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ВДТ ПОЛъвiвобленерео"

технiчнi умови при€днання до електричних мереж електроустановок
,Щодаток 1 до договору про приеднання до
електричних мереж
вiд ,дР" 1,1. 20oi рокч N9в1, q1it 12

3. flжерело електропостачан ня :

(ТП, власник ТП, блок-станuiя)

4. Точка приеднання: РУ-'10кВ_ТП-1527
(диспетчерська назва ЛЕП)

Напруга в точцi приеднання: 10 кВ.

5. Розрахункове значення струму короткого замикання в точцi приеднання електроустановки

замовника: 6,85 кА.
Розрахунок виконано: ЛВРЕ[tЛ, ВАТ <<Львiвобленерго>

(назва проектноТ, науковоТ або iншоТ органiзацii, яка викон€ша розрахунок).

6. Прогнозованi межi балансовоi належностi та експлуатацiйнот вiдповiдальностi встановлюються
в точ цi приеднан ня електроустановки.
в PY-1OKB fП-1527 на кабельних наконечниках проектованих КЛ-l0кВ до ТПпр -10/0,4кВ

7. Для одержання потужностi замовнику необхiдно виконати:

7.1. Вимоги до електромереж основного живлення]

7.1.1 запроектчваiи тЪ побчдчвати двосекцiйну двотраНСфОРМаТОOНV ТП-10/0,4КВ,

ип. потVжнi тоанс ToDlB ви
7.1.2. поб Bi КЛ- сш-1 ко йованоТ

тп-1527(р oBaHol -10l0,4 lз жи бел

визначити проектом.
7.,1.з.запроектчвати та побудчвати двi КЛ-0,4кВ вiд l та ll QШ-0,4кВ проектованоТ ТП-

10/0д йданчика, Тип КЛ-0,4кВ перерi3 жил

кабелю визначити проектом.

7.2. Вимоги до електромереж резервного живлення, в тому числi видiлення вiдповiдного

електрооблад"а"н" Ha'okpeMi резервнi лiнiт живлення для збереження електропостачання цього,

електрообладнання У разi виникненНя дефiцитУ потУжностi в об'еднанiй енергосистемi ] - 
-

критЕ дкцtонЕрнЕ товлриство "лъвlвоБлЕнЕрго"
Поштова адреса: 79026 , м. Львiв, вул. Козельницька, З

р/р 26006002000004 у ЛФ ВАТ БIГ "Енергiя",
МФО З25008, еДРПОУ 00l3l587, тел.2З9-21-|З, факс 2З9-21-14,

e-mai1: kапс(ФоЬlr.lч,епеrg}r. gov.ua

вельн ика компанiя аlнськии
(назва об'екmа mа повне найvенування спосtсuвача)

1. Мiсцезнаходження о6'екта споживача: м.Львiв, вvл. Величковського. корп.61 та 62

Призначення об'екта: бчдiвельний майданчик
Прогнозований piK завершення будiвництва: 2007-2009

2. Величини розрахункового максимального навантаження _2ý9_ кВт,

у тому числi:

l категорiя
у тому числi для :

- кВт,
- кВт;

кВт,
електронагрiвальних установок -_:_ кВт (у разi необхiдностi),

екологiчноТ бронi - кВт,

Il категорiя
у тому числi для :

ll] категорiя
у тому числi для :

аварiйно[ бронi
технологiчноТ бронi

електронагрiвал ьних установок
екологiчноi бронi
аварiйноТ бронi
технологiчноI бронi

кВт (у разi необхiдностi),
кВт,
кВт,
кВт,

25о кВт,

кВт,
електронагрiвальних установок -_:_ кВт (у разi необхiдностi),

ПС-1 10/10кВ N9256 (Львiв-23>, ЛВРЕМ



7,3. Вимоги до розрахункового облiку електричноТ енергiТ:
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10 тел. 2З9-22-56\:нням п паоаме м.Львiв. в

Аск инна за
ВАТ "Львiвобленерго";

реалiзаui пооект
спеLllалl ними о

облiк
мiжвiдомч

вати мо

новлення КоЕ пови
анням вим

оенеDгlI мовах ен н
обництва i вп ння п

Технiчн

в цiлом
iKiB. об'ем

АскоЕ

конvватись
iT автомат

iB облiкч спожив

л.Сяйво.10

бчле

lиних

lзацlями з

о-ен ичних счрсiв вiд 11.04.
проектVв СкоЕ п и з ВАТ "Львiвобле
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7.4. Вимоги до компенсацiт реактивнот потужностi: 3?проектувати та виконати компенсацiц
веактивнот потужностi з установкою автоцлатичного регvлювання для виключення
подачl ивноТ п госис вень компенсацiт визначити
проектом.
7,5- ВимогИ дО автоматичного частотного розвантаження (Ачр), системноТ протиаварiйно'i

7.6. ВстаНовленнЯ засобiв вимiрювальноi технiки лля контролю якостi електричноТ енергiТ:
7.7. Вимоt,и до релейного захисту i автоматпки, захисту вiд коротких замикань та перевантажень,
компенсацiI cTpyMiB однофазноrо замикання в мережах з iзольованою шиною нейтралi тоlцо:

lднlсть вст ння пристроlв захисного ви П3В). тип. кiл
встановлення визначити проектом.

7.9. ВИМОГИ ДО iЗОляцiТ, захисry вiд перенапруги i електробезпеки] визначити проектом
7.10. GпецИфiчнi вимОги щодО живлення електроустановок замовника, якi стосуються резервногоживлення, допустимостi паралельноТ роботи елементiв електричноI мережi ] -



8. flодатковi вимоrи та умови: до початкv проведення будь - яких земляних робiт викликати
пOедставника СКл лI\лЕNл ( м. Львiв. вчл. пр, Бчйка.16. тел. /факс 270-92-96 ) ;

8.1, flодатКова потужНiсть для споживачiв, якi будуть пiдключенi в перспекгивi на договiрних
умовах :_-_
8.2. Вимоги до електропостачання приладiв та пристроIв, якi використовуються для будiвництва та
реконструкцii об'еKTiB електромереж: _
8.2.1. flодатковi техНiчнi умови приеднання будiвельних струмоприймачiв, у разi необхiдностi,
ОДеРЖаТи: В КСЦ ВАТ "Львiвобленерго" м. Львiв, вул. Мушака, 56 тел. 239-21-44,2з9-21-45ф )
8.3'PeкoмeндацiiщoдoвикopиcтаннятипoBиxпpoeктiв:
8.4. Рекомендацiт щодо реryлювання добового графiка навантаження: -_
9. flo почаТку будiвнИцтва проект погодити в: КсЦ ВАТ ''Львiвобленерrо'' м. Львiв, вул. Мучtака, 56
тел.239-21-26).

ТехнiчниЙ директор r) i___-----
ВАТ " Л ь в i в о бл е н е р гcrЛ-_ 

j+:{ с ý_ý--а-Ф -' 
* е--с-*, в. Романишин

Вик. В.Шушко,
тел.2З9-22-'76


