




ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

Поштова адреса: 79052, м Львів, вул. Сяйво, 10 
Юридична адреса: 79026, м.Львів, вул.Козельницька, З 
Т ел.239-21-13, факс 239-21-14 
Е-шаіІ: капс@1ое.ІУІУ.иа

ПАТ “Львівобленерго”

в ід  06. 04 . 2 0 1 6 р . № 1 3 1 - 1 1 8 3  12 і-----
на лист №22/1-03 від 22.03.2016р. І Директору ТзО В «М егатек»

Г. Пуш карьову

На Ваш лист №22/1-03 від 22.03.2016р. ПАТ «Львівобленерго» вносить зміни в 
технічні умови №131-844/2 від 14.03.2016р., видані на електропостачання багатоквартирних 
житлових будинків із вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: м. Винники, 
вул. Винна Гора в наступній редакції:

І. Вимоги до електроустановок Замовника 
1. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:
1.1. Вимоги до електричних мереж основного живлення:
1.1.3. запроектувати та побудувати двосекційну двотрансформаторну ТП-10/0.4кВ (надалі ТПпр.). Тип ТПпр., 
п о т у ж н іс т ь  трансформаторів, кількість комірок, вимикачів та обсяг робіт визначити проектом і погодити з ЛМЕМ. 
Покрівлю ТП передбачити односхилу без парапетів, бетонний стічковий фундамент вивести вище відмітки землі на 
300мм. покриття покрівлі виконати із проФнастилу. обсяг робіт визначити проектом:
1.1.4. запроекгувати та прокласти КЛ-10кВ. перерізом не менше 3x120мм від І та ІІСШ-10кВ РП-76 до І та 
ІІСШ-10кВ ТПпр. Тип, переріз КГНОкВ. трасу прокладання, обсяг робіт визначити проектом та погодити з ЛМЕМ;
1.1.5. запроектувати та прокласти КГИ кВ  від І та ІІСШ-0,4кВ ТПпр. до ввідно-розподільчих пристроїв об’єктів. Тип, 
кількість КЛ-1кВ. переріз жил кабелів визначити проектом та погодити з ЛМЕМ.
2.3. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою  
нейтраллю тощо:
2.3.2. в ТПпр. запроектувати та виконати вибір вставок засобів захисту трансформаторів та КЛ-1кВ з врахуванням 
струмів к.з. в няйпілляпеніших точках електромережі.

II. Вимоги до електроустановок електропередавальної організації 
1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки 
приєднання має передбачати:

1.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення:
1.1.1. - вилучити:
1.1.3. - вилучити:
1.1.4. - вилучити:
1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою  
нейтраллю тощо:
1.2.2. - вилучити:
1.2.3. - в и л у ч и т и .

Примітки: д) До включення об’єкту під напругу ТПпр., КЛ-ЮкВ «РП-76/І:!! -  ТПпр./І:ІІ». та КЛ-1кВ від ТПпр. до ввідно- 
розподільчого пристрою об’єкта передати у власність ПАТ “Львівобленерго” . згідно Вашого листа №22/1-03 від 
22.03.2016р.. для чого звернутись у ВТВ ВД (м. Львів, вул. Сяйво. 10. тел.239-23-27).

Всі інші не згадані пункти технічних умов №131-844/2 від 14.03.2016р., залишаються без
змін.

Заступник технічного директора 
ПАТ “Львівобленерго”

Р. Іванців

Вик В. Ш ушко, тел.239-22-76



ДОДАТКОВА УГОДА
про заміну сторони в зобов’язанні

до Договору про приєднання до електричних мереж 
№ 131-844/2 від 14.03.2016р.

12.07.2017р. м.Львів

Приватне акціонерне товариство "Львівобленерго", в особі Шпак Світлани Леонідівни, що діє на 
підставі Довіреності 112-4839/2 від 28.12.2016р. (далі - Виконавець послуг), з однієї сторони, та

ТзОВ "Мегатек", в особі Директора Пушкарьова Г.П., що діє на підставі статуту (далі -  Замовник), з 
другої сторони та,

ТзОВ "Квіти Львова плюс", в особі Директора Міхальчука Олександра Петровича, що діє на підставі 
статуту (далі -  Новий Замовник), з третьої сторони, (далі разом - Сторони), уклали цю Додаткову угоду (далі 
-  Додаткова угода) до Договору про приєднання до електричних мереж № 131-844/2 від 14.03.2016 року 
(далі -  Договір) про таке:

1. У зв'язку з тим, що відповідно до Договору про приєднання до електричних мереж №131-844/2 від 
14.03.2016 року забезпечується приєднання Нового Замовника до електричних мереж, Сторони погодили 
провести заміну сторони в зобов'язанні за Договором на таких умовах:

1.1. Первісний Замовник уступає (передає), а Новий Замовник набуває всіх прав та приймає на 
себе виконання всіх зобов’язань Замовника за Договором, укладеним між Виконавцем послуг та 
Замовником, з моменту набрання чинності цієї Додаткової угоди.

1.2. Виконавець послуг надає свою згоду на заміну Замовника в Договорі на Нового Замовника 
на умовах, викладених в Договорі.

2. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту ц підписання Сторонами.
3. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору.
4. Ця Додаткова угода складена та підписана Сторонами в трьох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, та зберігаються у Сторін.
—  РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець послуг 
ПрА Т "Львівобленерго "

79026у м.Львів, вул.Козельпицька З 
р/р 26001301583902 у  ТВБВ №10013/03 філії- 

Львівського обласного управління АТ 
"Ощадбанк"

МФО 325796, ЄДРПОУ 00131587 
ІПН 001315813027

Замовник 
ТзОВ "Мегатек"

м.Хмельницьк, вул.Володимирська, 109
р/р 2600101006081

ІПН

МФО 325990 ЄДРПОУ 32995126 

СППДВ

Новий Замовник 
ТзОВ "Квіти Львова плюс"

чУ 79060, м.Львів, вул.Наукова, 7а
р/р 2600301525152 МФО 325365 ЄДРПОУ 39214412
ІПН 392144113051 СППДВ
паспорт №
виданий

Виконав: Захарченко Б.С., тел. 29-10


