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______________ 2019
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«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Представник Замовника
______________ 2019 року

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ
Найменування об єкту : Реконструкція електропостачання (збільшення потужності)
житлового будинку №88 к/м «Золотий берег»
в с.Глібовка Вишгородського району Київської області
Підстава проектування: Технічні умови видані власником мереж, вихідні дані Замовника
Вид будівництва : - Реконструкція
Дані про інвестора – _______________________________
Дані про Замовника _______________________________
Джерело фінансування кошти Замовника
Необхідність розрахунків ефективності інвестицій не потрібно інвестиції пов язані з
покращенням культурно побутових умов ;
6. Дані про генерального проектувальника : ГІП –Приведенець В.Т. сертифікат
відповідності від 7.04.2016 серія АР №011866.
1.
2.
3.
4.
5.

7. Стадії проектування робочий проект .
8. Інженерні вишукування виконані
9. Дані про особливі умови будівництва в умовах діючої мережі
10. Основні архітектурно планувальні вимоги
11. Запроектувати мережі 0,4/0,22кВ для збільшення потужності до 20 кВт
-в т числі:
(виконує енергопостачальна організація (ОСР)
Заміна автоматичних вимикачів в існуючому ВРП-0,4кВ (40 А для потужності 20кВт-)
(виконує Замовник)
-в т числі:
1.Монтаж КЛ-0.4кВ від ВРП-0,4кВ (на опорі ) до РП-0,4кВ (в будинку)
2.Монтаж РП-0,4кВ та внутрішніх розподільчих мереж житлового будинку
3 Монтаж пристрою захисного заземлення РП-0,4кВ
Черговість будівництва в одну чергу без пускових комплексів..
12. Визначення класу (наслідків) відповідальності та установленого строку експлуатації реконструйований об єкт віднести до класу наслідків СС 1
з терміном експлуатації 25років.
13. Вказівки про необхідність :
- Попередні погодження проектних рішень з власником мереж (виконує Замовник)

Облік активної електроенергії
-(згідно вимог

енергопостачальної організації)
16.Потужність та характеристика об*єкта
Розрахункова потужність
20 кВт
17 Вимоги до благоустрою будівельного майданчика не потрібні
18.Вимоги до інженерного захисту територій не плануються.
19.Вимоги до ОВНС та ОБ визначити проектом.
20.Вимоги з енергозбереження та енергоефективності визначити проектом
21.Вимоги до режиму та охорони праці визначити проектом
22.Вимоги цивільної оборони не розробляти
23.Вимоги до систем протипожежного захисту визначити проектом;
24.Вимоги до спеціальних заходів не визначати

Замовник ( інвестор) склав

________________________________

