
   

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 
Поточний ремонт електрощитових із впровадженням автоматизованої системи контролю і обліку 

енергоресурсів (АСКОЕ) в СЗШ № 99 м. Львова, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. 
Творча, 1 

 

 
Умови виконання робіт  
Об'єми робіт 

№ 
Ч.ч. 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 (Демонтаж)пристрою та пiдключення кабелiв або 
проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв 
ввiдно-розподiльного пристрою 

пристрій 4   

2 Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів 
зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно- 
розподільного пристрою 

пристрій 4   

3 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті 
з приводом, що установлюється на металевій основі, 
струм до 400 А 

шт 4   

4 Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ шт 12   

5 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм до 400 А 

шт 2   

6 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм до 250 А 

шт 2   

7 Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без 
кріплення, маса 1 м до 2 кг 

 м 60   

8 Наклепування кабельних наконечників мiдно-лужених, 
перерiз до 360 мм2 

 шт 60   

9 Блок керування шафного виконання або розподільний 
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і 
ширина до 600х600 мм 

шт 4   

10 Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням 
накладними скобами, діаметр до 50 мм 

 м 40   

11 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 
маса 1 м до 1 кг 

 м 120   

12 Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування 
проводів] 

 шт 4   

13 Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або 
проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до 
затискачів апаратів і приладів, установлених на 
пристроях, переріз жили до 10 мм2 

 жил 120   

14 Конденсатор статичний на установлених конструкціях, 
маса до 15 кг 

шт 2   

15 Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без 
кріплення, маса 1 м до 1 кг 

 м 10   

16 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм до 100 А 

шт 2   

  

 


