
тЕхнIчнI }мови }lb 27
вiд "_l_"__крЕцд_2018 року.

на приедrашпя:
4-х повеDхового жптлового бyдпнкч з вбчдованпм пDимiщеннями магазицч

(найменуваяня об'екта будiвництва)

до центрапiзованих систем щlдщц!дщдЕ9lд9д!дщl!9цц!!
м, Городка Львiвськоi обл.

(найменувшrня населеного TryrrKry)

OCHOBHI ВЦОМОСТI
1. Замовник Кацюба Iгор Романович
2. Наймекування об'екта будiвництва: 4-х повеDховпй жптловий бyдинок з вбyдованим

ппимiшенпями магазиIrч
3. Мiсцезнаходження об'скта будiвництва м. Городок вчл. Джерельна 15 а

львiвська обл.
4. Вид будiвництва (нове будiвництво, реконструкцiя)

нове будiвництво
5. Проектна оргшriзацiя (найменуваrтня, мiсцезнаходження, N телефону, П.I.Б. ГIПа)
проеrстна грчпа КП "Гоrrодоцьке ВКГ" м. Городок тел. (0231) 30-702

ГIП Бльок Роман Ярославович тел. 067 - 712 - 45- 42

6. Нормативнi термiни:
Проектуваттня 2018 р.
Булiвництва
Введення об'екта будiвництва в експrrуатацiю
7. OpicHToBHa кошторисна BapTicTb об'екта тис.грЕ.

}МОВИ ВОДОПОСТАЧАНIIЯ

1. Потребау водi 2,1 куб. м/добу, максиммьнi витрати 3;Е л/сек.
Вiдпуск води проводиться: цiлодобово/за графiком з _ до 24 годин,

2. Вода. Iло подасться- вiдповiдас нормативним вимогilм до питноi води
повнlстю

(повнiстю, с вiдхилення за показниками )
3. Мiсцем пiдкrпочення до водопровiдноi мережi ! = 150 мм
е iснчючий водопровiд по вчл. Джерельцiй
з тиском у точцi пiдк:поченпя вiд до 2J атм. (кгс/кв.см).

кiльцева4. Мережа
(кiльцева, ryпикова)

5. На дiльницi мережi, яка проектуеться, встitIIовити:
водопDовiдний колодязь. запiDЕy аDмдryDy

(пожежнi гiдранти, водорозбiрнi колонки тощо)
6. Рекомендований матерiал для труб вводу полiетилен d = 50 мм.
7. Глибина закладанrrя 1"3 м (згiдно iз .ЩБН В. 2.5- 14:201З).
8. На водопровiдному вводi водомiрний вузол обладнати

водомiDом d = 20 мм. з аптимагнiтним захистом в пDоектовдпомy колодязi
(мiсце установки, тип водолi.мльника, дiаметр)

9' ОСОбЛИВi УМОВИ: 
встановитц бак запасч води смк.2.0 MJ

(необхiднiсть будiвництва резервуарiв чистоi води, пiдкачуваьних пристроiЪ, устzшовки
дiафрагм, обмежувачiв витрат води. реryляторiв тиску, використzшня систем оборотного та

повторного промислового водопостачання тощо)
1 0. То.п<а розподiлу еjСщдs:дДдддgдщ!Щ(l_цщ.дsдуд,Дцgрельн!Ё



}МОВИ ВОДОВIШЕДЕНIIЯ

1. CaHiTapHo-TexHiцri показники стi.пrих вод:
а) середньодобове скйданIш cToKiB 2J куб.м/добу;
б) максимальне скидання cToKiB 24.2 л/сек.;
в) коефiцiснт HepiBHoMipHocTi
г) БСК5 вiд мг/л до 300 мг/л;
т) xapaKTepHi iнгредiенти стi.*rих вод, токсичвi та шкiдливi

речовини i ii граничнодопустимi концентрацii в стоках (у
контроJIъноl\{у колодязi i в мiсцi пiдк,точення окремо для кожноТ
точки скиду стiчних вод):
недопчскаfться не бiльше мг/л;
недоrrускаеться не бiльше мг/л тощо.

Концентрацiя солей важких металiв повинна вiдповiдати нормам,якi встаяовленi Правилами
приймаrня стi.пrих вод пiдприемств у комунальнi та вiдомчi системи кана,,Iiзацii
населених гryнктiвУкраiЪи, затвердженими HtlкtrзoM .Щержбуду УкраiЪи вiд 19 лютого
2002 року N 37, зареестрованими в Мiн'юстi УкраiЪи 26 квiтня 2002 року за N 40З1669|.

За iншими показниками cTi.mi води повиннi вiдповiдати вимогам.ЩБН В.2.5-'75:201,З
Правилам приймання стiчних вод пiлприсмств у комунальнi та вiдомчi системи канмiзацii
населенrх пlнктiв Украiни, затвердженим наказом ,Щержбуду УкраiЪи вiд 19 mотого
2002року. N 37, зареестровtшим в Мiн'юстi Украihи 26 квiтня 2002 року за N 403/6691
та мiсцевим Правилам приймання м. Городка (назва населеного пункry),
Правилам корист}ъiш{ня системzlI\,rи централiзованого комунального водопостачання та
водовiдведення в населених пунктах Украiни, затвердженим наказом MiHicTepcTBa з питzшь
житлово-комунilльного господарства УкраiЪи вiд 27 червня 2008 року N 190,
заресстровzш{им в MiHicTepcTBi юстицiI Украiни 7 жовтня 2008 року за N 9З6/15627 .

2..Щля дотримання вимог пункry l необхiдне проведешш на майданчику об'екта
будiвництва таких будiвельно-монтажних робiт та вжиття органiзацiйно-технiчних заходiв:

3.Мiсцем присднання випуску системи водовiдведення до комуна_тьноТ vережi
водовiдведенrrя Д: 300 мм е iсrrуючий кандлiзацйний колодязь по вул. Джерельнiй

4. Точка розподiлу е iсrтчючий каналiзацiйний колодязь по вчл. Лжерельнiй

5. Особливi 1тлови

(необхiднiсть обладнання випуску решiткою, усереднювачами, вимiрювачами витрат
cToKiB. пробовiдбiрн икам и сдиного або розлiльного випускiв промислових. зливових i
побутових cToKiB, локальних отмсних споруд промислових cToKiB тощо на територii
пiдприемства, обладнаrня контрольних колодязiв тощо).

6. Поверхневi. лренажнi- умовно чистi. агресивнi стоки i осади локальних очисних
споруд у господарсько-побутову систему водовiдведення населеного пункту не приймшоться.

7. Проект зовнiшнiх мереж водопостачання i водовiдведення об'скта будiвництва у одному
примiрнику на розгJuIд i зберiганття виробнику, який видав технiчнi умови.

TexHi до зzвершенIrя булiвничтва об'скта (частина сьома cTaTTi 30

оё

б)

'rrb!:l"Jýq}

Законч мiстобулiвноi лiяльностi").


