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Цим листом повідомляємо, що ТОВ «МЕГАНОМ УКРАЇНА», м. Київ є 

дилером ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», м. Харків і має повноваження 

представляти інтереси заводу на різних тендерах з постачання всієї 

номенклатури кабельної продукції в 2018 році. 

ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» гарантує якість та своєчасність поставок 

кабельної продукції. 

Директор 
з продажів та маркетингу О.Ф. Шевцов 

За місцем вимоги



Від 15.01.2019р. За місцем вимоги

Цим листом повідомляємо, що ТОВ «МЕГАНОМ УКРАЇНА» м.Київ є 

дилером ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» м.Харків і має повноваження 

представляти інтереси заводу на різних тендерах та закупівлях кабельно-

провідникової продукції всієї номенклатури підприємства 2019р.

ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» гарантує якість та своєчасність поставок 
кабельної продукції.

З повагою,

Директор з продажу та маркетингу О.Ф. Шевцов

ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ»



 РЕФЕРЕНЦ – ЛИСТ 
ТОВ «МЕГАНОМ УКРАЇНА» є офіційним дилером та одним з найбільших постачальників кабельно-

провідникової продукції ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» м. Харків. Наша компанія реалізує та надає 
технічні консультації при проектуванні об’єктів щодо коректного підбору кабельно-провідникової 
продукції. 

На сьогодні ТОВ «МЕГАНОМ УКРАЇНА» вже здійснила поставку силової кабельної продукції     
ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» на сонячні та вітрові електростанції загальною потужністю понад 1 ГВт. 

Пропонуємо ознайомитися з переліком об’єктів, на які була поставлена кабельно-провідникова 
продукція виробництва ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ». 

№ 
п/п 

Найменування об’єкта, 
адреса 

Потуж- 
ність, 
МВт 

Продукція Замовник / 
Виконавець 

1 
CEC Покровска 

Дніпропетровська обл., 
м. Покров 

240 АПвБбШв-1 кВ 2х120 – 328,807 км ДТЕК 

2 

СЕС Нікопольська 
Дніпропетровська обл., 

Нікопольський р-н, 
с. Старозаводське 

250 

АПвЭБП(к)-35 кВ 3х240/95 – 29 км 
АПвЭгПнг-35 кВ 1х240/50 – 10 км 

АПвБбШв-1 кВ 2х150 – 327 км  
ОЦБгП-12А1(1х12)-2,7 – 29 км 

ДТЕК CMEC 
ТОВ «ССЕС-
УКРАЇНА» 

3 
СЕС ЧАПЛИНКА-ІСКРА 

Дніпропетрівська обл., 
Петрікивський р-н., с. Чаплинка 

10 

АПвЭгаПу 35 кВ 1х70/25 - 3,822 км 
АПвБбШв-1 кВ 4х25 – 1,268 км 

АПвБбШв-1 кВ 4х120 – 5,237 км 
АПвБбШв-1 кВ 4х150 – 1,615 км 
АПвБбШв-1 кВ 4х185 – 0,236 км 

ТОВ ЧАПЛИНКА-
ІСКРА 

4 
СЕС Торслав 

Дніпропетровська обл., місто 
Горяйновске 

15,45 
АПвЭгаПу 35 кВ 1х50/25 - 5,747 км 
АПвЭгаПу 35 кВ 1х70/25 – 1,411 км 
АПвЭгаПу 35 кВ 1х95/25 – 1,722 км 

ТОВ «ЕЛІОС 
СТРАТЕГІЯ» 

5 СЕС Ніко Солар 
Ніколаєвська обл., Прибузьке 5,7 АПвЭгП 35 кВ 1х50/16 – 1,114 км ТОВ «ЕЛІОС 

СТРАТЕГІЯ» 

6 CЕС Мала Виська 
Кіровоградська обл. 8,75 АПвЭгаПу-10 кВ 1х400/35 – 5,48 км ТОВ «Подільський 

Енергоконсалтинг» 

7 СЕС Брилівка 
Херсонська обл. 5 АПвЭгаПу 35 кВ 1х50/25 - 1,68 км ТОВ «Подільський 

Енергоконсалтинг» 

8 
СЕС Болоховський солар парк 1, 
СЕС Болоховський солар парк 2 

Житомирська обл. 
35 АПвЭгаПу-35 3х50/25 - 6,298 км 

АПвПг-1 2х120 – 30 км ТОВ «СУННЕРГ ЮА» 

9 Іршанська СЕС – 2 24 АПвЭгаПу 15 кВ 1х400/35 - 5,05 км 
АПвЭгаПу 15 кВ 1х95/35 - 0,836 км 

ТОВ «БЕТТЕР 
ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» 

10 
СЕС «Довбиш» 

смт. Довбиш, Баранівський р-н, 
Житомирська обл. 

10 
АПвЭоаПу 15 3х50/16 – 2.96 км 
АПвПг-1 3х35+1х16 – 0,81 км 
АПвПг-1 3х95+1х50 – 1,82 км 

ТОВ «Українські 
Системи Солар» 

11 СЕС Мар'янське Апостолівський 
район р-н, Дніпропетровської обл 10 АПвЭгаПу 35 кВ 1х50/25 – 5,569 км 

АПвВг-1 3х70:120 – 7,375 км 
ТОВ «Українські 
Системи Солар» 

12 СЕС "Velyka Dobron 1 SPP" 6,8 
АВБбШвнг 3х185+1х150  

ВБбШв 3х16+1х10 
АВВГ 4х120 та 4х240, ВВГ 4х16 

ТОВ «ЕЛІОС 
СТРАТЕГІЯ» 

13 СЕС "Костогризово" 15 
АПвЭгаП-35 кВ 1х70:95/25 
АПвЭгаПу-35 кВ 1х240/25  
АПвЭгаП-35 кВ 1х300/35 

ТОВ «ЕНЕРГО-СИЛА» 

15 СЕС "Луквиця" 4,5 АПвЭВнг-35 кВ 1х50/16 ГК «ІНФІНІТІ 
ЕНЕРДЖІ ГРУП» 

15 

СЕС "Енергетичні поля 
"Терновиця 2 та 4" 
"Терновиця 1 та 3" 
"Санлайт-1 та 2" 
"Енерджі-1 та 2" 

47 

АПвЭгаП 35 кВ 1х400/50 – 16 км 
АПвЭгаПу 10 кВ 1х240/35 – 33 км АВВГ 

3х35+1х16 – 16,84 км  
АВВГ 3х50+1х25 – 15 км 

АВВГ 3х240+1х120 – 18 км 

Група «Грінвіль 
Енерджі» 

ТОВ «ЛЕОПОЛІС 
ПЛЮС» 

16 Вітроелектростанція 20 АПвЭгаП-35 кВ 1х120/35 
АПвЭгаП-35 кВ 1х240:300/35 

ПП «НОРДІК 
ТОВ «ЕКО-ОПТІМА» 



17 СЕС "Новояворівська" 30 

АПвЭгаПу-110 кВ 1х240/70  
АПвЭгаПу-10 кВ 3х35/16 

АПвЭгаПу-10 кВ 1х95-400/35-95 АПвПг-
1 кВ 3х25:150 

ТОВ «ЕКО-ОПТІМА» 

18 
ФЕС "Кам’янець-Подільська" 
Хмельницька обл., Кам’янець- 

Подільський р-н, с. Панівці 
50 

АПвЭгаПу-110 кВ 1х240/95– 4,26км 
АПвЭгаПу-10 кВ 1х120:300/70 

АПвЭгаПу-10 кВ 1х95/35 
АВВГ 1х120:185 – 203 км 

ТОВ «Подільський 
Енергоконсалтинг» 

19 
ФЕС "Таборівка" 

Миколаївська обл., Вознесенський 
р-н, с. Таборівка 

13 
АПвЭгаПу-35 кВ 1х50/25 АПвЭгаПу-35 

кВ 1х70/25 
АПвЭгаПу-35 кВ 1х120/16 – 8,5 км 

ТОВ «Подільський 
Енергоконсалтинг» 

20 ФЕС "Станіславівка" 
Хмельницька обл. 11,4 АПвЭгаПу-35 кВ 1х95/16 – 2,14 км ТОВ «Подільський 

Енергоконсалтинг» 

21 ФЕС "Погребище" 
Вінницька обл., м. Погребище 11,6 АПвЭгаПу-15 кВ 1х50/16 – 7,53 км 

АПвЭгаПу-10 кВ 1х630/35 – 3,65 км 
ТОВ «НЕСС 

КОНСТРАКШН» 

22 ФЕС "Петрашівка" 11,4 АПвЭгаПу-35 кВ 1х70/25 – 4 км 
АПвЭгП-35 кВ 1х95/16 – 7,4 км 

ТОВ «Подільський 
Енергоконсалтинг» 

23 
ФЕС "Димерка-Солар" ФЕС 

"Димерська СЕС-2" ФЕС 
"Димерська СЕС-3", Київська обл. 

58 
АПвЭгаПу-110 кВ 1х185/95 – 1,44 км 

АПвЭгаПу-10 кВ 1х70/25 АПвЭгаПу-10 
кВ 1х95/35 

ТОВ «Подільський 
Енергоконсалтинг» 

24 ФЕС "Дашів" 
Вінницька обл., смт. Дашів 11 АПвЭгаПу-10 кВ 1х70/25 

АПвЭгаПу-10 кВ 1х95/25 
ТОВ «Подільський 
Енергоконсалтинг» 

25 ФЕС "Бедриківці" 
Хмельницька обл., с. Бедриківці 11 АПвЭгаПу-35 кВ 1х50/25 – 4,33 км 

АПвЭгаПу-35 кВ 1х95/16 – 2,26 км 
ТОВ «Подільський 
Енергоконсалтинг» 

26 ФЕС "Одгрін" 
Миколіївська обл., с. Щербані 7,5 АПвЭгаПу-35 кВ 1х50/25 – 3 км ТОВ «Подільський 

Енергоконсалтинг» 

27 ФЕС "Новоселиця" 
Кіровоградська обл. 12 АПвЭгаПу-35 кВ 1х50/25 – 3,84 км 

АПвЭгаПу-35 кВ 1х95/16 – 5,23 км 
ТОВ «Подільський 
Енергоконсалтинг» 

28 
ФЕС "Новоукраїнка" 

Кіровоградська обл., м. 
Новоукраїнка 

10 
АПвЭгаПу-35 кВ 1х50/25 – 3,33 км 
АПвЭгаПу-15 кВ 1х50/16 – 0,5 км 
АПвЭгаПу-35 кВ 1х70/16 – 3 км 

ТОВ «Подільський 
Енергоконсалтинг» 

29 
ФЕС "СКІФІЯ-СОЛАР-1" - 10 
ФЕС "СКІФІЯ-СОЛАР-2" - 10 

м. Мелітополь 
20 АПвЭгаПу-35 кВ 1х50/25 – 8,77 км 

АПвЭгаПу-35 кВ 1х70/25 – 2,74 км 
ТОВ «НЕСС 

КОНСТРАКШН» 

30 ФЕС Рикове 
Херсонська обл., с. Рикове 18 АПвЭгаПу-10 кВ 1х400/50 – 9,27 км 

АПвЭгаПу-15 кВ 1х400/50 – 2,67 км 
ТОВ «НЕСС 

КОНСТРАКШН» 

31 
ФЕС Завалля 

Кіровоградська обл., смт. 
Завалля 

15 
АПвЭгаПу-10 кВ 1х50:95/25 АПвЭгаПу-

15 кВ 1х120/50 
АПвЭгаПу-15 кВ 1х50/16 

ТОВ «Подільський 
Енергоконсалтинг» 

32 
СЕС «Херсонська-1» СЕС 

«Херсонська-2» 
Херсонська обл., м. Херсон, 

30 
АПвЭгаПу-10 кВ 1х150/25 – 3,3 км 
АПвЭгаПу-10 кВ 1х240/50 – 3,6 км 
АПвЭгаПу-10 кВ 1х400/25 – 1,6 км 

ТОВ «Родина ЕРС» 

33 СЕС «Ганська» 
Житомирська обл., м. Бердичів, 24 АПвЭоаПу-15 кВ 3х300/50 – 8,1 км ТОВ «Бетер Енерджи» 

34 СЕС «Киселівка» 
Херсонська обл., с. Киселівка 17 АПвЭгП-35 кВ 1х50/25 – 8,5 км ТОВ «Енерго-Сила» 

35 СЕС «Калинівка» Миколаївська 
обл., Вітовський р-н, с. Калинівка 11 

АПвЭВнг-35 км 3х50/16 – 2,73 км 
АПвЭгаПу-35 кВ 1х95/16 – 20 км 

АВБбШв 1х185:240, АВБбШв 4х185:240 

ТОВ «ЕЛІОС 
СТРАТЕГІЯ» 

36 СЕС «Зайчевское» 
Дніпропетровська обл. 5 АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х240 

Інша КПП – 9,47 км 
ТОВ «ЕЛІОС 
СТРАТЕГІЯ» 

37 
СЕС «Олешки» 

Херсонська обл., м. Олешки 
(Цюрупинськ) 

9 
АВВГ-1 кВ 1х150 – 66 км 

 АПвПг-1 кВ 3х95 – 3,31 км 
Інша КПП – 22,13 км 

ТОВ «ЕЛІОС 
СТРАТЕГІЯ» 

38 СЕС «Сирове» 
Миколаївська обл., с. Сирове 7 АПвЭгаПу-35 кВ 1х50/16 АВБбШв 4х10, 

АВБбШв 4х35 
ТОВ «ЕЛІОС 
СТРАТЕГІЯ» 

39 
ФЕС «Новий Посьолок» 
Синельніківський р-н, 
Дніпропетровська обл. 

10 
АПвЭгаПу 35 кВ 1х50/16 – 5,328 км 
АПвБбШв-1 кВ 4х25:95 –5,767 км 

АПвБбШв-1 кВ 4х240 – 1,14 км 
ТОВ «ЕТЛ ГРУП» 

 







АПвВГ, АПвВГнг, АПвВГнгд 
Силові кабелі з алюмінієвими струмопровідними жилами, з
ізоляцією з зшитого поліетилену на напругу 1 кВ (ГОСТ
16442-80, ТУ У 31.3-00214534-048:2007) 
Область використання: Кабелі використовуються для
передавання електричної енергії в стаціонарних установках
напругою до 1 кВ та призначений для експлуатації при
температурі зовнішнього середовища від - 50°°°С до +50 °°°С,
кабельних спорудах, приміщеннях, технологічних естакадах
та ін.

Г 

Может 
я.  I или 

 

СИЛОВІ КАБЕЛІ 
з ізоляцією з зшитого поліетилену

для фотогальванічних електростанцій

АПвПГ 
Силовий кабель з алюмінієвими струмопровідними жилами, з
ізоляцією з зшитого поліетилену на напругу 1 кВ (ГОСТ
16442-80, ТУ У 31.3-00214534-048:2007) 
Область використання: Кабелі використовуються для
передавання електричної енергії в стаціонарних установках
напругою до 1 кВ та призначений для експлуатації при
температурі зовнішнього середовища від - 50°°°С до +50 °°°С,
прокладці в землі (траншеях), в умовах агресивного
середовища

АПвЕПГ 
Силовий кабель з алюмінієвими струмопровідними жилами, з
ізоляцією з зшитого поліетилену на напругу 1 кВ (ГОСТ
16442-80, ТУ У 31.3-00214534-048:2007) 
Область використання: Кабелі використовуються для
передавання електричної енергії в стаціонарних установках
напругою до 1 кВ та призначений для прокладки експлуатації
при температурі зовнішнього середовища від - 50°°°С до +50 °°°С,
прокладці в землі (траншеях), в умовах агресивного
середовища, в місцях можливого підтоплення кабелю
грунтовими водами

АПвЕоаПу 
Силовий трьохжильний кабель з алюмінієвими
струмопровідними жилами, з ізоляцією з зшитого поліетилену,
спільним екраном та підсиленою оболонкою на напругу 6, 10,
20 та 35 кВ (ТУ У 31.3-00214534-017:2003) 
Область використання: Кабелі використовуються для
передавання електричної енергії в стаціонарних установках
напругою до 35 кВ та призначений для прокладки експлуатації
при температурі зовнішнього середовища від - 50°°°С до +50 °°°С,
прокладці в землі (траншеях), в умовах агресивного
середовища, використовується як заміна кабелям з БПІ типу
АСБл.

Кабель АПвВГ

Г 

Может 
я.  I или 

 

Алюмінієва струмопровідна жила. Може бути 
монолітною або багатожильною. І або ІІ класу 
відповідно ГОСТ22483-77

Ізоляція з зшитого поліетилену

Обмотка ПЕТ стрічкою

Оболонка з ПВХ пластикату

Основні сфери використання кабелю АПвВГ 
для транспортування електричної енергії від місця її вироблення до місця її 
використання або трансформації
для прокладки в сухих та вологих промислових приміщеннях, 
для прокладки на відкритому повітрі, прокладки в коллекторах, в тунелях, на 
кабельних естакадах
Не рекомендуєтся прокладка даного типу кабелю в землі без труби!!!!

Діапазон перерізів кабелю АПвВГ-1 1х2,5...5х240 мм2



АПвВГ, АПвВГнг, АПвВГнгд 
Силові кабелі з алюмінієвими струмопровідними жилами, з
ізоляцією з зшитого поліетилену на напругу 1 кВ (ГОСТ
16442-80, ТУ У 31.3-00214534-048:2007) 
Область використання: Кабелі використовуються для
передавання електричної енергії в стаціонарних установках
напругою до 1 кВ та призначений для експлуатації при
температурі зовнішнього середовища від - 50°°°С до +50 °°°С,
кабельних спорудах, приміщеннях, технологічних естакадах
та ін.

Г 

Может 
я.  I или 

 

СИЛОВІ КАБЕЛІ 
з ізоляцією з зшитого поліетилену

для фотогальванічних електростанцій

АПвПГ 
Силовий кабель з алюмінієвими струмопровідними жилами, з
ізоляцією з зшитого поліетилену на напругу 1 кВ (ГОСТ
16442-80, ТУ У 31.3-00214534-048:2007) 
Область використання: Кабелі використовуються для
передавання електричної енергії в стаціонарних установках
напругою до 1 кВ та призначений для експлуатації при
температурі зовнішнього середовища від - 50°°°С до +50 °°°С,
прокладці в землі (траншеях), в умовах агресивного
середовища

АПвЕПГ 
Силовий кабель з алюмінієвими струмопровідними жилами, з
ізоляцією з зшитого поліетилену на напругу 1 кВ (ГОСТ
16442-80, ТУ У 31.3-00214534-048:2007) 
Область використання: Кабелі використовуються для
передавання електричної енергії в стаціонарних установках
напругою до 1 кВ та призначений для прокладки експлуатації
при температурі зовнішнього середовища від - 50°°°С до +50 °°°С,
прокладці в землі (траншеях), в умовах агресивного
середовища, в місцях можливого підтоплення кабелю
грунтовими водами

АПвЕоаПу 
Силовий трьохжильний кабель з алюмінієвими
струмопровідними жилами, з ізоляцією з зшитого поліетилену,
спільним екраном та підсиленою оболонкою на напругу 6, 10,
20 та 35 кВ (ТУ У 31.3-00214534-017:2003) 
Область використання: Кабелі використовуються для
передавання електричної енергії в стаціонарних установках
напругою до 35 кВ та призначений для прокладки експлуатації
при температурі зовнішнього середовища від - 50°°°С до +50 °°°С,
прокладці в землі (траншеях), в умовах агресивного
середовища, використовується як заміна кабелям з БПІ типу
АСБл.

Кабель АПвВГ

Г 

Может 
я.  I или 

 

Алюмінієва струмопровідна жила. Може бути 
монолітною або багатожильною. І або ІІ класу 
відповідно ГОСТ22483-77

Ізоляція з зшитого поліетилену

Обмотка ПЕТ стрічкою

Оболонка з ПВХ пластикату

Основні сфери використання кабелю АПвВГ 
для транспортування електричної енергії від місця її вироблення до місця її 
використання або трансформації
для прокладки в сухих та вологих промислових приміщеннях, 
для прокладки на відкритому повітрі, прокладки в коллекторах, в тунелях, на 
кабельних естакадах
Не рекомендуєтся прокладка даного типу кабелю в землі без труби!!!!

Діапазон перерізів кабелю АПвВГ-1 1х2,5...5х240 мм2



Характеристики АВВГ-1 кВ 
4х120(ож)  

АПвВГ-1
4х120 (ож)

Діаметр кабелю, мм 38 38 
Вага кабелю, кг/км 1990 1850 

Мін. радіус згину, мм 285 285 

Струмові навантаження
при прокладці в землі, А 226 248 

Струмові
навантаження при 

прокладці у повітрі, А 
212 269 

Технінчні характеристики Величина 
Довготривала температура нагріву жили 90°С 

Діапазон робочої температури -50°С до +50°С 
Рабоча напруга 0,66 або 1,0 кВ 
Опір кабелю та струмопровідних жил відповідно ГОСТу 22483 
Термін експлуатації 30 років 
Максимальна температура жили кабелю при 
перевентаженні 130°С 

Максимальна температура жили кабелю під час 
К.З. 250°С 

Допустимий час тривалості К.З. 4 сек 

Час роботи кабелю в аварійному режимі не більше 8 годин на добу

Радиус изгиба кабеля при прокладке 10 Dн для одножильного и 7,5 Dн для многожильного, (Dн
–наружный диаметр кабеля) 

Испытание переменным напряжением F 50 Гц в течение десяти минут 
Относительная влажность воздуха при температуре до
+35°С до 98%  

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного
подогрева производится при температуре не ниже -5°С  

Г 

Технічні характеристики кабелю АПвВГ 

Радіус згину кабелю при прокладці 

ного, (Dн

10 Dн для одножильного и 7,5 Dн для багатожильного
(Dн – зовнішній діаметр кабелю) 

Прокладка та монтаж кабелю без попереднього
підігріву виконується при температурі не нижче -5°С  

Порівняння характеристик кабелів АВВГ та АПвВГ 

 

 
ж

Кабель АПвПГ

Алюмінієва струмопровідна жила. Може бути 
монолітною або багатожильною. І або ІІ класу 
відповідно ГОСТ22483-77

Ізоляція з зшитого поліетилену

Обмотка ПЕТ стрічкою

Оболонка з зшитого поліетилену

Основні сфери використання кабелю АПвПГ 
для транспортування електричної енергії від місця її вироблення до місця її 
використання або трансформації
для прокладки в сухих та вологих промислових приміщеннях, 
для прокладки на відкритому повітрі, прокладки в коллекторах, в тунелях, на 
кабельних естакадах
Дозволяється прокладка даного типу кабелю в землі без труби!!!!

Діапазон перерізів кабелю АПвПГ-1 1х2,5...5х240 мм2



Характеристики АВВГ-1 кВ 
4х120(ож)  

АПвВГ-1
4х120 (ож)

Діаметр кабелю, мм 38 38 
Вага кабелю, кг/км 1990 1850 

Мін. радіус згину, мм 285 285 

Струмові навантаження
при прокладці в землі, А 226 248 

Струмові
навантаження при 

прокладці у повітрі, А 
212 269 

Технінчні характеристики Величина 
Довготривала температура нагріву жили 90°С 

Діапазон робочої температури -50°С до +50°С 
Рабоча напруга 0,66 або 1,0 кВ 
Опір кабелю та струмопровідних жил відповідно ГОСТу 22483 
Термін експлуатації 30 років 
Максимальна температура жили кабелю при 
перевентаженні 130°С 

Максимальна температура жили кабелю під час 
К.З. 250°С 

Допустимий час тривалості К.З. 4 сек 

Час роботи кабелю в аварійному режимі не більше 8 годин на добу

Радиус изгиба кабеля при прокладке 10 Dн для одножильного и 7,5 Dн для многожильного, (Dн
–наружный диаметр кабеля) 

Испытание переменным напряжением F 50 Гц в течение десяти минут 
Относительная влажность воздуха при температуре до
+35°С до 98%  

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного
подогрева производится при температуре не ниже -5°С  

Г 

Технічні характеристики кабелю АПвВГ 

Радіус згину кабелю при прокладці 

ного, (Dн

10 Dн для одножильного и 7,5 Dн для багатожильного
(Dн – зовнішній діаметр кабелю) 

Прокладка та монтаж кабелю без попереднього
підігріву виконується при температурі не нижче -5°С  

Порівняння характеристик кабелів АВВГ та АПвВГ 

 

 
ж

Кабель АПвПГ

Алюмінієва струмопровідна жила. Може бути 
монолітною або багатожильною. І або ІІ класу 
відповідно ГОСТ22483-77

Ізоляція з зшитого поліетилену

Обмотка ПЕТ стрічкою

Оболонка з зшитого поліетилену

Основні сфери використання кабелю АПвПГ 
для транспортування електричної енергії від місця її вироблення до місця її 
використання або трансформації
для прокладки в сухих та вологих промислових приміщеннях, 
для прокладки на відкритому повітрі, прокладки в коллекторах, в тунелях, на 
кабельних естакадах
Дозволяється прокладка даного типу кабелю в землі без труби!!!!

Діапазон перерізів кабелю АПвПГ-1 1х2,5...5х240 мм2



Характеристики АВВГ-1 кВ 
4х120(ож)  

АПвПГ-1
4х120 (ож)

Діаметр кабелю, мм 38 38 
Вага кабелю, кг/км 1990 1813 

Мін. радіус згину, мм 285 285 

Струмові навантаження
при прокладці в землі, А 226 248 

Струмові
навантаження при 

прокладці у повітрі, А 
212 269 

Технінчні характеристики Величина 
Довготривала температура нагріву жили 90°С 

Діапазон робочої температури -50°С до +50°С 
Рабоча напруга 0,66 або 1,0 кВ 
Опір кабелю та струмопровідних жил відповідно ГОСТу 22483 
Термін експлуатації 30 років 
Максимальна температура жили кабелю при 
перевентаженні 130°С 

Максимальна температура жили кабелю під час 
К.З. 250°С 

Допустимий час тривалості К.З. 4 сек 

Час роботи кабелю в аварійному режимі не більше 8 годин на добу

Технічні характеристики кабелю АПвПГ 

Радіус згину кабелю при прокладці 
10 Dн для одножильного и 7,5 Dн для багатожильного
(Dн – зовнішній діаметр кабелю) 

Прокладка та монтаж кабелю без попереднього
підігріву виконується при температурі не нижче -20°С  

Порівняння характеристик кабелів АВВГ та АПвПГ 

Кабель АПвЕПГ
Алюмінієва струмопровідна жила. Може бути 
монолітною або багатожильною. І або ІІ класу 
відповідно ГОСТ22483-77

Ізоляція з зшитого поліетилену

Оболонка з зшитого поліетилену

Діапазон перерізів кабелю АПвЕПГ-1 1х25...5х240 мм2

Поясна ізоляція з ПВХ пластикату

Алюмополімерна стрічка

Технінчні характеристики Величина 
Довготривала температура нагріву жили 90°С 

Діапазон робочої температури -50°С до +50°С 
Рабоча напруга 0,66 або 1,0 кВ 
Опір кабелю та струмопровідних жил відповідно ГОСТу 22483 
Термін експлуатації 30 років 
Максимальна температура жили кабелю при 
перевентаженні 130°С 

Максимальна температура жили кабелю під час 
К.З. 250°С 

Допустимий час тривалості К.З. 4 сек 

Час роботи кабелю в аварійному режимі не більше 8 годин на добу

Технічні характеристики кабелю АПвЕПГ 

Радіус згину кабелю при прокладці 
10 Dн для одножильного и 7,5 Dн для багатожильного
(Dн – зовнішній діаметр кабелю) 

Прокладка та монтаж кабелю без попереднього
підігріву виконується при температурі не нижче -20°С  



Характеристики АВВГ-1 кВ 
4х120(ож)  

АПвПГ-1
4х120 (ож)

Діаметр кабелю, мм 38 38 
Вага кабелю, кг/км 1990 1813 

Мін. радіус згину, мм 285 285 

Струмові навантаження
при прокладці в землі, А 226 248 

Струмові
навантаження при 

прокладці у повітрі, А 
212 269 

Технінчні характеристики Величина 
Довготривала температура нагріву жили 90°С 

Діапазон робочої температури -50°С до +50°С 
Рабоча напруга 0,66 або 1,0 кВ 
Опір кабелю та струмопровідних жил відповідно ГОСТу 22483 
Термін експлуатації 30 років 
Максимальна температура жили кабелю при 
перевентаженні 130°С 

Максимальна температура жили кабелю під час 
К.З. 250°С 

Допустимий час тривалості К.З. 4 сек 

Час роботи кабелю в аварійному режимі не більше 8 годин на добу

Технічні характеристики кабелю АПвПГ 

Радіус згину кабелю при прокладці 
10 Dн для одножильного и 7,5 Dн для багатожильного
(Dн – зовнішній діаметр кабелю) 

Прокладка та монтаж кабелю без попереднього
підігріву виконується при температурі не нижче -20°С  

Порівняння характеристик кабелів АВВГ та АПвПГ 

Кабель АПвЕПГ
Алюмінієва струмопровідна жила. Може бути 
монолітною або багатожильною. І або ІІ класу 
відповідно ГОСТ22483-77

Ізоляція з зшитого поліетилену

Оболонка з зшитого поліетилену

Діапазон перерізів кабелю АПвЕПГ-1 1х25...5х240 мм2

Поясна ізоляція з ПВХ пластикату

Алюмополімерна стрічка

Технінчні характеристики Величина 
Довготривала температура нагріву жили 90°С 

Діапазон робочої температури -50°С до +50°С 
Рабоча напруга 0,66 або 1,0 кВ 
Опір кабелю та струмопровідних жил відповідно ГОСТу 22483 
Термін експлуатації 30 років 
Максимальна температура жили кабелю при 
перевентаженні 130°С 

Максимальна температура жили кабелю під час 
К.З. 250°С 

Допустимий час тривалості К.З. 4 сек 

Час роботи кабелю в аварійному режимі не більше 8 годин на добу

Технічні характеристики кабелю АПвЕПГ 

Радіус згину кабелю при прокладці 
10 Dн для одножильного и 7,5 Dн для багатожильного
(Dн – зовнішній діаметр кабелю) 

Прокладка та монтаж кабелю без попереднього
підігріву виконується при температурі не нижче -20°С  



Кабель АПвЕоаПу
Конструкція  кабелю марки АПвЕоаПу 

-  алюмінієва багатопроволочна ущільнена струмопровідна жила 

(35….300 мм2 (400*мм2)) 

-  внутрішній екструдований напівпровідний шар 

-  ізоляція із зшитого поліетилену 

-  зовнішній екструдований напівпровідний шар

-  шар обмотки напівпровідним водонабухаючим полотном  

- загальний мідний екран, скріплений стірально накладенною мідною 

стрічкою

-  шар обмотки напівпровідним водонабухаючим полотном 

-  алюмополімерна стрічка  

-  підсилена зовнішня оболонка з поліетилену підвищеної щільності 
* - виготовлення на замовлення 

Переваги кабелю марки АПвЕоаПу над кабелем АСБл

1. Передача більшої потужності за однакового поперечного перерізу
2. Можливість улаштування кабелю незважаючи на перепади висот
3. Швидкість та простота улаштування з`єднувальних та кінцевих 
муфт
4. Можливіть виробництва кабелю марки АПвЕоаПу поперечним 
перерізом 300 та 400 мм2

5. Більші будівельні довжини кабелю марки АПвЕоаПу у порівнянні з 
кабелем АСБл.

Порівняння трьохжильних кабелів марок 
АПвЕгаПу та АПвЕоаПу 

-10 
6 

прокладке на воздухе, А 

Характеристики АПвЕгаПу-10
3х95(кму)/16  

Діаметр кабелю, мм 61 55,6 
Вага кабелю, кг/км 

Мін. радіус згину, м 

Струмові навантаження
при прокладці в землі, А 

Струмові
навантаження при 

прокладці у повітрі, А 

АПвЕоаПу-10
3х95(кму)/16  

3690 2300 
0,98 0,83 

203 

236 

203 

236 

Максимальний струм
КЗ по жилі, кА/1 сек. 

8,9 8,9 

Порівняння трьохжильних кабелів марок АСБл-10 та АПвЕоаПу-10

Характеристики 

Діаметр кабелю, мм 
Вага кабелю, кг/км 

Мін. радіус згину, м 

Струмові навантаження
при прокладці в землі, А 

Струмові
навантаження при 

прокладці у повітрі, А 

АПвЕоаПу-10
3х150(кму)/35  

Максимальний струм
КЗ по жилі, кА/1 сек. 

АСБл-10 кВ 
3х240(ож) 

58,02 62,00 
7517 3235 
0,87 0,93 

314* 314* 

347* 322* 

20,56 14,2 

* - струмові навантаження наведені з урахуванням поправочних коефіцієнтів



Кабель АПвЕоаПу
Конструкція  кабелю марки АПвЕоаПу 

-  алюмінієва багатопроволочна ущільнена струмопровідна жила 

(35….300 мм2 (400*мм2)) 

-  внутрішній екструдований напівпровідний шар 

-  ізоляція із зшитого поліетилену 

-  зовнішній екструдований напівпровідний шар

-  шар обмотки напівпровідним водонабухаючим полотном  

- загальний мідний екран, скріплений стірально накладенною мідною 

стрічкою

-  шар обмотки напівпровідним водонабухаючим полотном 

-  алюмополімерна стрічка  

-  підсилена зовнішня оболонка з поліетилену підвищеної щільності 
* - виготовлення на замовлення 

Переваги кабелю марки АПвЕоаПу над кабелем АСБл

1. Передача більшої потужності за однакового поперечного перерізу
2. Можливість улаштування кабелю незважаючи на перепади висот
3. Швидкість та простота улаштування з`єднувальних та кінцевих 
муфт
4. Можливіть виробництва кабелю марки АПвЕоаПу поперечним 
перерізом 300 та 400 мм2

5. Більші будівельні довжини кабелю марки АПвЕоаПу у порівнянні з 
кабелем АСБл.

Порівняння трьохжильних кабелів марок 
АПвЕгаПу та АПвЕоаПу 

-10 
6 

прокладке на воздухе, А 

Характеристики АПвЕгаПу-10
3х95(кму)/16  

Діаметр кабелю, мм 61 55,6 
Вага кабелю, кг/км 

Мін. радіус згину, м 

Струмові навантаження
при прокладці в землі, А 

Струмові
навантаження при 

прокладці у повітрі, А 

АПвЕоаПу-10
3х95(кму)/16  

3690 2300 
0,98 0,83 

203 

236 

203 

236 

Максимальний струм
КЗ по жилі, кА/1 сек. 

8,9 8,9 

Порівняння трьохжильних кабелів марок АСБл-10 та АПвЕоаПу-10

Характеристики 

Діаметр кабелю, мм 
Вага кабелю, кг/км 

Мін. радіус згину, м 

Струмові навантаження
при прокладці в землі, А 

Струмові
навантаження при 

прокладці у повітрі, А 

АПвЕоаПу-10
3х150(кму)/35  

Максимальний струм
КЗ по жилі, кА/1 сек. 

АСБл-10 кВ 
3х240(ож) 

58,02 62,00 
7517 3235 
0,87 0,93 

314* 314* 

347* 322* 

20,56 14,2 

* - струмові навантаження наведені з урахуванням поправочних коефіцієнтів
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