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ТЕХНIЧНI УМОВИ НА
л} 33 l Jояо

до газорозподiльноi системи

и€днАннrI

_ lti ,. ./ ^л-lР-llrз l, rt:r,t ''1f' U.+ _]r#, r,,

Запловнt.lк прllсднання: Кацюба Iгор Ропtанович
Тllгt пllисднання: нестаtlдартне
Розробк1, проекц, зовнiшнього газолостачання забезлечус: Оператор ГР1,1

I. Ха;эа KTepIl cTI{Ka об' скта (зепrе.п ьноi лiл я н Klr) За MoBHllKa

в l1,1 ilplt.lttli"
2. \{iclte ро]l,аllI\,вання: лt.Горо,,tок, вr,t..{iксрс.,tыtл I5-a .lr,BiBcr,litli'tlб.,tacri

[I. Розрахчнковi парапrетрI,t прIлсднання

Зil,ПЯ ГаН Ня 1,(}rl) . проlсладсll IiI'i по в1,.чи ui !;кере.пьна
], Точка прllс]нання об'скта Заrtовнtlка всlанов_lюсться Ila: пle;Ki бa.-l:tItcoBoi'Ha.leiяttocTi rti'л t'aloBllrtll }leper+ialtIl зовнiшньоlо la вtlrтрiшнього
газоп ocтatIaH н,I
],'Технiчгtа (пропl,сrtна) поп;ttнiсть. зl]\Iов,пена в tоччi прпсднагrrlя. l2.63 пr3/гол
,1. Гlроеrгнrlй,гиск га]), в lrltcцt забезпеLlення пoT\7LHoct,i cTitHoBt,tTb: 0 00]8N,lПе
5_ Гiроеrггниli TIlcK газ\r в точlti присднання' 0 00]8lrIПа;

Ill" Вихiднi Данi для проект},вання газовltх ]\rереяi зовнiшньuго гаJопосгачанttя
l. 11ри проекц,ваннi газовltх btepeil; зовнiшньог0 газопостачання (вiд ьtiсця забезпечення поц)Iiностi до точttll присднання). б\цiвниuтво яttl.tх
забезпе.tt,сrься Операторопл ГРN4 необхiдно Bpax],Baтll таке:

О l ]I-tr,t l|Il,(,l,-l\|1.1|l|JI Il(,г. :l|l,,.jl
l lptlcl;l ttпI tlеllслба.tи t lr:
-I}станов.пенttя BOI- на ivteTii ба.пансовоi tла.-lеиtностi

для сеttцiонl,ван}lя систеl\rП газопостаtIання1 за адресою: пl.Городоtt в1,",t..Щ;кере"пьlrа 15-а Львiвськоi об"lrастi

200I. л,j {-лавrr 2 Роз,riл1 Х Кодексr газорозпоrli.lьнl]\ cllcTe\1.

вlrпrогп !СТ\' Б В.2.5-З8:2008.

о 1.5 Сталевi труби,якi застосов),ються, повltннi вiдповiдати виNlогам пп.l1.5,, 11,6, та додmк),и дБН 2.5_20_200l. Товциlла cTiHoK Ta.llaMeTp трчб
вIlзначаетьсятапiдтвердlсl,сгьсявiдповiднипtгозра\),нко]\ll,проекгi,згiдноСНiП2,04. l2.таприi-tN,,а€ться iТнопtiнальнавелttчlIна.якадорlвнюс
наl'iбiльшiй бiльшili за стандартаN,lи або техltiчнtльlи Vмова]\,lи на труби. що доп\/скаються до застос\/вання

I{ BlI\i,]O\l Itiнцiв на повер\нlо ПIJ KUBep або r|,1 rrяр

пеtrlс.лбач ttти наст\/пн е:

о l,7. l Передбачити встановлення вуз.па облiку газу на пleiIti балансовоТ налеlItностi ло об'скry заN1овника, у

<Львi вгаз>i
о 1,7,2 Проектна -lокументацiя на газовi Mepelltl зовнiшнього та внrтрil]lнього газопостачанI,1я та tttlмерцiйного вузла облitiу газч та йог0 сl(-lадов1.I\

HopNl а,гlj tsн I]x док1,;r,tсl tTiB;
о I.7.3 В1,1моги до проекl,ноl Jок1 пlентаuii шо_],о р(}]дIл\' ро,]ра\\ нк\ колtерuiйного вr,зла облiк1' газl, наведенi в п 4 Роздi.лr, 2 Г,г]ави Х Колеltсl.
I:Uop,rJlIolj]bHlI\ cllcтe\l. крl\1 T(1l0 Jo сlJlал\ пIlосli.lllоl док\IlснIilJl] повtlнно ()a,св яJhппо 8\(\.lIlll,

дiлянок газопроволiв та газового обладнання, якi перелбачасгься де\.,онryвати. Схеми газопроволiв повltгtнi бчтtl повнtl tи вiд ьtiсr]я забезпс,tеrtгlя
потуrкностi догазоспо)I(I,Iваючоюобладнаltня.обов'язковонасхеl!{ахповиннi бlтизазначенi дов)liинtlгазопроводiв,ДlаIllеТРllтапроектнttй tпск,
- по кожно[tу виду газоспо)киваючого обладнання (далi - ГСО) повинна бути вказана поцэкнiсть ПРИ tttаКСlINlаЛЬtll.tх та lч:iнiпtальнl.,х Ilаванта)ltеннях.
максиl\{альна та ltлiнiмальна витрата газ}/1 зведена до стандартнtiх уплов (20"С та 760 пrм.ртст),



кOпij серп]фi}iаТIв i-la запроектоване обладнання. дозволits I()шо

;];**lЖJl::"';;:,::"еРuiЙНОГО 
ВОГ ВiДПОВiДНОДО вl,J\It]г п,-1 Роздr-п} 2 глави х колексr гаворозгttlдiльttIl\ систем, вихiднi пapatIclpll дi],]в таOл

Робо,tиl'i TrlcK на f]оГ

'l 
tзcK га зr роtitлttlй

( нал,]ишковий )_ N,,] I ia
Теплператr,ра газ1:,с

Гl,сlllна гitзr, ( в

c]'aHtraPIH и \
l'btoBal). кгlллl

Теплота згсlраttня
нижча, ккU

р,,,, р*,,
QH

Гl(низькllt'l) 0.00 l 0,00j 25 10 0.7 8r.5 0
Clffax. на якIlх газ ви

в и ]\1о ги ).

о 1,7,8 МiтtлiЧI,',цьнико]\,t та фi-пьтропЛ не передбачатrt встановлення б}дь-якоl запiрноi арллап,ри.

Bl]ýlL]I'alNl rt,5 Главlt ] Роздlлt Х Koleltc1 lазорозгtодi'lьлtl]\ ciIc-le}j.

кодеttсl,газорозпо.лiльнliх сllсге]\{: 
ll'-' r ]ldВl]

о l ,7 ,12, В ttпlоги до ЗВТ }, сliладi комерuiйного ВоГ н аведенi пп_6.7 Розлr-п1 2 Главll Х Ko.1eKc1, газорозподiль н l{x ct.,cTe N,:

BllI1 l l]юва,ilьнll\ Kclll l t_lettci в _

технiчнtlх 1,пlов) та протокол), перелачi данItх вiдповiдно до п.2 Г.rави -] Розлiлу х KoleKc1, tазtlро]подi.llьгttlх сIlсгеi\'. OctroBHi tljilоги д0

,,_-.t,BrBt аl . i Lt],ttlt.

Р\,],liл\ 5 ].raBtr \ Ko.reKcr tазороtпо:liльtlttх crtcrert:

,ti- |l,. Jlr b.lJit.)l,] .,Jlclil:. l,,,|,.lil,,,,, l,|.,,L,.llL,, l,,

о ],7,18 ЗВТ щО входять дО сrtладl,ВОГ (коректори. обчислювачi об'сплl,газ1l випliрrовzulьнi перетворювачi TI,1cK). перепад\,,гиск\,та.rеьlперат\,рI]).tlовиннi працювати з цифровиNl форматоьt даннх_

ctlt'lla'tattlit абсl з llередаванняпl iH(lopпlauii по urr(lpoBorvl1, iнтер(lейсr вiд,цiчи,rьнllка з в1.]сокою часlO-гоlо виrliрl<lвань:

о I 7,]] llptlcK'l'iI1 !0liY lcllIaц]K} lI()l().ll'гll з I]r\I к,i]ьвtвtазл.

втр\чання чи поза облiковий вiабiр природною газ),; в тч, в плiсцях з'сднання газопроводlв;
о 1,7,23 В разi встановЛення ВоГ на базi станлаРтного 3ву)l(viоЧого пристроЮ'r цIlфровимИ перетворкlвачаNJи розрах\rнок проволI.1ти tiрограN]оlо

вiдповiлностi :ro вимог !С-ГУ ГОСl- 8.586.( 1-5):2009

МПа абО з !у пlенше 50 мм;оуuiльноЗВарнi кl,льовi крани прtrварнi або фланцевi - для Mepe)I( з робочим TIlcKoNI понад 0,005 МПа;о 1,I0 Передбачити 3аходи по захисту сталевих газопроводiв вiд корозiiзгiдно ЩСТУ Б В,2.5-29:2006. Перед введення]ч{ в експлуатацiю Bci надзепrнi.

Lцt,tTKrt" l,at гост 4666_75 "Армацра ,r,рl,богrрово,lная, 
Маркиlrовка t-l L)тличl{-ге,льlIа,. olipaOKa''.

I-'i,\'l' <,_l] 1,з jgln зу

додавання\l схе\tи граIIичIIич дiлянок,



о,:t,сrrиrr ,], rji-,

О |J [lqpglý3111'-l'\ml ]],tsенн! B8^flB l вllп\ск,F l,,r,(,jeI lll\ lIlJ,e\,!l]\ N,I,, llN.lf,li, 1 i,,11g,,, ^,

lj ] _i-](}-]()0 j "] а lолос a,lallHя' ,i jl;L ] гi] l]u],t\ .]l|(I l1\ ll()p\]J l1lj]l!1\ ](iK\.\|.l] ] I1].

2, Вилtоги до офорNlлення прOскт,]

' 2,1 Проеп гаових I{epexi зоан]шнього fазолостачаннЯ ма€ б}ти виконаниIi згiдно з виNlогаМи !БН A2,2-_r-20l4 кСк,лад та зrtiст гlроеmноi lокt,ьlсtlтацil.t;а
бl:iвн иuтво,,

З. Виллогtл до кошторисноi час]инLl проеlm,

I\l Вихiднi ДаНi д,llя прOект\,вання га]овrlх мереж вн\,трiшнього га]опостачанtlя

забе]печ\ (-гься Заплсlвнt.ttiоlttл необхiдно врах\ Ba1-1.i таке.

, L] По-кварт1.рне встанов-пення газов1.1\ пr,Iпт-]i!]]- та огIа-гIk]ва,lьl]1.1\ npll,ra:]iB - б шг

бl:rrrrxiB lа гро[lа_lськII\ бr_]ttHKtB . ,п(,г\.l,,

облалнання. надоговlрнl{\ ]з..аlа\ JI anau,u,,,,.ou",,r,,, орru",зацiяvtt,
о l"i Прtlвестlt прItltiшенttя, \ яliIt\ BcTaHoB.,leHl та ,irlr гь всганов,llовf,lljJя laJoBI пгlt,la'llL \ рllп,,вl lHlcll ,l В l\Io| ,lБjf в ]:-_,-] ,,,]кГазопостачання) та ПБСГ
О 1.6 ПРОеКТОrt ПеРеЛба,lllгltрiшення шо]о орlаtriзаuil ьt_tвеLснIjя пllоf\t;тiв .tорчнttя пI1Ilр,,,1ll,,I,,Ih(\ 1,1 LcllLl l.,,i. iJ,lr\1,Il,u1,1,

прr,tltiценtчя(кr:пьовtlii ttpaH l;оьtбtнtiваного пlirlс:нання{зварaооuпо/4r..taпaчь без рiзьбовпх ]CJJ]aHb

та ГоСт 1666-75 "Армаryра ц]убопроводнfui. Ii4аркировка и отл}lч}.теJ]ьнаJ] olipac*a' .

v. [llrпrоги до комерцit:iного вузла об,пiку прrlродного газy

KoleKc1, газорозподiльнtlх сllс.геN],
2. Лрп проектl,ваннi комерuiйt]ого в\,з-qа облiкl,необхi,rно передбачити насцlпне:
о 2,1,Проектом передбачtlтlt встанов,lеI,1нл копiершiiiного вl,злаоблirtу гitзу l.{a Ko)I(H},KBap1.IIp}.

toKr rteH t iB:

ГаjПр\]tIlО-]1.1ЬНIt\ clIcTc\l. KpirI lutu -lO cji,lill\ пIJ.,qliтi,lоl JoKrrtctrtltlt] l.,'tsIlIldU t,iruB яtI;, вч B\(l-]lllIl- аксоllU\lе'lричнi cxelllt з по}наlIсIlllяl\l bctx iснllочIlх Iазопрово-riв. tboBolo uб,tаJнання га jпор\_] об, к1 :о peKoHcTpl,KurT ra пtсля ttel. t

забезпечснtlЯ поryrкностi -fo газоспо)IiиВаючого оi].rадНзння. обов'язttово на схе\]а\ noBltHHi бrl tl lltзначснt ,.lUBiIillHIl Ia] )провоJlв. Jla\lc lгIl ]:lпроекlнIIй llIcK;

максll]\,альна та мiнiпла_пьна витрата газ). зведена до стаllдартнltх 1,bloB (20.С la 760 Mrr.pr,cT,).- копii сертифiкатiв на запроектоваlле обладнання. дозволiв тошо

р.tзра\)нIi) HrBcfeHi в гаriлllцt:

робочий тиск на Вог

Тиск газу робочий
(наллишковtlti), It4[1a

Теплператr,ра газ_r,. "С
I'-yc,l,trHa газ\, (в
ста l1.lapTl l l1x

умовах). кг/плr

Те п,,l ота з го р а,] l.j я

Hll)i((Ia, KKi]-l

Р.l" р.," t,,,, t,,,,,, QH

I-1 (низькиii ГCO Meгrlle l00 rtВг) 0.00 l 0.00] . 25 .10 07 i]Oj0
PoзpахунoкBoГнаoбс.lсгоl.наяlil,lхГа:]BикopистoB)'СтЬ

о 2.6 l\4ilIc лiчильникоl\,t та фiль,гроr,r lte передбачатlt встановленl,{я бl,ль-якоiзапiрноi oprurypu.о 2,7 Встановити на KoI(Hy квартиру окремий виь{икаючий пристрiйr за уl\lови забЪзпечЬ"ня вi.цьного досryпу до нього - за ме)IiаNlп KBapTtlptl, абопередбачити у складi вузла облiку газу лiчильнl,tки газу з вбулованим вiдсiчним клапаном та пристросi\{ дистанцjt:iноi передачi дан}iх по Кана,п}] GpRs нацентрапьнIrй диспетчерський пункт ПАТ <Львiвгаз>. Облаштування комерчiйногО ВоГ засобами дистанцiйr.rоI'передачI данllх Bl]KoHyBaT,. з
урахуванням технiчного завдання та протоколу перелачi даних вiдповiдно до п,2 Глави З Розлiilу Х Колексу газороjгlодlльн1.1х систеl\,l, ocHoBHt випtог1.1

1,



(,- ]l,BiBl-al), \\,\\ ц, l 0:1 Lla.

Роз.ri.rr 5 Главli Х Ko:eKcr tазорозпоfi.tьнllх cttcterl:
о 2,9 ВведеннЯ ВоГ в експ.п_tаIlцlю IlpoBOдllT}I зз \Llас'l'Ю представнIiка (-iB1 }'прав.lrнНя \l(lpo_1t]Ill OllepaTopa ГРIr4 та за наявностI \,к]lалсн0I.t)
jlогt]вор\ натехнiчне обсл\говrваннrl Boi зi спецiа,пi,}0ваl]Lll{l llргзн|Jзl_iJ||(l.

передбачитl,] OTBopI.1 \,сli,падовlлх KollepuiiiHol'o ВоГ в тч. в N1l0ця\ ] сднаl]]1я газопроI]Ujtls.

вlrхiд та автоNlатllчн}, корекчiю по тепtлерап,рi ( ка,чiброванi на 0'С. 15"С ,20"С ).
о 3. Зац,пiвля. ]\loHTФI( та прийняттЯ в експлl,атацiю в},з,ца облiку забезпечr,ються Операторопr ГРIr4 за paxvHoK п,r]aт}l за прit€днання ЗалIовнllка,

CI{cтei\l

та в1,IзнаLlас]-ься пl]огl.{озована iilLlKa вl]\lLрhlвiiгtня tlti.Llc всl,аlJов,ilсFlня вrзла об"tIкr].

VI. TepMiH лiТ та порялок внесення зl\1iн

не погод)liе}iо з бок\, Оператора ГРМ. Оператор ГРN4 залlrшас за собою право lle BpaxoB\,Baтjl за}]езе}]вован_\ те\нlчll\ (ПРOП\!Кtt\ ) гlOг\)lillLUть j.{

,',,--,,J,;'ll:],,rI,,i,- ]l,_ ,I i,li.rl ail,.] \ ll.,,,Ill

проектпi,1-1tягасповторноNl\пого:f)Iiсннк]з\ра\\,ваннrlNl .]ilочll\, ljзлOт(lчн) lаll.вl,NlогнорNlilтllвнll\_ltll(\\]сНтiВ

в1.Iзначасгься прогнозована точка вl]NtiрюsаI,tt.tя (tлiсце встаI]овлеI.1ня вl,з.па об,пiк1,),

Технiчнi }/NloBI.I склав: iH;rt. ВТУ ПАТ " Львiвгаз"- Пугач О.Б.
перевiрив ; нач. ВТ}' П.{Т " Львiвгаз"- Сидiло А,Г,

ТелесРон.Lпя конс},льтацiй: i032) 259-1 1-01 (*109.1).

незiLце)tiноi експертI.iзI,i.

ОIIера r,op l'P\l:
II1,б.riчне aKuiorteptte IoBapIicTB0 п0 I,a,}0ll0cгa(IitIIHltl la гаrlrфillачii
П.{Т " Львiвгаз"

Тел,, (0]2) 259-1 1-04

,I{t lpct; rop гсrнi,tгttll:i
ii jlbBtBtltll,

}:trtllllttrtK: liartttlбa l t tip PttltatltlBll,t

Головнllй iHlrteHep ПАТ
20_ рок1,

< Львiвгаз_> _

пiдпt.tс

___.___,_Сербан Il,П.

Гr,к Б.В,

Г-rзiii A,I\,1.

В.о, IЪловного
q JlьtsiвI,аз)

l\,leтpo-:lo га"

tllлп l.i с

:



тд гАlиOlкАцI l
львIвгАз"

. JlbB iB , вчл . ]ultol а 42

9 Фн з00001014/
Каса 0]

тЕх.чнt]t]и l1.1,1
1.000 х ]5j0,28 = 15зЕ.2в fi

[чна ] 5ЗШ.2В
пдi] A=Ztj,{]0и 255.05

кАцшьА i р

грOш I 15з0.2в
000в5/209 tl0t]ltj зl.tJ/,2tJlв 11:[J/

ФIскА,lhllий чtк д_у


