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*GФ.l ЛЪВIВСЪКА ОБЛАСНА СЛУЖБА УКРАiНСЪКОi

ДЕРЖАВНОi IНВЕСТИЦIЙНОi ЕКСПЕРТИЗИ
79005 м. Львiв, вул. IB. Франка, бl1220

грудня 2007 р.

тел./факс 22-56-438, 22-56-854, бух. 22-57 -326

комплЕксниЙ висновок дЕржАвноi ЕкспЕртизи ль7.2043к

кu ЛЬ61. 62 п шмu об' ,zовчвання на
ВVЛ. ВеЛuчковськоzо в лл-нi М-32 lrcumловоzо районч Рясне-2 ч лt. Львовi "

l. зАмовНИК - ТзоВ "Будiвельна компанiя "Украiнський стандарт", м.Львiв, вул.Рудненська,l4Аl
ЛЬВiВСЬКе MicbKe Управлiння ГУ МВС УкраТни, м.Львiво вул.С.Бандери,l

2. IHBECTOP - власнi кошти
3. проЕктНА оргАнIзАL(|Я - ТзОВ "ApxiTepHa майстерня "Мегропо.пiс", лiц. АВ ЛЬ1l3l9l, гIп- ЩегеlIьна В., м_Львiв
4. ПIДРЯДНА БУДIВЕЛЬНА ОРГАНIЗАЦtЯ - господарським способом
5. ВИХIДШДАНl НА ПРОЕКТУВАННЯ:
- рiшення ВК ЛьвiвськоТ мiськради вiд 03.11.06 р. ЛЪ1261
- lоговiр вiл l0.08.06p. про cyMicHy дiяльнiсть Замовника та Генпiдрядчика
- завдання на проектування вiд 07.09.0б р.
- АПЗ вiд 14.03.07 р. Ml35
- Акт по вlлбору земельноIдiлянки булiвничтва, згiдно Ухвали Львiвськот мiськради вiд 08.12.05р. M29l5
- !ержавний акт на право власностi на ]емельну дiлянку вiд 08.08.0б р. ЯЯЛЪl86875
- мiстобулiвне обrрунтування fiП "Мiстопроект'', вiд 2006 р.
- технiчнi умови на проектування iнженерних мереж
- матерiалИ iнженерних вишукувань виконанi ВАТ "Геотехнiчний iнстlтц,т'',
б. oCHoBHI llPoEKTHI рIшЕння.

вiл 2007 р.

проектом передбачено буdiсlнuцmво Овох баzаmсlповерховuх жumловuх буduнкiв секцiйttо?о
muпу з BбydoBaHtt,ltu об'€кmамu обслу?овувал,lня ( в piBrti I поверху кожно?о буduнку
влашmовуюmься спецiалiзованi проdовольчi л|аzазuнu) , з повнuм iHжeHepllul,t забезпеченнях4 mа
бл az оу сmро €,\4 прuл е zл oi mерumор ii.
OcHoBHi булiвельнi матерiали та конструкцiя прийнятi по територiальному. каталогу та згiдно
iнженерно-геологiчних вишукувань.
Iнх<енерно-технiчне забезпечення - вiд мереж
централiзоване, вентиляцiя припливно-витяжна
7. ТЕхНIЧнI ПоКАЗНИКИ:

дiлянки згiдно технiчним р4овам; опалення *
з природним та механi.lним спонуканням.

По проекту

лъ Найменування показникiв
Одиниця
вимiру

кiлькiсть

буд. лъьt бул. ЛЪб2

l Плоrца дiлянки м l 2000
1 Площа забудови, загальна / ТП 3598, /15.3
_1 Площа забyдови 1791,4 1791,4
4 Умовна висота будинку ]r,l 24,9 ,rý 1

5 Житлова площа квартир м 50б5,5 5065.5
6 загальна площа квартиr) ll 99l9.5 99I9,5
,7 Площа кваt}тиD 9792,3 9,792,3
8 Площа лiтнiх примiщень l2,7,2 12,7,2
9 Кiлькiсть квартир, в т.ч.:

- l-кi.цнаmнuх
- 2-кiмнttпlнuх
- 3-кiмнаmнu.х

шт.
_lt_

l84
<)

l|4
t8

184
ý,
l14
18

|0 кiлькiсть мешканцiв осiб зз4 334
ll Загальна плоша громадських примiшень м- l96,4 l96,4
l2 Корисна площа громадських примiщень l96.4 196-4
lз торгова площа громадських примiщень l l4,0 l l4,0
l4 Розрахункова площа г|]омадських примiщень l48.2 l48,2
I5 Булiвельний об'€м, в т,ч.:

- вuuqе Bid,tt. 0,000
- нu)rcче вillчt. 0,000

тис. м

ll

56,3
50,9
5"l

5б,3
50,9
5.4

lб oBlcTb пов. 9 9
l7 кiлькiсть секцil"л шт. 6 6
l8 кiлькiсть пDацюючих в магазинах осiб 40



! ] Ло9 Укрdерэtсiнвесmексперmчза - Bid 25. t 2,07 р. м7.Е2043/2iз слунсбою Укрiнвесmекспер_muзч 
у розzляDi проекmу взялч учасmь:В,2, Львiвська обласна СЕё - Bid )о. t z.07 р. ЛЬ445а-] 32/()1,02;8^3 ГУ МНС у Львiвськiй обласmi - Bid 25.I2.07 р. М ] 3/]/840б8,1, ЗЕТЦ " !еРЖНае"ПЯdохоронпрацi" - _Bic) 

zз.t i.оi i. Nь4]з7.07.4б,,l5.21 ]/2]бg,8,5, Теруправлitlня!ерuсirtспiкцit з енiрrоrбrрпr"пllня - Bii) 0б,t 2.07 р, Jчь07 в ]1 0025 4515 31б.
lo. висновки т,ц пропозицti.

Проекm " ЯtumлоВi буdанкu м6], 62 по z.п. з вбуdованuлIа об'екmа"uа обслуzовуванняна вул' ВелачковСькоZО B,u-Hi м-32 JIсumловоZо районУ Рясне-2 у лl. ЛьвоВi '' р€кt}rъtеl.tl},1:6уlgуrо*ltr* ,:зtslztвеsзd*я*"ея*gрg мrея рrэзЕз*ltЗКя *яlф,rеэ,яезi'*,ярЁ*$lа' *pori**, ,:з gýФ;,#цехt; 
уsеlýеlzя<s"r *rэжу"uежпtацi..t- мtr€l,i{ýý{ý}!?вýп'я.1, яаg*r}сэ,,tэirgнеэr*rаr, мвr}iйrrrsсlве/ ррэср d***:$ чзiцмгпоuмi"

l9 Реэким
змiна 2 7

тепловий пптi

Il UlrEc

м'lдобч 167 /167 167/167
кВт 850/660 850/бб0
кВт 438

8. ВИСноВки ЕкСпЕРТИЗ:

ýДllОК: ВИСНОВки експертиз по 1 примiрнику.

€. Вiльчuнськай



ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСНА СЛУХtБА УКРАiНСЪКОi
ДЕРЖАВНОi IНВЕСТИЦIЙНОi ЕКСПЕРТИЗИ

79005 м. Львiв, вул. IB. Фрu",.u,GllЙ тел./факс 22-56- 438, 22-56-85 4, бу х. 22-5746
ýр)цчя 1ýý1 р.

в ел с лt-нi М-32 2члl. : ,,

2. IHBECTOP - власнi кошти
3. IIРОЕКТНА ОРГА_НIЗАЩUI - ТзОВ ''ApxiTeptla майсrерня ''Метропо.пiс'', лiц. АВ Ml13191, ГlП- Щегеilьна В., MJIbBiB4. пIдрядНд БудIвЕЛьнд оргднfзlцlя - .о.подuр."*"п,r 

".,о"обоп,r5. ВИХIДШ ЩОКУМЕНТИ:
- завдання на проектування вiд 07.09.06 р.
- АПЗ вiд 14.03.07 р. ЛЪl35
- попереднi висновкИ по вибору дiлянки будiвничтва:
- УАМ Львiвськоi'.цliсько|' padu, Bid 20.01.0б р, М 1 7-2б90/20
- УО]С ЛbBiBcbKoi'MicbKoi; padu, Bid l0.04.0б р. ]WOб/В21
- СЕС LЦевченкiвськоео району (фор-ма 301/'0) Bid 06.04.0б р, NЬlg/0/
-tерэtсупраВлiння, eKo_1o.-ii пtа прuро()нu.r pecv-pciB вЛьвiвськiit об;t. BiO t0,01,06 р. ]W04-02-20gg
- Львiвське MicbKe управ.liння зе,ме,lьнuх pecl,pciB вid ]В.()4.0б р. NЬ\0/ t8/297 0l -t5
- ГУ МНСУ в Львiвськiй обл.вid l 0. t 0,0бр.JФ t З/ t/t/6З30
- технiчнi умови на проектування iнженерних мереж:
- воdопосmачання, воdовidвеdення - ЛМКп "Львiввооо*анал'', Bit) 09.02.07 р. MMt 5-782- епеlопропоспlачанlп - ВАТ "Лызiвобленерео", Bid l 9.0l .07 р. М l З t- lб1/2, ВАТ "ЛbBiBcBitn*tcl'', Bid l 7.0l .07 р. МOЗ/В5()- ZазопосmаЧання- вАт "львIВГдЗ", Bid 23.03.0б р., Bid 2б.Ot.07 р. ]\bt9/341-07
- lflеплопосlпачання-лкП "Залiзнuчне mеплоенер?о'', BiO ]9.0].0i р. ]\ЬOб-56
- mелефонiзаt,liя, раdiофiкацiя - ВДТ "YKpme,leKo.1,t", Bid l 2.() ] ,0i р, ]WТ-2 з mа Bid l t .0 t ,07 р.- }р{чцl*iння ЩержiнспекцiТ з енергозбереження н/п
- гу МНСУ в Львiвськiй обл. - нlп
- матерiали iнженерних вишукувань виконанi ВАТ "Геотехнiчний iн9г1.1-ц,т'', вй 2007 р.б. ПРоЕкТНI РIШЕННЯ :

ПроектоМ передбачено буdiвнiцmво diox баzаmоповерховuх )юumловuх буduнкiв секцiйноzо
muпу З вбуdованuмu об'скmаl,tu обслуzсlвування ( маzаiuнu), з повнuп4 iнжЬнернu.ч забезпечення.л,rmа блаzоусmро ем прuле zлоi' mерumорii.,
конструктивна схема - будинок цегляний з поперечними та повздов}кнiми несучими стiнами:
фУНdаЛlеНmu - Зlб ПаЛi С.8-З0 Та Зlб Ростверки ; cmiHu mа пере?ороdкu пiдземного поверху:зовнiшнi - збiрнi бетоннi, внутрiшнi- цеглянi; сmirш mа пepe?opodKzz наземних поверхiв -цеглянi; пере-мLlчкl/, перекрummя- збiрнi зlб .; cxodu mа схос)овi майданчики - iз набiрних з/бсходиН по сталевих костурах; сходовi майданчики - монолiтнi по сталевих балках; кЬнсmрукцiяdaxy - суМiпlене покриття, збiрнi з/б плити типу ПК по несучих cTiHax, покрumп,п daxy -гравiй,геотекстиЛь, гiдроiзоляцiя ПВХ "Алькоплан't, мiнеральна плита "Dachrock мдх,,, пароiзоляцiя
"Rock-barrier". Оздоблення зовнiшнiх cTiH - фасадна система за технологiею ''Fаsrоk''.
6.2. Iнженерно-технiчнi рiшення:
].опалення - централiзоване, вiд районноТ котельнi.
2, Венmuляцiя" эюumловuх прuп,titцень - припливно-витя}кна з природним спонуканням, .,л,tаzазuнiв
- припливно-витяжна з природним та механiчним спонуканням.
3, ВоdопосmачаLlня - eid iснуючого водогону. ПередбачеIlо влаштування бакiв запасу води танасосноi установки.
4. Пожеэtсеzасiння -
спринклерами.
5. Каналiзацiя do
дощова.

зовнlшне - вlд двох проектованих пожеItних гiдрантiв, cMiTTeKaMep -
каналiзацiйних MeperK MicTa. Запроектовано двi системи: побутова та

б. Е.пекmропосmача1-1ня - cid iснуючих мереж. передбачено булiвництво двосекцiйноi
двотрансформаторноi Тп. Передбачено внутрiшне елекl,ропостачання. силове
електрообладнання, внутрiшнс та зовнiшнс освiтлення.



:4- r

7, Газопосmачання * cid MicbKoi мережi низького тиску з установкою вимикаючого пристрою,регулятора тиску, сигналiзаторiв загазованостi.
8, Зв'язоК i сuеналiзацtя - перiдбаченО влаштування слабкострумових мереж радiо, телефону,телебачення та поже}кноТ сиiналiзацiТ.
7, зАувАЖЕннЯ до проЕКтноi докуп.{ЕНтАцIi - в проект BHeceHi виправлення.

8.вц!:нов ки I п ропоз ицfi.

::;:::"::ý:::': У::ЧУ!!ý' по z.п. з вбуОованtъuu об,екmамu обслуzовування наuаслуzовування на
ir:;":#;::":::::лi|_,r_!;!3:!,?.л::у_:r_оzо райiну Ря_сне-2 у м. львовi ,, 

реколпенDуеmься
u4odo pi, наDiйносmi mа dовzовiчносmi.

€. Вiльчuнськайi9*\ iЖW] /-"ý
;ар\ - --"L 

Ч;"" ,/ýtýjfuбý


