
 

 

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                                                                                                       Директор Східної  філії 

                                                                                                       ДП «Регіональні  електричні мережі» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                            В.В. Вагіс 

                                                                                                            «27»___09  _____2022р 

                                           
 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на проект  

Будівництво ПЛ 6 кВ «Новатор-Родинская» 

 

Перелік основних даних і вимог Основні дані та вимоги 

1 2 

1 Назва та місцезнаходження об'єкта 
 

м. Родинське , Донецької обл. 

2 Підстава для проектування Інвестиційна програма 

3 Вид будівництва 
 

Нове будівництво 

4 Дані про Замовника 
Східна  філія ДП «Регіональні електричні мережі» 

5 Дані про проектувальника  

  

6 Дані про підрядника 

  (генерального підрядника) 
визначається замовником 

7 Стадійність проектування Робочий проект 

8 Інженерні вишукування 
Комплексні інженерно-геодезичні вишукування, 

камеральні роботи 

9 Вихідні дані про особливі умови 
будівництва (сейсмічність, група осідання 
ґрунтів, підробляються і підтоплювані 
території тощо) 

Роботи по реалізації проектних рішень виконуються 
в умовах експлуатації діючих електроустановок 

10 Вказівки про необхідність:  

 збір вихідних даних для проектування 

 

 погодження проектних рішень із 

зацікавленими організаціями 

 

Погодження проектних рішень із 

Замовником 

 

На стадії  проектування 

● виконання науково-дослідних і науково-

експериментально-дослідницьких робіт в 

процесі проектування і будівництва 

Не вимагається 



12 Виробнича програма Виконати проект для виконання нового 

будівництва ВЛ 6 кВ «Новатор-Родинская». 

Запроектувати будівництво нової ПЛ-6кВ від ПС-6кВ 

«Новатор» до ПС-6кВ «Родинская» орієнтовною 

довжиною траси 5,2 км. 

На ПЛ-6кВ передбачити марку проводу в 

залежності від умов проходження траси, у відповідності з 

вимогами ПУЕ. Переріз проводу визначити по струму 

навантаження та можливих аварійних режимів, та 

прийняти не менше 70мм2.  

Трасу ЛЕП визначити проектом із урахуванням 

існуючих споруд і комунікацій та узгодити із замовником 

та іншими зацікавленими сторонами. 

Будівельну частину ЛЕП-6 кВ передбачити на 

залізобетонних стояках. 

На кабельних вставках ЛЕП встановити ОПН-6кВ. 

Виконати розрахунок струмів короткого замикання 
електричних мереж. 

Виконати релейний захист електричних мереж. 

13 Кошториси, що подаються до проекту: 

- Кошторис на демонтажні роботи, 

- Кошторис на будівельно-монтажні роботи, 

- Кошторис на обладнання, 

- Кошторис на пусконалагоджувальні роботи. 
14 Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка 
впливів на навколишнє середовище " Не вимагається 

15 Вимоги до режиму безпеки та 
охорони праці 

Згідно з діючими нормами, правилами, інструкціями і 

стандартами 

16 Термін виконання проектних робіт 
_______ місяці 

з моменту укладення договору і перерахування авансу 

17 Кількість примірників, що передаються 
замовнику 

4 (чотири) примірника. 

Кошторисну документацію передати на електронному 

носії 

 

 

 

 

 


