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Itоригуваlлня Проекry, розробленого в 2013 рочi ЩП дпМ (МIСТоПРОЕКТ)), гАп - М,Столяров,

".рrrфiпо' 
up*ir"n opu дi, моооо84, вiд ot.oo.zottp., виконано .ЩП дI]М (МIсТоПРоЕкТ)

B'ZOi4p., гдп-я.зйцu, сертифiкат apxiTeKTopa АА ]ф0O0з86, вiд 2L09.2012р.; м. Львiв,

uул. Геrл.Чупринки,71, ,ru.urоuп"нrш УКБЛьвiвськоi обласноi державноТ алмiнiстраuii, на пiдставi:

- завданlIя на кориryвання вiд Z0|4p;
;;;,;йrZZi Лiвiвськоi MicbKoT ради вiд 25,04.2О|Зроку кПро програму соцiально-економiчного

та культурного розвитку Львiвськоi областi. . . > ;

- 
"u**у-Щепфаменry 

мiстобудування Львiвськот MicbKoi ради вiд 10.04.2014р. }ъ119 та

мiстобуаiвних умов i обмежень забудови земельноТ дiлянки;
- акту l{a право постiйного користування земельною дiлянкою серiя ЯЯ Ns177973 04.10,2011р,,

площеIо 0.5764га;
- технi.tгtих умов на iняtенерне забезпечення об'скту:
. ТУ на елеюропоСruчurrп" ПдТ кJЪВIвоБлЕнЕрго> вiд 06.12.2012р. ]\{ЬlЗ1-4067i2;
, ТУ на зовнiйне освiтлення ЛКП кJЬВIВСВIТЛо)> вiд 06.12.2012р. JФ03/26;
. ТУ на телефонiзацiю ПАТ укртЕJIЕКоМ> Львiвська фiлiя цткП ъiд |2.t2.20i2p. Ns103;
. ТУ на гаjlопостачання Г[дТ кJЪВIВГДЗ> вiд 10.12.2012р. N33-755;
. тУ I{a водопоСтачаннJI та каналiзацiю вiД |2.12.2012Р. Ns15-7122 лмюI <<JЬвiвводоканuLт)),

виданих вiдповiдними слryжбами MicTa району та областi;
- ТехнiчногО звiry прО iнженерно-геологiчнi та iнженерно-геодезичнi _виIIцaкуванFUI, 

траси

iняtенер1,1иХ мереж, iot jp., iнженерна геологiя i гiдрогеологiя, ПрАТ <<Геотехнiчний iнституг>.

об,ектом IIроектуваrr,",в#|J""JTj#HH" rn r,, складаеться iз: двосекцiйного

житлового Оудин*у 1 Й 1 по генплану ) - 1 черга будiвництва i чотирьохсекцiйного

житлового будинку ( JФ2 по генплану) - 2 черrа будiвництва з комплексним благоустроем

дiлянки землекорист}ъання; трансформаторноi пiдстанцii 2х1000 кВА, ( типовий

,rpo.n, 407-3-з14 ); пiд'iЪду до дiлянки ni"ioou"* будинкiв (в габаритах вул. ВеличковСького)

в об'емi, необхiдним для забезпечення пiд'iзду транспорту на територiю булинку;

внlтрiшнього квартального проiзду.
В об'сми 11роектування включено благоустрiй частини пiшохiдного бульвару з

розмiщенням В йъго межах iгрових та вiдпочинкових майданчикiв з розрахунку
обслуговування жителiв проектов;них будинкiв та житлового булинку для Львiвського

унiверситету BнyTpimHix справ ( JФ4 по генплану ).J L' 
ЖитловiЪул"п*и р_озрахованi на проttсивання 490 мешканцiв, виходячи з норми 2t,0

м2 на лIодинУ rrпЬ" 10,5;2 на сiм'ю. КiлiкiстЬ мешканцiВ у житловому булинку Nч1 - t49

чол., у )Iштловому будинку ]ф2 - 341 чол.

Меmа корu2ування. Коригування
Мiстобудiвними }мовами i обмеженнями,

проекту виконано у вiдповrдностr з новими

виданими у зв'язку з внес9нням змiн в розроблену

у двi черги: - 1-ша булiвниuтва Nsl

за рахунок розмiщення додатковоi б/с

- до 10 пов.),
п.,

документацlю, а саме:
- прийнято замовником ведення будiвництва

по гj п.) - 2:го.черга будiвництва Jф2 по г. п.,

- BHeceHi змiнИ в забуловУ дiлянки, ущiльнення
в хсlб ]ф2 по г. п., та пiдвищеншI поверховостi (з 8 пов,

- BHeceHi змiни в конструктивну схему JФ2 по г.

- змiни технiко-економiчних показIIикiв.

/



ч __-: l r aл
ýr,nur,,,,,,,,, c)iltltttKa будiвl.лицтва житлового будинку ЗнахОДИТЬСЯ В МiКРОРайОНi М-ЗZ

.o3ol.t) 1l;riitltly <lrясrtс-2> на вулицi Вели.лсовського, 64. .Щiлянка землекорист).ваншI,

ана Yl(l; J|r,rriпcbKoi О.ЩА для будiвництво житлового будинку дJUI черговикiв .Щержавноi

;даткоllоТ fiJ(мitriст]lgцiТ у Львiвськiй областi, Львiвськоi обласноi спiлки безквартирнюс

o{iiuepiB i ttprrtttlpttlrlKiB запасу Збройних сил УкраiЪи, вiйськовоi частини к-1410), площею

0,5764га, зl1{1х()/llt,гLсл в мех(ах червоI{их лiнiй вулицi ВеличковськоГО, МiСЦеВИХ ПРОiЗЛiВ Та

nir:loxiдttcll,o бy;rbBirpy-cкBepy. Цiпuо"" призначення земельноi дiлянки: будiвництво

х(}tтлQвФго бу;tи l rrcy ltадастровий номер 46 1 0 1 3 7500: 1 1 : 0 1 4 : 0006,

I..lд3tBttic,rr, iспуrочих iнх<енерних комунiкацiЙ: на дiлянцi булiв;rиuтва прокладенi двi

гiлки Bo;loupoпoд1y Д:ООО мм i д:zsgмм, якi по11адають пiд пляму забудови i пiдлягаrоть

переIrOсу, CпriTapнi, археологi"нi, iсторичнi, oxopoнHi зони та iншi обмеження вiдсутнi,
' 

,Iiinu,'nunnЪп,у.' з пiвночi i сходУ -,r.p"o"i лiнii пiшохiдного бульвару-скверу; з пiвдня

* n*pro,in лirriя вулицi Величковського; з заходу - червона лiнiя проiЪду мiсцевого значеЕн,I,

на даший час дiлянка вiльна вiд забудови i зелених насаджень.

,щшrа дiлянка с територiею ранiше запро9ктованого житлового мiкрорайону М-32 як

первiспого структурного елемента житлового середовища з повним комплексом установ 1

пiдприемсrо оО"rrу.овування мiсцевого значення. Школою й дитсадком мешканцi даного

oyori"ny забезпефються за рахунок iснуючих шкiльних та дитяIмх закладiв прилегJ_Iих
- - -|- -.- - - ^--лонiв. Забезпечення продовольtIими та непродовольчими магазинами - за

х{итлових Мlкрораио"Т;""*""'rii";Н "Ё";;;.;;; lрайонах, .щiлянкарахунок iснуючих торгових площ в тrрипеглих житлових мlкр0

розташоt}оIIа на територii Шевченкiвського адмiнiстративного району,
геttеральнuй rutън. Забудова вулицi Величковського сформована 5+9-поверховими

панельними та цегJIяними ,п"rпо"rrи будинками. Розмiщення На ПРОПОНОВаНiй ДirrЯНЦi

хситловоТ забудови вiдповiдас функчiям пл{tнувчLльноi зони. Транспортний доступ та

обслуговування булинку здiйснюеться з магiстральноi вулицi IIIевченка на вулиIs9

районного значення Величковського.
Згiдrlо мiстобулiвних умов та обмежень забудови земельноi дiлянки вiд 2014 року,

передбачегlо коригування ранiше затвердх(еного проекту,

ЖитловиЙ комплекС скJIада€тьСя з двоХ житловиХ будинкiв: 1-оi черги булiвничтва -

житловиЙ булиноК Jфl пО генпланУ складаетьСя з двох блок-секцiй (секчiя |,2),2-oi черги

житловий булинок Ns2 по генплану - з чотирьох секцiй (секцiя 3, 4, 5,6). КонфiгураuЬ,

геометриЧ"iпuрur.rри будiвель прийнятi з урахуванням вимог дБн в.1.1-12 <Будiвництво у
сейсмiчпих районах Украiни>. Компоновка секцiй, ix поверховiсть обулtовленi

конфiгурачiсю дiлянки, пъпереднiм рiшенням схеми забудови мiкрорайону м_32,. з,

uрфu*оо* iнсоляцiйного р.ж"*у квартир у 11роектованому булинку i будинкаХ

перспектив1lоi забудови.

,щiлянrса булiвництва примикас до бульвару, якиЙ яв.rrясться ОСНОВНИМ ПlШОХlДНИМ

зв'язком з проектованим громадським центром району, вулицею Шевченка та промзоною

крясно>. ,щаний бульвар (сквер) одночасно виконус функцiю вiдпо,панковоi зони з

вiдпочи1.1ttовими та 
-iгровими 

i1aайдuп""паNlи для мешканцiв прилеглих будинкiв, Проекгом

вирiшенi пiд'iъди i пиходи до будинкiв, благоустрiй територiт. Передбаченi гостьовi

*rо"rооrопи, мйданчики вiдпочинку, господарськi майданчики, у тому числi майданчик длli

сйiтникiв. Потреба в основних об'ектах порвинного обспуговування, а також в автостоянках

i гаражаХ лля постiйногО зберiгання автЪмобiлiв забезпечуеться за рах}нок iсную,пlх i
заплановаItих об'ектiв обслугоuрur"" мiкрорайону М-31 та житлового району кРясне-2>,

двтостоя1.1lси i гаражi для постiйного зберiгання автомобiлiв жителiв китлового р-Еу

передбачешi генеральним планом забудови <Рясне-2) у комуналънiй зонi житлового району,

Площа дiляtлкИ в межаХ вiдводУ - 0.5764 га. Площа територii в межах благоустрою 1,726 rаЭ

в тому чиелi: - площа замощенн я-7З2О.0 м.кв., площа озелеЕення - 7913.0 м.кв.

дрхimекmурно-llланувальнi рiuлення. Будинки секrliйного типу скJIадаються з двох

*rrno;r! Oyo"rrib Житловий буд"rrоп Jфi. Будинок - двохсекцiйний iз однотитrних' 8-

поверхових lltитлових секцiй з технiчними горищами i техпiдпiлляrл, Задан" ""_"з::1Y]i
*"Йu"* секцiй забезпечуе нормований iнсоляцiйний режим квартир проектов,шого житла 1

квартир пOрспективного будiвництва. ,1,;,



t

ý,: ;ffi;
з

.ij:

.. l ll]t}Ёfi,1,09aJii квар,гllри за piBHeM комфорту вiдносяться до житла I та II категорй,

У' ýвартrrрý?( передбачешi: житловi кiмнати, Kyxцi, перед11окоi, санвузли,

,ry,rpitttttl,rlfi,iЁpфHi кори,lrори, вбулованi комори, антресолi, лiтнi примiщення,

.'''-о 

'' 
,t1'*i1*Йурu qruЙt' 'с]lормусться 

балконами, лоджiями, виступаючими об'емами

..'ехQJlЁflllх !{лiтФr, а такФ}к декоративними елементами у виглядi виступаючих пiлястр i

ГOPlt'ltIl l'l llJltltlllX'|^Яl'.

}iiиr,лФllий буди!tок N!2.
liyltrltrolt . '"пr"рrпхсекцiйний з 10-поверхових житлових секцiй з технi,шrими

гт]FllIцп;,; i :гехшiлпiллям. Задана поверховiСru *"rпо"их секцiЙ забезпечус нормований

iпесlлсltitlttнlt режим квартир проектованого житла i квартир перспективного будiвництва,

1lpoeK,'ona'i квфир" за piBHeM комфорту вiдносяться до житла I та II категорiй,

У квартирах 
"передбаченi: житловi кiмнати, KlxHi, передIIокоi, саIIвузли,

вuу,грitl]llЬоквартфНi корЙорИ, вбудованi комори, антресолi, лiтнi примiщення,

l{впртири 9-10 поверхiв запроектованi дворiвневими' . , _- ---л-:--^
РозмiщенНя та орiеНтацiЯ проектованих будинкiв по сторонах__"":TI;1б;зпеlry_ть

пop*sl.I.lltl1olo триваЛiстй iнсоЛяцii житлОвi примiЩення, визначенi дБн в,2,2-15, п, З,2, а

такохс територiю не менше 2,5 год. Проектованi житловi будинки не впливають на

iнсоляцittillлй режиМ квартиР i територiЙ iсн}точиХ житлових будинкiв,

Природним освiтленням забЪзпечено Bci х<итловi кiмнати й KyxHi, при цьому

вiдношеlлttя площi свiтловиХ прорiзiВ житлових KiMHaT i кухонь до площi пiдtоги цих

примiщеlлll ВИТРИМПно " 1a.*u* "iд 
1:5,5 до 1:8. Площi свiтлових прорiзiв прийнято з

урахуваllllям площi конструкцii вiконних блокiв, тобто свiтловi прорiзи вiдповiдають площi

засклен}Ir].
Kolt<rta секцiЯ житловиХ булинкiВ }ф1, Ns2 обпаднуеться пасажирським лiфтом

вантажоtliДйомнiстrО 630кг. Лiфт З BepxHiM машинним вiддiленням з габаритами шахти лiфта

* 1.4х1.1м
УкохснiйсекцiiбУлинкУЗапроекТоВаносмiтгепровiдЗоцинкоВаIIоlстшI1.

СмiттспрОвiд обпаднуеться системами проtIистки i дезiнфекцii внугрiшньоi поверхнi ствола,

системоl0 gвтоматичЕого пожежегасiння,
hюrcенерно-zеолоziчнi вuulуl<ування. Щля проектування використанl матерlаJIи

геодезичItIlх вишукувань, виконаних ПрДТ кГеотехнiчний iнститут> у 2012 р,, iнженерно-

геологiч1.1Их вишукуВань, викоНаних ПрАТ кГеотехнiЧний iнстlrтуг>> у 201'2 р. та додаткових

iнженеpнo.геoлoгiчнихBишyкyBaнЬ'BикoнЕtниxy2013p.
ъельсф з незначцим перепадом висот. Вiдноснi вiдмiтки коливаються в межах вlд,

305,5 м д0 307,1 м. У пiвденнiй частинi дiлянки знаходяться дренажнi канави глибиною до

1,5 м.
В геоморфологiчноМу вiдношеннi дiлянка будiвництва розташована у межах Бiлогоро

- МальчиЦьtсоТ Ъолини. ГЬологiчНий розрiЗ дiлянки скJIадаеться з дев'яти iнженерно-

геологiчlлИ* .n"r."riB (IГЕ), фiзико-механiчнi характеристики яких наведено у зведенй
- '-rнiй колонцi. Гiдрогеологiчнi умови характеризуються одним водоноGIlим1нженерцО,геологlI ' l'i. PiBeHb води простежуеться Еа глибинаХ О,6-2,З м, на

горизонтом. Води гориqоЕту не напlр

абсолютниХ по."й* 304,5-306,1м. живленнЯ горизоЕту вiдбуваеться за рахунок

iнфiльтрацii атмосферних опадiв.

,Щiля1.1ка будiвницТва вiдносИтъся дО пiдтоплених територiй. У вiдношеннi до бетону
i: маркИ au uодоп"rrронlтшrиВiстю W4 в зонi вологостi <НормалЬна волог&)) вода горизонту Ее

-удiвництва, вiдсугнi,агресивна. . _
: оiзиlсо-геологi.шi явища та процеси, несприятлиВ1 Для оУДrВницrЕЪ Т'л"J

IнженернО*геологiчЕий розрiЗ ускладне;ий присlтнiстю насипних фyETiB шотужнiстю вiд

' 0,5 до j,9r, торфiв потужнiстю вiд 0,6 до З,Зм та пiдтопленiстю дi-itянки.

наявнiстЮ таких, ускладнюЮчих булiвr"цruО факторiв, як потужний шар заторфованого

грунту в межах 2 + 4м.Частина терЙторii 
"nnu"ouu"a 

шароМ НаСИПНОГО rРУilТУ ТОВЩИЯОЮ 1,0

- 2,0 м. Категорiя rpyHTiB за сейсйiчними власт"uо.r"rй - ш, III ( дБН Вý,1-12:2006),



"' 
K*tiattцly*пlutstli рiul ettttя.

fuджа цсцiШJ. Вибiр конструктивно-планувапьного рiшення, а також ЗахоДи

,l заб*эtlsrlуlФть MillllicT,t, т]а експлуатацiйну придатнiсть об'скта булiвничтвu, .rрrй"rri
ч - а -.,_:_ -__л *j*-л-:-лл ттт

:irхоlцчя lз pqlзpвxylttttltlсli сеfiсмiчностi майданчика булiвництва 7 быliв, яка вiдповiдае IIl
'lial,eФllf fpyilTir* вв ссfiс:мi'lltими властивостями, згiдно висновкiв iнженерно - геологiчних
H!1!1.IyкyЁatlb,

l1poeKr"*M ltрtлйllлr,а ко}IструIстивна схема з несучими каркасно-цегJUIними стlнами.

I1рветорЙпý gr:itiKicTl, будiвель забезпечусться сумiсною роботою каркасно-цегJUIних cTiH i
ltgлФll каркаеу, gб'сдtлаlrрrх горизонтальними дисками мiжповерхових перекритгiв.

Фндшrенти за даними технiчних висновкiв про iнженерно-геологiчнi вишlкуваЕня
lli;.t ýудiвrlицтво, виконаних ПрАт "Геотехнiчний iнституr в 2012 роцi, прийнятi палевi з

зfiбиýцих збiрпих залiзобетонних паль та монолiтних залiзобетонних pocTBepKiB.

OolloBolo пiд палевi фундаменти служать rрунти IГЕ-6а - пiсок пилуватий, щiльний; а

також IГЕ-7 - суглинок тугопластичний.
стilли технiчного пiдпiлля - монолiтнi, бетоннi; стiни надземноi частини - каркасно -

цеглянi, пiдсиленi залiзобетонними колонаN{и з використанням кJIадки як опалубки.

Огородх<УВgJIьне заповненнЯ каркасУ зовнiшнiХ поздовжнiх cTiH - цеглrIна кладка

товщ.250мм, торцевих cTiH - цегляна кладка товщ.380мм.; колони - монолiтнi, залiзобетоннi;

перекритгrI - монолiтнi, залiзобетоннi; сходовi площадки - монолiтнi, а сходовi маршi -

збiрнi залiзобетоннi. Щах - плоский, рулонн€ покриття
Житловий будинок Nq2. Вибiр конструктивно-планувального рiшення, а також

заходiв, яtсi забезпечують мiцнiсть та експлуатацiйну придатнiсть об'екта будiвничтва

прийнятi, виходячи iз розрахунковоi сейсмiчностi майданчика булiвництва б балiв, яка

.uб..п.чусть.о спецiальними заходами' якi включають В себе виторфовку rpyTrTiB Iv
категорif зш сейсмiчними властивостями до абсолютноi вiдмiтки з02,75 iЗ зворотноЮ

засипкоIо rрунтом II категорii за сейсмiчними властивостями з пошаровим ущirьненнJIм до
Y=1,70 т/м] з вiдмiтки 302,75 до вiдмiтки 305,75 по всiй поверхнi котловаIIу в |раницл( не

менше нiяс 1,0M вiд зовнiшньоi гранi фундаментних пJIит пiд зовнiшнi стiни.
Bci цi заходи, а також дренування територii для,пониження рiвнЯ Грунтових вод,

прийнятi на ocнoBi технiчниХ висновкiв прО ocHoBHi i додатковi iнженерно-геологiчнi
вишукувацшя, виконанi ПрДТ кГеотехнiчний iнстит}т>> в 2072, 20 1 3 роках.

ПросктоМ прийнята конструктивна схема iз несуrими повздовжнiми i поперечними

цегляними стiнами.' 
ФуНдаменти прийнятi стрiчковi iз збiрних фундаментних lrлит з влаштуванням

армошва товщиноЮ 50мМ IIоверхУ фундаменТних плит i монолiтного залiзобетонного поясу

поверху бетонних cTiH пiдвалу в piBнi низу перекриття над пiдвалом.
осtrовою пiд фундаменти-служать фунти IГЕ3 - пiсок середньоТ крупностi, середньоi

щiльностi, пасичений водою, кварцовий, сiрий з розрахунковими характеристикаь{и: q II :
36о; С II = 1,0 КПа; Е:19 МПа; Y II:20,2 кн/м3, а також фунти IгЕ4 - супiсок пласти,*Iий,

пилратий, тиксотропний з гнiздами та маJIопотужним прошарком пiску, суглинку
напiвтвердого та туго пластичного з розрахунковими характеристиками: р II : 29о; С II : 16

КПа; Е=11 МПа; Y II :i19,1 кн/м3.
СтiпИ пiдвалУ iз збiрних бетонних блокiв; стiни надземноi частиЕи - цеглянi, iз

вертикaлЫrими залiзобетоннИми вкJIюЧеннямИ ( серлечниками ); перекриття iз збiрни1<_

залiзобетопних багатопустотних панелей з влаштуванням монолiтних з/б дiлянок кроком:ло

6,0 М i мошолiтних залiзобетонних обв'язок в piBHi перsкриттiв i покритгiв; монолiтнi
залiзобетонtri сердечники прийнятi перетином 130х270мм.; сходовi площадки - iз

багатопустотних панелей перекриття, маршi - збiрнi залiзобетоннi, лобовi балки металевi.

,Щах плоский, покриття рулонне.
теплоефективнiсть огороджувальних конструкцiй та теплофiзичнi характеристики -

конструкuiя зовнiшнiх cTiH першого та типового поверхiв е збiрною системою, що

складаетьСя з цегJUIНоI кладкИ 250, з80 i 510мм, залiзобетОнних колон.каркасу, фасадноi'
теплоiзоляцii i шryкатурки внуrрiшlльоi поверхнi. Як теплоiзоляцiйний шар,

використОвуIоться пiнополiстирольнi плити. Горище - холодне, пеРеkритгя горища -
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lll|i ltllltrrr 3ilптOlзшки 200 мм утепленi мiнераловатними плитами та цементнО-
lýItt €,i}l}t{Ki]ltl tt(l т,еlтлоiзолЯцiйниХ плитах. Техпiдпiлля - неопшIюване. Перекритгя над

rтiдпiд;tям }'lýtIJIl11r]'I'llC}l мiнера_поватними плитами. Свiтлопрозорi коЕструкцii (BiKHa,

/rлкоtitli дýýri) nttkotlatri з Пвх*профiлiв iз заловненням двокаN,Iерними скJIопакетами з
.ёllеFг€зýýFilФо*iпм l10l(ритlям на внутрiшньому склi. Площа свiтлопрозорих констр}кцiй

вiдпввЦgЁ llýpцaм I1риродIIого освiтлення згiдно з .ЩБН в.2.5-28. Iнсоrrяцiйний режим
ýýёэ-ftl11 ýiдtt*tвiлас lillмогам дсп i7з-96. Застосованi констр}ктивнi рiшення забезпечують

мtяjц*ыli Д*ttycr.ltMi зI{ачення опору теплоtrередачi огороджувальних констр}кцiй, якi

зЖЕlДIili ý,2,6-3l :2006. I

tзнр,рiщtrе Спсрядir(еlrня примiщень - згiдно функцiонального призначення.

звJяiцi*lе ошоряллсеlлня будинку - згiдно паспорту оздоблення фасадiв. Зовнiшнi поверхнi

eTi;l оgдобЛlQl0ться синтетичним складом по утеплювачу,
I ныrан врн а за б езпеч ення.

джерелu' водопостачання приймаеться iснуючий водопровiд а250 мм на вул.

ВеличкопСького. Тиск в мiсцi пiдключення 2,0-2.2жм., подача води гарантуеться

цiлсlдобовОlо. 1{орми витрати води приймаються у вiдповiдностi до СНип 2.04.01-85 i дБн
B.2,5-64:20l3, для всього комплексу (буд. Ns]ф t,2; - 102,3 м3/доб.

облiк витрати води передбачаеться лiчильниками з обвiдною лiнiею, що

встановлlОlоl.ьсЯ на вводаХ в будинкИ ]ф1 i Nь2. Передбачаеться поквартирний облiк води.

Схсма водопроводу в будинках передбачасться тупиковою з нижньою розводкою. У
зв'язкУ з llgдостаТri11a .".noM у зовнiшнiй водопровiднiй мережi передбачшоться Hacocнi

.rч"цii (пiдкачки). HacocHi станцii встановлюються в спецiально видiлених примiщеннях пiд

.*одоur",О клiтками. HacocHi станцii в готовому, заводському виконаннi обладнуються

практично безшумними насосаА,Iи.

розводящi мережi по пiдвальних примiщеннях передбачшотъся з стальЕm(

водопровiдIIих оцинкованих труб стояки i пiдводки до санiтарних прилалiв - з пластмасовш{

труб. Трубк iзолюються вiд конденсацii вологи.
Витрата побугових cToKiB визначасться по водоспоживанню - для всього комплекс}

- 102,3 м3/доб. Схема внугрiшньоi побуговоi каналiзацii - саллопливна. Застосовlтоться трфи
каналiзацiйlri безнашiрнi пластмасовi. Вiдведення поверхневих cToKiB з покрiвлi буднщУ

передбачасться вн}"трiшнiми водостокчlми у мережу зовнiшньоi дощовоi каналiзацii.

Проектом передбачасться виЕос iснуючих мереж за межi забудови.

ПЬрслбачаеться прокJIадка вводiв водопроводу at10 мм. в будинки Nч1; Nч2.,Щля

зовнiшньОго водопрОводу передбачаються труби з попiетилену. Пiд трубами вJIаштовуеться

пiщана ocllopa 0,15м. На мережi зовнiшнього водопроводу передбачаються колодязi, в яких

встановлIоIоться пожежнi гiдранти, засувки для вiдключення вводiв i ремонтнrх дiлянок.
Зовнiшне пожежегаСiння переДбачаеться з пожежних гiдрантiв, якi встановленi так,

щоб кохсttий об'ект мiг гаситися вiд двох пох(ежних гiдрантiв, що передбаченi на

проектоваIIiй зовнiшнiй мережi господарсько-протипожежного водопроволу О400 i 100мм.

Зовнiшня побуговi каналiзацiя передбачаеться з двошарових профiльованих

пласТмасоВих трУб. Пiдключення пероДбачаеТься в iснУючий колоДяЗь на мережi о2O0мм. ' ,

Вiдповiдно технiчниМ YMOBaП,I поверхневi стоки з дiллlки забудови по мережi закритоi

саN{опливЕоi дощовоilканалiiацii вiдводяться в iснуючий колектор поВеРХНеВИХ cToKiB О

l400-1700MM.
ПроектоМ передбачаеться пластовий i пристiнний дренаж заглиблених примiщень

будинкiв. .Щренажнi води вiдводяться у мережу дощовоi каналiзацii.
ТеплопосТачаннЯ i гаряче водопостачаннЯ - поквартирне з теплогенераторами i

колективними димоходами системи повiтря-газ (LAS) KShiedel-Qadro>. Щимохiд виЕесеЕо

поза приМiщеннЯ KyxHi i встаrrовлюсться на лоджii при зовнiшнiй cTiHi. Таке рiшення

дозвоJUIс краще органiзувати фронт кухонного обладнання, при ЦЬОIчry димохiд, одночасно,

виконуе роль фасадного архiтектурного елемента.
опалення технiчних примiщень пiдваlry (електрощитова,. Еасосна, комора

прибиральl.tого iнвентарю, cMiTTeKaMepa) - електричне. Нагрiвальнi прилади - електричнi

конвектори, якi працюють на напрузi 220В. ;, ,,

э



Енýý*иtr не*t::л:lяltii }I(итлового
6

булинку - природна припливно-витяжна.

- загальний збiрний з пiд'еднанням квартирнихlriЯýlýatl ýg'lg;,tl эHyrpirшllbocTiHoBi
iB до aЁlplr(lln llelle,t lltlltepx.

ý*tвtъна ýентиляцii тсхнiчlrих примiщень пiдваrrу природна припJIивно-витяжна.
ндщёнrtя пtэвlтря iз електрощитовоi, насосноi i комори прибирального iнвентарю через

ФK@i *ýЯýJlн, Вват,llляцiя техlli.lного пiдпiллrя - провiтрювання через прод}хи в зовнiшнiх
ЕтlЁе*= €нlттчкамерý эеttтилIосться через стовбур смiтгепроводу та жалюзiйнi гратй, якi
ЕЁ€яýыrюlýtьGý tt ttнжtriil частияi дверей.

ýжередrl газолостачання - iснуючий газопровiд низького тиску а200, прокладений

trtiж €удяlлttвмш пс вул, 13еличковського. Тиск газу в мiсцi пiдключення - 180 мм вод.ст.

I1вiд звыriшJIlьOгФ гffiФilроводу - на фасад проектованого булинку. Розвiдний газопровiд
RРё*ладýстьсл вiдкргrто по фасаду будинку.

Димохiдlла 0истема запроектована на пiдставi вимог ДСТУ Б В.2-33:2007.
Зовнilлпс еJIектропостачання проектованого будинку передбачасться згiдно технi,шrих

ул,tФlt, }Iормптивна кiлькiсть електроенергii, що споживатиметься на протязi року - 270960

кВт,год, Нвдiйнiсть електропостачання - II категорiя. Напруга мережi - 3801220 В. Система
ýжемJIеIIur| . TN-C-S. Електрообладнання запроектовано на пiдставi вимог ПУЕ та .ЩБН
В,2.5-23:2010. Освiтлення передбачене свiтильникilми з лампами розжарюваннrI та виконано
згiдно з вI4могами ДБН В.2.5-2З-20i0 та ДБН В.2.5-28-2006. Управлiння освiтленням
примiщень здiйснюеться вимикачами встановленими по мiсцю.

Керувшня робочим освiтленндд сходовоi клiтки передбачаеться частково
вимикачап{и для короткочасного ввiмкнення освiтлення з витримкою часу, решта - вiд
(lотореле. Аварiйне освiтлення лiфтових холiв постiйного горiння (з врахранням
арх iTeKTypt.lиx особливостей).

Блискавкозахист. Передбачасться захист проектованоi булiвлi вiд пршлlос ударiв
блискавки, а також ii вторинних проявiв та заносу високих потенцiалiв по пiдземнiоr
металевих комунiкацiях.
Телефонiзацiя - вiд MicbKoi телефонноi мережi.

Проект розроблений з врахуванням вимог:
- з санimарtюео i епiOемiолоziчноzо блаzополуччя населення mа еколоziчноt безпекu, охорони
природи i оонов земельного законодавства Украiни. В роздiлi кОцiнка впливiв на
шавколишнс середовище) розгJшнутi можливi екологiчно небезпечнi вIuIиви на навколишЕс
середовище;
- з oxopotlu працi та щодо захисту примiщень вiд зовriiшнього i внугрiшнього шуму. Житловi
будинки розмiщено поза шумових зон мiських магiстральних вулиць, а тому спецiальнi
планувальшi шумозахиснi рiшення квартир проектом не передбаченi. Hacocнi станцiТ
пiдкачки встановjIюються в спецiально видiлених примiщеннях на вводах в житловi
будинки пiд сходовими клiтка:r.tи. Пасажирськi лiфти з BepxHiM машинним вiддiленням в
габаритах шtжти - безшlмнi. Лiфтовi шахти не примикають до житлових примiщень.
Смiттепровiд розмiщено на сходовiй площадцi без примиканшI до cTiH квартирних
примiщень. Стовбур смiтгепроводу iзолюеться мiнерttJьною ватою.
- поuсеilсноi mа mexшpzeшHoi безпекu. Будинок вiдноситься до II ступенi вогнестiйкостi
(площа поверху fiе пер9вищуе 2200м2, кiлькiсть поверхiв - до 10 поверхiв). Враховуючи, що
проеюований будинок вiдноситься до будинкiв секцiйного типу з р{овною висотою не
бiльше нiяс 26,5м евакуацiя людей з квартир передбачаеться через сходовi клiтки типу СК1.

Другий евакуацiйний вихiд, починаючи з третього поворху i вище, передбачаеться з кожноi
квартири на площа,щш балконiв i лодхсiй, що влаштовуються уiдовж зовнiшньоi стiнИ
будинку з глухим простiнком не менше 1,2м, мiж торчем площадки та прорiзом, або 1,6М

MiK прорiзами. Ширина площадки 1,2м. Висота огорожi балконiв i лоджiй 1,2M. ПримiщенНЯ
смiтгезбiрноi камери обладнутоться спринкJIерним lrожежегасiнням. Утеплення зовнiшнiх
cTiH, обрамлення вiконних прорiзiв виконуеться з використанням негорючих мiнераловатних
плит.
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'-i'lfrЕ}|,.t,:1*'Ёtl||н l1холrr ll бУz{иllок обладн}тоться тамбцrами. огороджувальнi
yktiiI, ti ,ltt}iy iii.tE;li 

.36r,,'itlllti сr:illи, пiдлоги, .ор"щ.r" перекриття та перекриття над
::у-,_ 11l:ý:::ly:,tlъe€ 

iэ з:tст()суваllllям ефективних утеплЙвачiв (пiнополiстирол,
|l€tl*U-l;l|л ltя,r,яi зл tj};lggrrrror,, ,t,ехllс1.1iогiями, якi забезпечують розрахунковi знач."", ойру
пл€п=еll€Jllllii,_.1;11l1вчеr{ltх з уl)tlхуваtllIям теплопровiдних включень, не менше нормативIIIтх,

BG?allBыeItH* J]ýi] в,з,6"э 1,

}lергввlеть Ёулlвllиuтэý,!,Ё llycкoвi комплекси: будiвництво ведеться в двi черги.
*й;;;;;";;;, o"J"# Оrо",, о n,

, необхiдних для експлуатацii 1-оi черги будiвництва.

З:.11",.]:_РrЯ 
бY7litrtlr{ЦT]]a; Чотирьохсекцiйний 10-поверховий 1з5-квартирний житловий

й, -iй"u"il'^^l'' й;;#;;;.._g *,.-=---t _-.,.маЁдаllчикалли,
Т}ивалiс:,ь булiвництва: 1 черга - 10.бмiс.; 2 черга - l2.2Mic.У лроект'i передбаченi умови безперешкодного i зручного пересування МГН по
лlллrцi до будиr-lку, транспортноi iнфрастрlктури, вiдпочинковоi зони. Входи у житловий
будишок пристосовач {ля доступу йгй-. пов"р*нi землi, вхiдна площадка при входах
30хищена вiд осадl<iв. Габарити вхiдних тамбурiв вiдповiдають HopMilM - глибина не менше
1,5M за ширини не менше 2,2м. Безп.р.-пЬдru доступнiсru йгН до першоi зупинки
п8сюIffiрського лiфта забезпечуеться за рахунок пониження рiвня лiфтового холу першого
lloвepxy на piBeHb входу в будинок до вiдмiтки - 0,900, та за допомогоIо прийнятих лiфтiв з
прохiдноlо кабiною.
К о ш.mо р u с l t а d о кулле нmацiя.

Заявлена кошторисна BapTicTb, передбачена наданою кошторисною докуI!{ентацiею, употочних цiнах стаЕом на 20 травня 2О|4р. lBcbozo по буdiвнuцйuу ,о звеdенняl,,t ,u*ройl
СIШаДаJIа 98220,4З7 ТИС. |РН.; У ТОМу чЙслi: будiвельних робiт - 75748,14зтис. 

'грн.;
ОбЛаДНаПНЯ - 3049,678 ТИС. ГРН., iНших витрат - |9422,6|6 тис. цривень., (зворотнi сулtи _
5,624тис.грн.) в тому числi:

- I черzа - эrcuпхловuй буduнокJФl BapTicTb будiвництва скJIадала в сумi: з2225,18з тис.
Т1 " 

Т,Ч,: бУДiВеЛЬНИХ РОбiТ - 2472З,985тис. грн.; обладнання - 954.0|7iи.. 1'р*,
lнших витрат _ 6547,181 тис. грн.; зворотнi суrии - 2,812тис.грн. ;- 2 черzа - )rcumловuй буduнок М2 BapTicTb будiвництва складала в cyMi: 6599 5,254 тис.
ЦН,, В т,ч,: будЬельних робiт _ 5|024,t58 тис. грн.; обладнаннrI - 2о95,66Iтис. Iрн.,iнших витрат _ т2875,4З5 тио. грн.; зворотнi супли - 2.,812тпс.rрн.;
За резульТатамИ розгJIядУ кошторисноi докрtентацiij i .rrrrr"'.й,uкень встановлено,

lцо зазнаЧена докуIt(еllаuiя, яка враховуе обсяги робiт, передбаченi Ъроектом, скJIадена
ttiдповiднО до вимоГ дстУ Б д. 1 1 - 1 ;20 1 З пПрuu"оu uir.rru.r."*rя BapTocTi будiвництва>.

| 
Загальна кошторисна в@
складена в поточних цiнах станом на 29.07 -20|4р.
(всього по будiвництву 1n2 черги) становить,
в т.ч.:

- будiвельних робiт
- обладнання
- iнших витрат

[} тому числi:
" llT 3ОВеРlЛ,еННЯ, В Т.Ч.:

- будiвельних робiт
- обладнання
- iнших витрат

- 
.BltK о н ан i р о б о m u (згiдно довiдки з амовника)

тис.грн
-ll-

-|l-

-ll_

тис.грн
-lt-

-ll-

-ll-

тис.грн

92з23,90l
70866,555
з|27,027

18з30,319

91638,596
708б6,555
з|27,027

l7645,0l4
685,305

JBOPOTHI СУМИ тис.грЕ. 5,528



i:_

, i t, l ;| r, {i i rli f*J*lullrir -l1& l r]:lя

I черzа
(' t t i.t t t; t t б аз trварmuрнuх о ф iцер iB i прапорu4uкiв з апасу З бройнllх

сuл YKpalltu

rr,*rэrЙiaui,ii-riýiil;-*l_Гфricrt,tiyltil]llиlцBa
!'lttjlеa'ir !i Ii.iтФtl!{ltli цiriсrх L],lаl|()м rra 29,07,2014р,

{н1 lrtit* ** li l5уя*инtlК fili 1 ) с,гаl l tllttl тb,

l,tl,i
* ýy;tiBe,ill,tt ttx рпбi'г
, ilfij!;iJtltlllill}I
- llltttttx a!111,11111,

1IJMy'iпcliil
ita ýtlil:l|alr,,J,aJa, ll т,ч,:

t булilrеllыlнх робiт
. ofiлп/lltnllttrt
- ittlt,lt,lx I]l4TpaT . \

тис.грн.
-ll -

_ll_

тис.грн.
-ll-

-ll-

тис.грн.

28974,з|9
22030,980

10з4,140
5909,r99

28861,516
220з0,980

10з4,140
5796,з96
112,803

l,Jдgg{цl?q0,0r7?и \зl цuU лU

пOро,гlll суми
тис.грн. 2,,l64

,,, д!о|,i!"ii,",
обласmi,

вiйськовоt часmuн1l
"__a,

irrЫirra кошторисна BapTicTb будtвництва

]клпдеIIа в поточних цiнах станом на 29,07,2014р,

[хсtl,rповий будинок Ns2) становить,

ll1,, ч.:
- будiвельних робiт
- обладнання
- iллших витрат

l} rKlMy числi:
- lla заверulення, в т,ч,|

- булiвельних робiт
- обпаднання
- iнших витрат

- ,: -^^а^-^", l/--iгgп пппiпки замовника)

тис.грн.

-ll-

-ll-

тис.грн.

_ll-

_|l-

тис.грн.

бзз49,582
48835,575
2092,887
|2421,l20

62177,080
48835,575
2092,887
1 1848,618
572,502

'iqt,

GE,]

{fil
я1

g

{

I
$

ПроекТ <Будiвниuтво житлового будинку дJIя черговикiв Щержавноi податковоr

п_rtмiпiстраuii у Jil;i;;oit ooou.ri, лuulu]"*i:uФоi 
^спiлки безквартирних офiuерiв

l прапорщикiв 
'Т#;;;"^ ;;;;й" сил YnpuT"",- ВiйСЬКОВОi ЧаСТИНИ К-1410

tlЁ1 llyJl. I.величков.;;;6а в й. лuuоui> у склаоii 1-черzu баzаmОКВаРПХuРНОzО JЮаПlЛОВОZО

frt,r)иrrKy Ml на ,r;;;;; z у"r*_9уzаmокваРmuРНОzО 
Йu*ОuО'О бУduНКУ М2 На 2еНllЛаН'

lttlрttаування. розроблено згiдно вихiдних даних на проеIсування з дотримаIIням вимог до

пtlцttоотi, надiйностi та довгоu,о"о.,IЪЁ;l ф:,::1:"1*":"""Т#lН"Ж;'П:ýН#пtlцttоотi, надrйност1 Та ЛOВI'U""":,'jл'.^::]'-1 *jJ_.*";,.., 
олу{чя Еаселення,

iil}кеttерного забезпечення; санiтарного i епiдемiологiчного благоп,

{ l ý о ро нИ праui' .norroriT' по жежноi ru r.*"о.",ооТ О "";ffiiu,lfкження,
//," J\-!-<{,. /2.\\

//+" ,s_/, * t, л i ll Xz_")
', //lý,.,ti'"'з ' '' "\?'2

\

\tr
tlllopy Ta cTiйKocTi .2012р,)

(ксlалiфiкацiйнuй серmuфiкаm експерmа серш



j
g il tl*lýёý&f*l G*;.il*Il i l r :

Експерти:

сксперт у частпнi бгr;,,й
I,ex,l(lt.cllli(li' безпеки (квалiфi,

експерт у части
здоров'я людини, зах

середовиIца, забезпечен
благополуччrI населенЕя t\' n

експерmа серi#йН

експлуатацii та в
IrlД шУМУ (lcBaLti

алiфi

пожех<ноi]
експерmа
7.20I2p.)

iB Т.М.
хtитгя i

,родного
огtчного

аm
05.20I2p.)

я безпеки

начальник вiддiлу спецiалiзованоi експертизи

ексле
(tсваttiфiкацiйtrui i

Вiдпо
проектноi доl(уме

експерmа се

l4U c,JIl с чення захисту
пt експёрmа серiя ДЕ
It9 вid 2I.05.20I2p.)
., _ Мишанич М.С.

oMii енергii
{Q.!,1iя АЕ М000029

il'l'|P 2I.05.20I2p.)
с.м.

частинII
,рmuфiкапl

.05.2aI2p,)

рська I.B.

ччя населення,
Маненко А.К.

Гук M.I.

Експерт ОВ вiддiлу
Експерт ВК вiддiлу
Експерт ЕО вiддiлу
Експерт по
Викоrrавець звiry:

Бемко Л.Т.

имчiй А.М.

ж

ro *u}:"
d Ф у \]Деlг

W*Ёj
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