4,88

,l зб Набiр iHcтpyNleHTis для слекrромонтерiв шт 2,50 l00.00 250,00

/сього по програпIi 735 77S,3l

м В, lльнllцькltilГолова ПравлiItня АТ "tIEPI IlГIВОБJIЕНЕI]

q{ж'Ф

Усього по ооlдi.qv 7: 8 556,44
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