ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“КШВЕНЕРГО”
Центр приеднань
пл.1вана Франка, 5, м. К и т, Украша, 01001, тел. 207-60-75, факс 207-60-60
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26.01.2018

р. № 019 / ЦП/1

/ 152/91767

Роспотнюк В.А.
Кшвська область, м. IpniHb,
вул. Мечникова, 101-А

Додаток 1 до Договору про приеднання
Техшчш умови № НПЗ-152-18
на нестандартне приеднання об'екта до електричних мереж
1. Функщональне
Багатоквартирш житлов! будинки (будинки №№ 1, 2, 3, 4, 5) (дшянка 6)
призначення об'екта
2. Адреса об'екта
Кшвська область, м. IpniHb, вул. Ушверситетська, 1-г 1-д 1-е 1-о 1-п
(кадастров! номери 3210900000:03:005:0006, 3210900000:03:005:0007,
3210900000:03:005:0012, 3210900000:03:005:0013,3210900000:01:175:0183,
3210900000:01:175:0185,3210900000:01:175:0186, 3210900000:01:175:0184,
3210900000:01:175:0220)
3. Термш початку буд!вництва
2018 рпс
Терм1н (прогнозований) введения в експлуатацно
31.12.2019
4 .1снуюче навантаження (згщно договору на I - 0,00 кВт;
користування (постачання))
II - 0,00 кВт;
III - 0,00 кВт
5. Максимальне розрахункове навантаження
(з урахуванням кнуючого)
1400 кВт
Встановлена потужшсть електронагр1вальних установок:
стацюнарних електричних плит - 7242 кВт,
електроопалення - 0,00 кВт, гарячого водопостачання - 0.00 кВт.
6. K a T e ro p ifl

електроустановок: 1-150 кВт; II - 1250 кВт; III - 0,00 кВт

7. Micue (точка) забезпечення
потужносп
8. Точка приеднання

розподшьч! мереж! 10 кВ РП2 та РПЗ*

на наконечниках кабел1в живлення ввщно-розподшьчих
пунютв (ВРП) об'екту в ВРП об'екту
9. PieeHb напруги в точщ приеднання 0,38 кВ
10. Прогнозован1 меж! балансово*! належност! та експлуатацшно'! вщповщальност!
встановлюються в точц1 приеднання електроустановки.
11. Джерело електропостачання:
ПС: Бшич! 110/35/10
ТП/РП: ТП-10/0,4кВ
12. Для одержания потужносп Замовнику необхщно виконати наступи! вимоги:
12.1. До електричних мереж живлення об'екту:

I черта (Р=1200 кВт, в т.ч. 75 кВт - 1 кат, 1125 кВт - II кат.)
12.1.1. Обладнати необхщну кшыасть ввщно-розподшьчих пункпв (ВРП) об’екту. Для
електропостачання вбудованих примщень згщно п. 4.5.1. ДБН В.2.5-23:2010 передбачити
окрем! ВРП вбудованих прим!щень.
12.1.2. Електропостачання споживач!в об’екта виконати вщ ВРП, що обладнуються.
12.1.3. При порушенш електропостачання вщ одного з джерел живлення забезпечити перерву в
стор. 1 ТУ № НПЗ-152-18

електропостачанш на час спрацювання автоматичного вщновлення живлення.
12.1.4. Врахувати, що включения I черги буде можливим шсля спорудження РП2*.
II черта (Р=1400 кВт, в т.ч. 150 кВт - 1 кат, 1250 кВт - II кат.)
12.1.5. Обладнати необхщну кшьюсть ввщно-розподшьчих пунюпв (ВРП) об’екту. Для
електропостачання вбудованих прим1щень згщно п. 4.5.1. ДБН В.2.5-23:2010 передбачити
окрем1 ВРП вбудованих прим1щень.
12.1.6. Електропостачання споживач1в об’екта виконати вщ ВРП, що обладнуються.
12.1.7. При порушенш електропостачання вщ одного з джерел живлення забезпечити перерву в
електропостачанш на час спрацювання автоматичного вщновлення живлення.
12.1.8. Врахувати, що включения II черги буде можливим шсля реконструкцп ПС "Бшич1
110/35/10"* та спорудження РПЗ*.
12.2. До розрахункового обл!ку електрично! енергн, в т.ч. мкця встановлення: При
розробщ проекту виконати умови «РекомендацШ щодо оргашзацп обл!ку електрично! енергн
споживач1в в мережах ПАТ «КШВЕНЕРГО» з урахуванням роздшу 1.5. ПУЕ, розд!лу 2.7
ДНАОП 0.00-1.32, "Правил користування електричною енерпею", роздшу 11 ДБН В.2.5-232010 "Проектування електрообладнання об'екпв цившьного призначення".
12.3. До компенсацн реактивно! потужностк вир1шити проектом
12.4. До струмоприймач1в, призначених для буд1вництва об'скту:
12.4.1. Електропостачання буд!вельних механ1зм1в (Р = 251 кВт, III кат.) виконати КЛ-0,4кВ в1д
РУ-0,4 кВ ТП9, що споруджуються для приеднання Вашого об’екту.
12.4.2. При розробщ проекту виконати умови «РекомендацШ щодо оргашзацп облжу
електрично! енерп! споживач1в в мережах ПАТ «КШВЕНЕРГО» з урахуванням роздшу 1.5.
ПУЕ, роздшу 2.7 ДНАОП 0.00-1.32, "Правил користування електричною енерпею", роздшу 11
ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'екпв цившьного призначення".
12.4.3. Шсля виконання буд1вельних робгг тимчасов1 мереж1 0,4 кВ вщключити.
Врахувати, що проектна документащя на буд!вельш мехашзми буде погоджена п1сля
розроблення нроектно! документацн згщно носпйно! схеми.
13. Додатков1 вимоги та умови.
13.1. TexHi4Hi умови с вихщними даними для проектування тшьки за умови чинного
Договору про приеднання електроустановок до електричних мереж пщписаного
сторонами у встановленому порядку.
13.2. Погодження трас та окремих роздгпв проекту не е погодженням проекту.
13.3. До початку буд1вництва об'екта проектно-кошторисну документац!ю на буд1вництво
електроустановок погодити з ПАТ «КШВЕНЕРГО» у встановленому порядку.
Примггки:
*В зв'язку з великим об’емом робгг, для можливосп приеднання заявленого навантаження,
пропонуемо переглянути роки введения потужносп та звернутися за в1дпов1дним коригуванням
техн1чних умов та терм1н1в виконання умов договору про приеднання. Основш об'еми роб1т для
реал1зацп електрифшацп об'екпв в район! Вашо! забудови - буд1вництво РП-10 кВ (РП1, РП2,
РПЗ) та переобладнання ПС "Бшич1 110/35/10" передбачен1 для приеднання наступних забудов:
забудова, що приеднуеться згщно техшчних умов вщ 26.01.2018 № НП4-109-18,
Замовник - Глова Р.М., тел. (380)97-807-25-62
забудова, що приеднуеться згщно техшчних умов вщ 26.01.2018 № НП4-149-18,
Замовник - Хмельницький С.М., тел. (380)93-025-66-00;
забудова, що приеднуеться згщно техшчних умов вщ 26.01.2018 № НП4-155-18,
Замовник - Марченко I.O., тел. (380)97-807-25-62;
Електропередавальна оргашзащя:

Замовник:

Начальник центру приеднань
ПАТ «КШВЕНЕРГО»
В.А. Роспотнюк

С.С. Тарасенко
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