
ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ № 143 
до електричних мереж електроустановок

В
Додаток 

до договору про приєднання 
до електричних мереж від 

„18"_04 2018 року 
№143

«18» 04 2018 р.

10-ти поверховий 92-х квартирний житловий будинок з вбудованими 
нежитловими приміщеннями та автостоянкою для легкових автомобілів в двох

рівнях.
Приватне мале підприємство «ЛІДЕР».

(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові замовника)

1. Місце розташування об'єкта замовника: м. Хмельницький, вул. Тернопільська,
34/А.
Функціональне призначення об'єкта: житло, торгівля, надання послуг.
Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію: 2018р.
2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно договору про постачання 

(користування) електричної енергії: -— кВт

I категорія __^кВт
II категорія __^_кВт
III категорія __^ к В т

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з 
урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 152,6 кВт (92 квартири по 5кВт 
кожна, 2 ліфти по 6кВт кожний, нежитлові приміщення  -  75,65кВт, відкрита стоянка для 
автомобілів в двох рівнях - 3кВт):

I категорія __^кВт
II категорія 104,18 кВт
III категорія 48,39 кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок:
електроопалення-------- кВт
електроплити ------ кВт
гаряче водопостачання------кВт

4. Джерело електропостачання: ПС ЗЗО/ІЮ /Ю кВ „Хмельницька"
(диспетчерська назва лінії електропредачі, підстанції)

номер________________________________________________________________________.
(опори,комірки)

5. Точка забезпечення потужності: 1 та 2 секції РУ-0.4кВ ТП-234 (власник ПАТ 
«Хмельницькобленерго»),

(диспетчерська назва лінії електропредачі, підстанції)



номер.
(опори або обладнання)

6. Точка приєднання: на кабельних наконечниках КЛ-0,4кВ побудованих ПАТ 
«Хмельницькобленерго» до ВРП житлового будинку.

(диспетчерська назва лінії електропредачі, підстанції)

номер________________________________________________________________________і
(опори,комірки)

7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності 
встановлюються в точці приєднання електроустановки.

І. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:
І.а . До початку виконання робіт виконати трасування та при необхідності винос за 

межі будівельного майданчика діючих K/1-Ю-ОАкВ. Окремий проект переносу погодити з 
Хмельницьким МРЕМ. (Винос існуючих мереж виконується ПАТ «Хмельницькобленерго» за 
окремим договором за кошти замовника).

1.6. Рекомендуємо запроектувати розрахунковий комплекс технічних засобів обліку 
електроенергії „Smart IMS" (FSK) або аналогічний, при цьому передбачити

1.6.1. Облік спожитої електроенергії струмоприймачами кожної квартири з установкою 
лічильників на кожному поверсі на вводах у квартири у вбудованих шафах таким чином, щоб 
забезпечити технічну та фізичну можливість безперешкодного доступу до них відповідальних 
працівників контролюючих органів.

1.6.2. Облік спожитої електроенергії струмоприймачами освітлення підвальних та 
горищних приміщень, сходових кліток, рекламного та дворового освітлення з установкою 
лічильників в електрощитовому приміщенні.

1.6.3. Облік спожитої електроенергії струмоприймачами автостоянки для легкових 
автомобілів в двох рівнях з установкою лічильників в ВРП житлового 
будинкуелектрощитовому приміщенні.

1.6.4. Облік спожитої активної та реактивної електроенергії струмоприймачами ліфтів 
з установкою лічильників в електрощитовому приміщенні.

1.6.5. Облік спожитої електроенергії струмоприймачами кожного, відокремленого в 
господарському відношенні, суб'єкта господарювання, розміщених в вбудовано-прибудованих 
приміщеннях житлового будинку, з установкою лічильників в ВРП житлового будинку.

I.e . До установки прийняти лічильники, які входять до складу комплексу „Smart IMS"
LESKL

І.г. В РУ-0,4кВ ТП-234 використати існуючі маршрутизатори системи „Smart IMS"(FSK) 
для збору даних.

І.д . Внутрішні мережі визначити проектом.
1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного 

переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок 
замовника (у межах земельної ділянки замовника) та технічного узгодження електроустановок 
Замовника та електропередавальної організації: проект погодити з ПАТ 
«Хмельницькобленерго».

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від 
перенапруги:

встановити післяоблікові_______________автоматичні вимикачі, пристрої захисного
відключення. Кількість та параметри визначити проектом.

за наявності комп'ютерів або іншої складної дорогої побутової техніки 
рекомендується встановити захист від перенапруг, реле напруги.



1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для 
будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: згідно проекту.

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання:
-  на вводі рекомендовано виконати основну систему зрівнювання потенціалів, або 

змонтувати контур заземлення, якщо в будівлі за відсутності металевих комунікацій 
водопостачання, газопостачання, каналізації, металевих і залізобетонних конструкцій не 
може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (визначит проектом).

Директор технічний (  /  Слободян P.O.

Вик. інженер СПРтаВТУ Ільков О.В. Тел. 78-78-79

Електропередавальна організація:
Публічне акціонерне товариство 
"Хмельницькобленерго"
29016, м. Хмельницький, вул. Храновського, Н А  
ЄДРПОУ 22767506,
р/р 26007300004570 в ХОУ АТ ''Ощадбанк" 
м.Хмельницький, вул. Кам'янецька, 46 
МФО 315784, 
свід. № 100331767 
інд.под. №227675022258 
Тел (факс): (0382)78-78-59 
М.П.
Директор

Замовник:
Приватне мале підприємство «ЛІДЕР» 
29000, м. Хмельницький, 
вул. Прибузька, 2 
ЄДРПОУ 14148019
р/р 26003397051100 в ПАТ «УкрСиббанк» 
МФО 351005 
Свід. № 100202862 
ІПН 141480122251
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