
вщ 09 серпня 2018р.

На пщключення об'екту, що проектуеться (реконструюеться) Житловий комплекс з 
повним сектором установ i пщприемств та загальноосв1тньою школою, Мураш Юр1й 
Дмитрович.

(найменування об'екту)

Загальж даш

1. Адреса об'екту м. IpniHb, вул. Достоевського, провулок Озерний____________
2. Вид буд1вництва (нове, реконструкщя) нове____________________________
3. Проектна оргаызащя_____ ТОВ «Сучасна Арх/тектура»____________________
4. Нормативы строки проектування 2018р. буд1вництва 2018 -  2020 р.р.
введения до експлуатацм_______________________________________________
5. Кошторисна вартють об'екту___________________________________________
6. Пщрядна оргаызащя_________________________________________________

Умови водопостачання

Споживання води 2994 м3/добу_________________________________________
Вода вщпускаеться piBHOMipHo (перюдично)______pieHOMipHo_________________
Вода вщповщае державним стандартам________ ДСаН ГИн 2.2.4-171-10________
4 Мюце пщключення до мюькоТ мереж! d 315 мм проектуе мий eodonpoeid Чехова -  
Матросова -  Озерна - Центральна.
5. Мережу водопроводу на дтьнищ, що проектуеться, встановити проектом
6. Матер1ал труб пол1етилен___________ глибина закладання 1,8 м, водом1рж
вузли обладнати по ДБН В. 2.5-74:2013, водол1чильники квартиры встановити 
на сходов1й ю~нтиыз метролопчною характеристикою класу «С», на ввод1 в кожний 
житловий будинок встановити електромагытний водо л1чильник iPERL з вбудованим 
рад1о модулем для дистанщйноТ передач! даних i автоматизованого облжу питноТ 
води, опломбувати -  представник КП «1ртньводоканал».
7.0соблив1 умови. 1. Проектування i буд!вництво:
- резервуар чистоУ води 4000 м3 по вул. Чехова;
- реконструкщя насосноТ станин другого пщйому по вул. Чехова (добудова 
машинного залу, два насосних агрегати з шафою управл1ння з частотним 
перетворювачем, HOBi всаси з резервуаром чисто! води, енергопостачання i т. д.);
- водопровщ d 315 вщ насосноТ станцм другого пщйому по вул. Чехова -  Матросова -  
Озерна -  Достоевського -  закшьиювання вугол Центральна -  Гагарта;
- шють свердловин, водоносний горизонт «Бучак», продуктивн1сть кожноТ 
свердловини 25 м3/ год., сЫльтрова колонка d 173, насосний агрегат Гщро -  Вакуум, 
водопщемы труби НГК d 73, енергопостачання, водопровщ вщ свердловин до РЧВ по 
вул. Чехова.
________ 2, Дольова участь у буд1вництв1 станцм водо пщготовки i знезал1зування
продуктивн1стю 15 тис, м3/ добу по вул. Чехова.



_____З.Проект погодити з КП «1ртньводоканал».____________________________
______ 4. Перед введениям в експлуатаи1ю житлових будинюв виконати промивку
водопроводу d 315 i внутр1будинкових мереж.



УМОВИ КАНАЛ13УВАННЯ
1. Санггарно-техшчш показники спчних вод, що приймаються:
а) середньодобова кшьюсть стоюв 2994 м3/добу____________________________________
б) максимальна кшьюсть стою в______________________________________________________
в) коефвдент HepiBHOMipHocii________________________________________________________
г) токсичш та шюдлив! речовини, Тх гранично допустим! концентраци в стоках / в
контрольному колодяз! / в Micui пщключення до мюького колектора ___________________
2. Coni важких метал1в до MicbKoi канал!зацп не приймаються.
3. 3 ycix шших показниюв сДчних вод повинш вщповщати „ Правилам приймання сДчних 
вод шдприемств у систему канал!зацп КП “1ршньводоканал”, 2005 р.
4. Micue шдключення до м1ського колектора Два натрних колектори d 400 по вул. 
Достоевського в1д КНС 11 до вул. Соборна.
5. Особлив! умови 1. Проектування i буд!вництво ново'! канап!зац!йно! насосно'! станин.
2. Зам!на двох насосних агрегаКв на КНС -  11 по вул. Достоевського (демонтаж i 
облаштування фундаменДв. монтаж насошв, засувок, зворотних клапан!в, замша 
автоматизовано! решДки, зам!на трубопровод!в, енергопостачання ! т. д.)
3. Покупка насосного агрегату з шафою управлшня на головну канал!зац!йну станц!ю № 8 по 
вул. Соборна (насос з шафою управлшня, засувки, монтаж, енергопостачання, марка насошв). 
Продуктивтсть i тиск HacociB на КНС - H i  КНС -  8 погодити з КП «Трпшьводоканал».
4. Проект погодити з КП «Трпшьводоканал».
6. Поверхнев!, дренажи!, умовно чист!, агресивш стоки, а також осадки локальних очисних 
споруд в канал!защю не приймаються.

Техшчш умови е пщставою для проектування i не дають права на 
проведения робгг по пщключенню до м!ських мереж.

TexHinHi умови дшсш д о _____ серпня 2022 р,____________________________


