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б. KorrrTopнcHa вартiсrт; oti-елtт,д _.*__

7. Найrчtеrtуванiля пiдрямоТ прганiзацii

умовII Ео.цоIIоd: l,AtIAttIIJI

1, Потрсбо. у водi /4{:.-] _цJ,'i.}rltili. rli*Kt.fittttцbпi внтрати .1,d8 лlс, rrориЁтуýаtlllя дозвол5€ться по
патребi, Водq тцо подас,I,ьсrl sФдопрOв(}дL}1\1, вiдпrrвiдве втIмога_м /{СанП iH .1,2,4-400- I0

2, \4iоцеr,l t)iлýJцOчення л() i]ýдопрt)вiдноi мс}эежi е Borjolpooil) д_}50 ,ll,T gф Bqp..qi.цgp"ф_Д=600,]l,}l лцl
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5. Особливi )rмOgи:
6, Поверхнiвi, дренажвi, ybloBHo чистl. агр€ýнвнi cTottit iо(:адil лок]tлtнi,iх 0пОрУл g t''фсtlода{]аькФ

поб утову кан алiзацi ю 11aqg j,I$t{фгФ пункту l l (i tlр}ir{ м a,ioT, ьOя,

проекr водопостаtrонfl.q та кандлiздцii в двох прлтмiрвшкахr одIlн з .skt,lx - орllгiнплt передасться на
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" 

Текнisцi iл,lФвИ . Рщ,wýанм lпа "цПiвнuщýg*
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П.ошто;е адреса: 19а52, п.r Львiв, в},-1. Сяljrо, i0
ЮРlЦИЧна- адреса :,-l С} а26, r,t,Ль вiB, F }/_;j. К0зел}] rijаriька. З

Тел, 2З9-21-1З, фа,кс 2З9-2|-1 4

Е-пrеj], kanc@]oe.lviv.ua

ц. Г ООl7ьеrе сýлеý{ерёФ's

J\Ъ |31- 4,86T l 2 вш" a6.n LZ.2a12 року
Технiчнi умови при€днаýкя до електржчних мереж електроустановок

житлово
(назва об'сюа та повне наймекуваlтня споживача)

1.Мiсцезнаходження об'екга замовника: м. Львiв, вчл. Величковського l., 64
Ф}rн кцiонал ьне призначен ня об'екга: багатоквартирн ий житлови й бvдинок
Прогнозований piK введення об'еlса в експлуатацiю: 2012-2014

2. Величини розрахунковоrо
у тому числi:
l категорiя

у тому числi для:

максимального навантах(ення: 187 кВт,

кВт,

електронагрlвал ьних установок
екологiчноТ бронi
аварiйноТ бронi
технологiчноi бронi
ll категорiя
у тому числi для :

електронаrрiвальн их установок
еколоriчноТ бронi
аварiйноI бронi
технологiчноТ бронi
lll катеrорiя
у тому числi для:
елеmронапрiв.rльних установок

кВт,
кВт,
кВт,
кВт,

187 кВт,

кВт,
кВт,
кВт,
кВт,
кВт,

кВт.

з. [х<ерело ёлекгропостаЧання: Пё-li,I0/35/10кВ кЛьвiв-23> / t.ll. РП-72 / l. ll. ТП.1481 l l. ll
(диспсrчерська назва ПС, JЕП, ТtI)

4.точка приеднання: ввiдно-розподiльчий пристрiй багатоквартирного житлового бvдинкv
(диспегчерська назва JIЕП, Тf[)

Напруга вточцi приеднання: 0.4 кВ

5, Розрахуtlкове значення.струму короткого замиканltя в точцi приеднання електроустановки
замовнкка або вихiднi данi дгrя його розрахунку: Iк.з.мах=5.827кА. lк.з.маХ=5.945КА

встановлення визначити проектом,

7.f.A) Будiвництво (реконструкцiя} об|сtсгiв, якi повиннi бути невiд'емною
електри чн их мереж мя створення можливостi елеtпропостачан ня споживача:

частиною iснуючих

а) запооектчва
забезпеченням

4кВ

тп-,t ТПп
Тип ТП-

4кВ

трансформаторiв потчжнiстю 2х1 000кВА:

нач
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ýод;то;il ?ilp€;cfti 79а52, м Львiв, B1,.r. Сяr'1;:о, i0
]Сi;lljr,rлч I; а ад)еса :'/ 9 а26, r*t.Ль в iB, F )l_r;. КOз слt,яjлцъка. З

Te:l. 7З9 -2\-1 З, факс 239 -2|-1 4
E-nrai j : kairc@]oe,]viv.ua

tr АТ n??b еrе, *6лемер а Ф 
n'

Технiчlтi умови
.Rg 131- 4Вб1 l 2ъц\" 06." |2.2012 року

при€дЕаý}lя до електричнЕх мереж електроустаЕовок

ого жит влiння капiтал
(назва об'екга та повве Еаймен}ъанЕя споживача)

1.Мiсцезнаходження об'екта замовника: м, Львiв. вчл. Величковського l.. 64
Фун кцiонал ьне п ризначення об'екrа: багатокварти рн и й житлОви Й бvди нОК

Прогнозований piK введекня об'екга в експлуатацiю: 2012-2014

2.Величинирозрахунковоrомаксимальногонавант€Dкення: 187 кВт,

у тому числi:
l катеrорiя

у тому числi для:
ел е ктронагрi вал ь н их установок
екологiчноТ бронi
аварiйноI бронi
технологiчноТ бронi
ll катеrорiя
у тому числi для :

електронагрiвмьних установок
.еколоriчноi бронi
аварiйноТ бронi
технологiчноТ бронi
lll категорiя
у тому числi длtя:
електрон агрiвал ьн их установок

аЛ

кВт,

кВт,
кВт,
кВт,
кВт,

187 кВт,

,кВт,
кВт,
кВт,
кВт,
кВт,

0 кВт.

з. flжерело ёлектропостачання: Пё-1l10/35/10кВ <Львiв-23> / ].]l. РП-Z2 / l. ll, ТП,1481 / l. ll
(диспегчерська назва fIС, JIЕП, ТГt)

4.Точка пр}iсднання: ввiдно-розподiльчий пристрiй багjтоквартирного житД2вого бvдИнКv
(диспсгчерська назва JЕП, Тf[)

Напруга в точцi приеднання: 0.4 кВ

5. Розрахункове значення,ст,руму короткого замикання в точцi приеднання електроУстановКИ
замовника або вихiднi данi дпя його розрахунку: lк.з.мах=5.827кА. lк.з.мах=5,945КА

РОЗРаХУНОК ВИКОНаН1;*" 
ii, яка викона;rа розраryнок)

6. Проrнозованi межi балансовоТ належностiта експлуатацiЙноТ вiдповiдальностi встановлю}отьСя
в точцi приеднання електроустановки:

v в вiд t-tо-роз подiл ьч oMv п рйстрQi обэша ззлаýел ьн их н аконеч н и

7. Для одержання пот}Dкностi замовнику необхiдно виконати:
7.1.Вимоги до електромереж основного )t(ивлення:

еле ктр и ч н и х м ереж для створення можпи BocTi елеlтро постачан ня сп оживача:
тп-

10/0.4кв, гiотчжнiсть трансформаторiв.,необхiдного обладнання 10/0,4кВ, обсяг робiТ ВИЗЦаЧИТИ
ип ТП-



б):.'l:'..i...i-:t:-.,,.Ёi-ri'1ia-!-l.Q.YД]ýёr,И-кЛ-М?ýi.ilи2вi-ц.[lý!!-!Q5ýТП-14B,,lдoilýJJj-
1QsЁ_:.Г:д._:_r.iп,:ltа_t:д:рsладацня КЛ l OкВ виз Ё9qц9l'j_Iе.цQl9д11fиjД{dеjД"
-\ ,,,^""-,,,,., -а:l_,сбчдl,ватtл дgi Ш ,2=Qмrи2 вiдi lCLiJ-l0Kts ТПпр. до вr;iзкиJ,tj ] .i.,] }i-' f,\i \ ;d | )'] tl

€t*ý!у_lЦ,с_Qýýзl-Л-1481li - ТП-1527ll з ч.творенr;я<ги дзо>l КЛ-iOкВ <Т'П-l4В,]il - ТПпр1l> та <<Ш
1527 - ТГlпр/il>. lип, пеiэеDiз. Tpac\r прокладання КЛ-lQý визначити прqекl-ом
ДДДLf\&
г) на liCЦJ-lOKB Т'П-l4В1 запроектувз]-и та встановити коrиiокч 10кВ з вимикачем для приедненн8
проектованоi
обсяr робiт визначити пооеюгом i погодити з J1МЕМL
д) запроектyвати та побчдчвати КЛ-0,4кВ вiд I т,а liCll]-0,4KB ТПпр до ввiдно-розподiльчого
пристрою об'сrга. Тип, трасч. к!лькiсть та перерiз КЛ-0,4кВ вtлзначити пооекгом i погодити з
ЛМЕМ;
е) в проеrгованiй ТП-,10/0.4кВ виконати вибiр вставок засобiв захистч трансформаторiв та КЛ-
0,4кВ з враryванням cTpvMiB к.з
е) cxeMv пiд'еднання проекгованоТ ТП-10/0.4кВ вiдобразити на MHeMocxeMi диспетчерського
шита оДС ЛМЕМ або оДГ.РЕМ-З. обсяг робiт погодити з ЦСЗДТУ (м,Львiв. вчл.Сяйво. '10. тел.

#Ж*r"""r" ," ."о"*"rr" " проu*rо"u"iй ТП-10/0,4*В "" "rоо"" 
0.4*В 

""rо"r*
Iрансформатооiв облiк акгивноТ та двонаправленоТ оеапивноТ енергiТ трансформаторного

;,-ввiмкнення. - i,F

7.2. Вимогк до електромереж резервного живлення, в тому числi видiлення вiдповiдноrо
елекгрообладкання на oKpeMi резервнi лiнГi х<ивлення для збереження електропостачання цьогО
элекrрообладнання у разi виникнення дефiцит1,, пот}Dкностi в об'еднанiй енерrосистемi:;

7.3. Вимоги до розрахунковоrо облiку еле]ffричноТ енергiТ : _

розробити та реалiзчвати проеп встановлення облiкч.
проеiсом передбачити:
- ч ввiдномч пристрот коя<ного житлового бчдинtсу. I

пDоводв.

попокнiстю в точцi гtродахсr електричнот енергiт.



.i:, _l i. ;l,' 1-,1.1; Ц;l'а Ч а : i l.i Я,;rД ЦlqН ИТ И :J C14 Cl"g.tl!ý зеэ е ц,q е н il]] I!_S _ aýq, ТN:Q:ý_._i_эiAофjх<е_ц_ця tи в

'l"lr(1. j.i]_i.,lqg,,зiYaýilпазеhцu1ц!rjд_цЁ{ýiр_Q]Ё_.
l'l , :.,,,l:, O0..,iil\, погодiliту, э iнфоэtиаliliл;о-коtlс:члs,та:лii,,tлl,,t",:--] j_:_- --1,"- "r-J--,- цс] i;,i,p о,''.r_i-ЦТ _ЛэtqgQлелсрIg:

мережах з iзольованою нейтралi тощо:
7 1. Необхiлнiсть встановлення при lB захисного в тип

встановлення визначити проектом.

7.8. Вимоги до телемеханiки та зв'язку:;

10кВ. Якшtо_ проекгопл бчде передб.ачено пристроТ компенсацiТ з автоматиЧНИм D9ПЛЮВЭННЯМ.

р е ко м е н дче м о з а ст9 9Q Еу вати приgtр!Й_тицуЩN4.и lиllY Tr\.rlvl.

7.10. Специфiчнi вимоги lцодо жквлення електроустановок замовника, якi стосуються резервноrо
х(ивлення, допустимостi паралельноТ роботн елементiв елекrричнОТ мережi: -

8. Додатковi.-вимопи та умови: а) при необхiдностi запроепчвати iвинести за межi дiлянки

8.2. Вимоги до електропостачання приладiв та пристроТв, якi
та реконструкцГi об'еtпi в електромерех(:

8.2.1* Додатковi технiчкi умови приёднання будiвельних струмоприймачiв, у разi необхiдностi
одерх(ати в: lКЦ ПАТ "Львiвобленерго" 1

8.3." РекомендацiТ щодо використання типових проекгiв елекrрозабезпечення електроустановок:j

8.4. Рекомендацtf щодо реryлювання добового графiка навантФкенняl;

9. flo початку будiвнкцтва проект поrодити з: lK[_l ПАТ "Львiвобленерго"

(м. Львiв. вчл. Професора Бчйка.16. тел.270-92-96).

8.1." ДодаткоЕlа потркнiсть для споживачiв, якi будуть
}МОВаХ:;

Пркмiткк:

Технiчний дирекгор
IL{T l'Львiвоб.тlенерго ll

Вrдсокав: Г.Яворська
2з9-23-зз

В.РомапишIин

7.9. Вкмоrк до iзоляцiт, захисry вiд перенапруrи: необхiднiсть встановлення, пристротв


