
ВЕРДЖЕНО:
ЕпловодоЕнЕ рг ] я>>

О. КРАСНОЩОК

КОМУНАЛЬНЕ тво
БровАрськоi MtcbKoi рАди киiвськоi оБлАстI

"БРОВАРИТЕПЛОВ ОДОЕНЕРГIЯ"

тел./факс (04594) 4_11_01, e-mail: info@brovteplo.com.uaukr.net, web: http:/ibrovteplo.com.ua-кодЪдгпоч 
lз7l1g49

ТЕХНIЧНI УМОВИ NS 4 З
НА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВIДВЕДЕННЯ

вiд "29" жовтня 2020 року
на приеднання

Будiвництво житлового кварталу з установами та
пiдприемствами обслуговування по вул. Петлюри Симона, 2В

(район <<Теплиць>>) в м. Бровари Киrвськоr областi

Замовник: ТоВ <<кАГАн i ко>>

Управлiння будiвництва, житлово-комунального господЭРСтВdl
iнфраструктури та транспорту Броlарськоr MicbKor ради

киr-вськоr областi,___\t-ldэба об'екту архiтектури)

OCHOBHI ВIДОМОСТI
замовника (забудовника) та адреса: тов <<кАгАн i1.

КО>>, ди
Назва
екто Каган В. В. , ДарницькиЙ б льва В-А, м. Киrв

02t92.
Управлiння будiвницЕва, житлово-комуналь ного

господарства, iнфраструктури та транспорту Броварсь Kor
MicbKo:_ ради Киrвськоr областi, не_y альник Решетова С

бульв. Незалежностlr4А, м. Бровари, Киrвська обл., 07400.
2 . Найменування об'ектаl юридично:- або фiзичноr особи:

Будiвництво житлового кварталу з установами та

(район <<Теплиць>>) в м. Бровари Киrвськоr областi.
пiдприемствами обслуговування по вул. Петлюри Симона 2в

З. Вид будiвництва (нове, реконструкцiя) : нове
4. Проектна органiзацlя (найменування, dдреса, N9

телефону : ПрДТ ВПБФ <<ДТЛАНТ>> , м . Киr в , Дарниць киЙ буль вар,
В-А, ГАП Васляев В.В., (044) 500-12-20, 067-610-6З-З0.

5 . Нормативнi термiни:
прое ктування 2020
будi вництва 2020 -2022
введення об l екта в експлуатацiю



1 черга - 25\,2I мЗ / добу, 2 черга
о"ро. - ]-Т;ТбаГПобу ( дитячий садок) ,

мЗ /добу .

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАНГIЯ

1. Договiр на приеднання до централiзованого
водопостачання укладасться з JpaxyBaffi
резерву потужностей водоочисних споруд та пропускноr
спроможностi мереж системи централiзованого
водопостачання .

2. Потреба у водi 1О94,55 м3lдобу. Вiдпуск води
проводить ся : цj_лодобово .

1 черга - 25'7 , О'7 м3lдобу
2 черга - З79,64 мЗlлобу
З черга - 2О,28 мЗ / побу
4 черта - 4З7,56 мЗ/лобу

В тому числi:
на господарчо-побутов1 потреби I069,25 мЗ/добу:

З] 4, 48 м3lдобу , З
4 черга - 4З0,10

води iз зазначеним тиском гарантуеться

мЗlдобу.

внутрiшне 2х2,9 л/сек, автоматичне л/ сек.
Вiдпуск води проводить ся : цiлодобово .

З . Вода l що подаеть ся, вiдпов j-дае вимогам ДСанПiН 2 - 2 . 4-
17 1-10 повнi стю

мм, що прокладена по вул. Металург.i зки
встановити водопровlдну, камеру розмiром 2000х2000 т,а

встановити 1 розсiчну засувку та 2 вiдключаючих запiрних
аDматчрИ З кожноr сшо,ронИ пiдключення. ТочкУ пlдключення
визначити виrздi представниками кп

Прокладку проектУемогО водопрОвоДУ виконатИ пО земляМ
загального користування.

з тиском в точцi пiдключення вiд 2,2 до 2,5 атм.
(кгlсм2)

Подача
цiлодобово

<<БpoвapИтeпЛoBoДoeHepгiя>>.BiдтoЧкИп
споживача дiамет,р трубопроводу визначиlи прое'кtr_gч_:

5. Мережа :

(цiлодобово або за трафiком)
кiльцева

(кiлъцева, rупикова)
6. на дiльницi мережi, яка проектуеться, встановитиi

пожежнi гiдранти вiдповlдно до норм ДБН
(пожежнi тiдранти, волорозбiрнi колонки тощо)



'7 . Глибина закладання м вj_дповiдно ДБН В.2.5-
"l 4_201з.

В . На водопров j-дному вводj- водомiргrий вузол обладнати:
а ) Встановити загальнi лj_чильники води механiчнi багато-

cTpyMeHeBi для холодноi води на кожному водопровiдному
вводi на об' eKTi з дистанцiйною передачею даних.

б) Встановити водолiчильники 15мм (клас точностi "А" ) на
поливальних кранах (при наявностi)

Прилад облiку води, який встановлюеться на вводi
холодноi води до об'екту, мае вiдповiдати наступним вимогам:

- мати засоби для дистанцiйного зняття та передачi даних;
- мати антимагнiтний захист;
- метрологiчний клас точностi незалежно вiд типу

розмiщення приладу облiку ( вертикальне або
горизонтальне ) мае бути для окремо розташованих будiвель

не нижче Hix< <<С>>.

- враховуючи вимоги до iнтеграцir данихl що дистанцiйно
передаються з водолiчильникiв, в iснуючий апаратно-
програмний комплекс КП <<Броваритепловодоенергiя>> згiдно
Додатку 1 (Додаток 1 додаеться) .

При недотриманнi даних вимог вищезазначениЙ об'ект не
буде пiдключено до централiзованоi системи водопостачання.

9 . Особливi умови:
а) Виконати реконструкцiю ВОС по вул. Металургiв, 52 (з

встановленням HoBor станцii дозування коагулянту,
HoBor трансформаторноi пiдстанцli кiоскового типу,
вентиляцii та пожежно:- сигналiзацir, насосного
агрегату з шафою управлiння, частотним перетворювачем
та комплектуючим обладнанням)

б) виконати проектування та реконструкцiю реагентного
господарства ВОС 'по вул. Металургlв, 52 ( станцiя
дозування сульфату амонiю) .

Забезпечити коридо для зовнlшньоr водоп вiдноr
мережi згiдно норм ДБН.

Встановити в мlсцi пiдключення на водопровlднiй
Mepex<j- в j-дключаючу запlрну арматуру в напрямку
споживача.

10 - Точка розподiлу е: точка пj-дключення до водопровrдно:-
мережi дiаметром 500 мм по вул. Металургiв, яка перебувае на
балансi КП <<Броваритепловодоенергiя>>.

УМОВИ ВОДОВIДВЕДЕННЯ

1. Договiр на приеднання до централiзованого
водовiдведення укладаеть ся з урахуванням наявностi
езерву потужностей каналiаецf4дщ:1 очисних сп!руд те

1, В



пропускноi спроможностi мереж системи централj-зованого
водовiдведення .

б) максимальне скидання стокj-в
в ) коефiцiент HepiBHoMipHocTi
г ) БСК5 вiд мг /л до 22з,з мт/л;
Г ) xapaKTepHi iнгрелiенти стiчних водr токсичнi та

шкiдливi речовини i ix граничнодопустимi концентрацii в
виробничих стоках (у контрольному колодязi i в мiсцi
пiдключення) : Завислi речовини не бiльше 176,0 мг/л;
ХСК не бiльше 558, З мг/л Сульфати не б j_льше 2З-l ,0 мг/л
СульФlди не бiльше 1,5 мгlл Длюмiнiй не бiльше З,40 мг/л
Хлориди не бiльше 157,13 мг/л
Нiкель не бiльше 0,01 мт/л
ОосФа* "е бiльше 10 мг/л
Нiтрити не бiльше 2,86 мт/л
Азот амонiйний не бiльше 4З,19 мг/л Хром не бiльше 0 мг/л
рН не бiльше 61 5-9,0
Мiдь не бiльше 0,0З мг/л

Свинець, Кадмiй не бiльше 0 мг/л
Стронцiй не бiльше 0,0З мг/л

Жири не бiльше 50 мг/л

СПАР не бiльше 4,84 мг/л
Нiтрати не бj-льше 51 ,'7'7 мг/л

Залiзо не бiльше Зr 19 мг/л
Цинк не бiльше 0r 01 мг/л

Ртуть не бiльше 0 мг,/л
Кобальт не бiльше 0 мг/л

Нафтопродукти не бj_льше 2,93 мг/л Марганець не бiльше 0 мг/л

Температура не бiльше 40 Град.Цельсiя
Нерозчиннj- масла, смоли, мазут не бiльше 0 мг/л
Кислоти, горючi сумiшi не бlльше 0 мг/л
Маточнi та кубовi розчини не бiльше 0 мг/л
Р бiльше 0 вк/дмз
смiття не бiльше 0

за показниками стiчнi води повиннj- вlдповiдати Правилам
приймання стiчних вод до системи централiзованого
водовiдведення MicTa Бровари затверджених рiшенням
виконавчого KoMiTeTy Броварсько1 MicbKoi ради Киiвськоi
областi N9 4"7 9 вiд 17 .0'7 .201В року та Правилам користування
системами централiзованого комунального водопостачання та
водовiдведення в населених пунктах Украiни N91 9 0 вlд
2'7 .06.200В року (iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом
MiHicтepcтBa регiонального розвитку, будj-вництва та житлОВО-
комунального господарства NglЗ1 (z0557-12 ) вiд 2'l .0З.2012,
N9541 (z1895-12) вiд 24.1,0.20t2) .

д) xapa111epgi iнгрелiенти стiчних водr токсичнi та
шкiдливi речовини i rx граничнодопустимi концентраЦir- В

контрольному колодязi i в мiсцi пiдключення: забороняетЬСя.
2. Для дотримання вимог п.l.г. i п.l.Г необхiдно

наступне: Передбачити передочистку виробничих стiчних вОД З

доведенням до норм ГДК по п. 1 "Умов водовlдведенняt' .



з. Мj-сцем приеднання каналiзацiйного випуску до Micbkoi
каналiзацiйноiмережiе:каналiзаЦj-йнамережаДiаме м 500

мм по вул. Металургiв. Точку пiдключення визначити при
лл-.,i л..

мм
кпвул. Металургiв, пере бувас балансi

cToKiB на кожно

випус загальних лiчильникiв
cro"r", обсяг стj-чних вод становить 100 Z вiд спожитоr водц:

б) Прийняти дольов часть в реконст
очисних споруд в озмiрi вiдповiдно до навантаження iз

проект зовнiшнiх мереж водопостачання та водовiдведення
об'екта архiтектури у двох примiрникахt у т-ч- оригiнал,
передаеться на погодження органiзацiа, яка видала технiчнi
умови.

Проект погодити з уБжкгIТ на предмет порушення

благоустрою територir пiд час виконання робiт.
пiсля будiвництва вiдновити благоустрiй територii trа

асфальтобетонне покриття -

кп <<Броваритепловодоенергiя>> не несе вiдповiдальнiсть за

виконанi роботИ пО проклаДаннЮ водопрОвiдноr мереж1, Що були

виконанj_ замовником без участi кП <<Броваритепловодоенергiя>>,
пiсля завершення виконання робiт по приеднанню до мереж

водопостачання/водовiдведення праrliвниками кп

<<Броваритепловодоенергiя>> складаеться акт виконаних робiт по

приеднанню до водопостачання/перевiрки приеднання до

водовiдведення. Пiсля чого складаеться акт про виконання

технiчних умов.
оДинекЗеМплярпроекtrУпередатИбезкоштоВНо кп

"Броваритепловодоенергiя " -

технiчнi умови е складовою часtrиною вихiдних даних на

проекЕування i не дають права на виконання робiт i
пiдключення об'екта до водопровiдно-каналiзацiйних систем
населеного пункту.

Технiчнi умови дiйснi 2 роки,

5 . Особливi умови:



ПоГоДЖЕНо:

ГОЛОВНИЙ IНЖЕНЕР

НАЧАJIЬНИК ВПР

НАЧАJIЬНИК ЮРИДИЧНОГО ВIДДIЛУ

о. Скочеляс

м. козЕл

т. дЕмчук

л. стащук
(04594) 6-61-89



Додаток 1

Вимоги до iнтеграчii данихl що дистанцiЙно передаються з
теплолiчильникj_в та водолiчильникiв, в 1снуючиЙ апаратНо-

програмний комплекс
кп <<вровАритЕпловодdвнргтя>>

1. Передача даних здiйснюеться на FТР-сервер пiдприемства.
2. Формат данихl що передаються файл формату *csv.

З. Структура файлу повинна вj-дповiдатистандарту M-Bus. Заголовок
блоку даних наведено нижче:
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