
ТЕХНlЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

Реконструкцiя електропостачання Виробничо-побутовоi бази Захiдноi фiлii ЩП
<<Регiональнi електричнi мережi> у м. Нововолинськ ВолинськоТ областi

по вул. Шахтарська 41,А

1. Пiдстава для проектування i виконання робiт:

Улаштування резервного джерела електропостачання побутово-виробничоТ
бази, що внесено до Програми розвитку системи розподiлу 2021-2025 роки.

2. Вид будiвництва - реконструкцiя.

3. Початок i закiнчення булiвництва:

З.2. Закiнчення будiвництва - 2024 р.

4. Особливi умови булiвничтва та iндивiдуальнi вимоги до проекту:

У робочому проектi передбачити:

4.|. Розробити робочий проектреконструкцiТелектропостачання Виробничо-
побутовоi бази ЗахiдноТ фiлiТ Дl <Регiональнi електричнi мережi> у м.

Нововолинськ Волинськоi областi по вул. Шахтарська 41А в одну чергу без

видiлення пускового комплексу.

4.2. Загальний обсяг робiт по проекту насryпний:

4.2.1. Виконати монтаж однотрасформаторного КТП-610,4 кВ потужнiстю 160

кВА прохiдного тиtIу з кабельними вводами б та 0,4 кВ для потреб ЗахiдноТ фiлiТ !П
<Регiональнi електричнi мережi>>. Тип, поryжнiсть та характеристику обладнання
визначити проектом.

4.2.2. В КТП передбачити комерчiйний облiк електричноТ енергii на вводi 0,4

кВ ТП, що проектусться.

4.2.З. Щодатково врахувати влаштування резервноТ комiрки в РУ-6 кВ ТП-57.
Тип обладнання визначити проектом.

4.2.4. Робочим проектом передбачити булiвництво кабельноТ лiнii б кВ вiд ТП-
57 до КТП, що проектусться, довжиною 0,070 км. Перерiз, марку КЛ-6 кВ визначити

проектом.

4,2.5. Проектом передбачити булiвництво кабельноТ лiнiТ б кВ вiд КТП-209 до
КТП, що проектуеться, довжиною 0,630 км. Перерiз, марку КЛ-6 кВ визначити

проектом.

4.2.6. У проектi додатково врахувати перетин КЛ-6 кВ, шо проектуеться, з

залiзницею, шляхом проколу.



4.2.7. Передбачити будiвництво КЛ-0,4 кВ вiд РУ-0,4 кВ КТП6/0,4 кВ, що
проектусться, до офiсно-побутовоi булiвлi (гаражi) L-0,100 км та до лабораторiТ

(диспетчерськоТ) L-0,050 км. Перерiз, марку КЛ-0,4 кВ визначити гIроектом.

4.2.8. Проектом передбачити замiну ввiдних розподiльчих шаф 0,4 кВ на шафи

з АВР в офiсно-побуговiй булiвлi (гаражi) та в лабораторiТ (диспетчерськiй).

5. Iнженернiвишукуваннявимконуютьсяпроектноюорганiзацiсю.

б. Виконати експертизy проектно-кошторисноТдокументацii щодо мiцностi
та надiйностi.

7. Проект в обов'язковому порядку на стадii проектування погодити з

замовником.

8. Узгодження робочого проекту з структурною одиницею Захiдна фiлiя ЩП
(РЕГIОНАЛЬНI ЕЛЕКТРИЧНI MEPE)I{I>> виконус проектна органiзацiя.

9. Заходи за оцiнкою дii на навколишн€ середовище:

- розробити роздiл <Оцiнка впливу на навколишне середовище> у вiдповiдностi з

вимогами ДБН А 2.2.1 -200З.

l0. Охорона працi i TexHiKa безпеки, протипожежнi заходи i пожежний захис,г:

- проектом передбачити заходи шодо контролю за дотриманням основних
нормативних документiв Щержнаглядохоронпрацi пiсля забезпечення безпеки

в булiвництвi i експлуатацii об'скту, а також вимог пожежно-
вибухобезпечностi об'скry.

11. Район (пункт) i майданчик будiвництва - м. Нововолинськ ВолинськоТ обл.

12. Узгодження згiдно ЩБН Д.2.2.3-2004 i тендерним умовам.

fiиректор Захiдноi фiлii '{ rt ,

ЩП <Регiональнi електричнi мережi> 
, ".\S'

Сергiй ЗЬОМЕНКО


