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на пiдключення баzаmокварmuрнtсс сцсumловtш бvduнкiв з вбуdованttмu об"екmамu couiaJtt Ho-

по буm о в о z о о б с лу z о qy в ан ня
/найменування об'екта"/

який проекТуетьсЯ /пiдлягаС реконструкцii7 до системи водопостачання та каналiзацiТ MicTa

/сепища, селаl -пt. 
Львiв _, областi

ЗАГАЛЬНI ДАНI

Адреса об'скта 2на
Найменування об'€кта, MiHicTepcTBa, вiдомства б az аm о кв арm uр н uй uсum л о в uй буd uн о к з в бу d о в анlлл,tu

iння М,

v Львiвськiй обласmi
З. Вид будiвництва /нове, реконструкцiяl црзе
4. Проектна органiзацiя /найменування, адреса, J\b телефону ГiПа/
5. Нормативнi термiни проектування,будiвниц тва_2 0 0 7 р - 2 0 0 Вр.

6. Кошторисна BapTicTb об'екта грн.

7. Найменування пiдрядноТ органiзацii

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАНIIЯ
1. Потребау водi /dобчk m.ч. I б.Oл,t3/0обч - проdовольчt л4а2азuнu,, 0

лtаzЬзuнu),Максим€tльнi витрати _|О,'74_л/с, користування дозволяеться по потребi, Вiдпуск

про"одr*.я piBHoMipHo /перiодиЧно/ протягОм 

-6_годин 

на добу /по графiку

ti1_oo _ 2З-OОl.Вода, що подаеться водопроводом, вiдповiдае вимогам ГОСТ 2874-8Z

вidповidае
i з свсl

2. Мiсцем пiдключення до водопровiдноТ мережi е

6-00 -11-00 та

пidкл

гцраш

Вм do

300мм переdбачumu влашmування колоdязя з усmановкою зас_увкu.

3. Мережа кiльцева , На дiлянцi мережi, яка проектуеться встановити
/кiльцева, ryпiкова/

iп
колонш тощо/

4. Водомiрний

5. В план капiтальних робiт
мереж i спорул водопроводу

необхiднО включитИ TaKi роботи з будiвництва або реконструкцiТ зовнiшнiх

"А" по с
lз

6. особливi
УМОВИ КАНАЛIЗАЦII

Санiтарно-технiчнi показники стiчних вод:

а) середньодобове скидання стокiв_!!Щ]() m.ч.1

0.13м3/dобу - проллmоварнi ллаzазuнu) м lдобу
л/секб) максимальне скидання cToKiB |0,,74

в) коефiцiент HepiBHoMipHocTi
мг/л

г) БПК повн. вiд мг/л до
л/сек

.j *upu*rapHi iнградiенти, токсичнi та шкiдлив! речовини i ix гранично - допустимi концентрацl1 в стоках

/в контрольному колодязi i мiсцi пiдключення до колектору населеного пункту/

не бiльше _мг/л не бiльше _мг/л и т.д.

'. 
Д"" д"rр"ruпr" urroa ,r.l 

'aобхiдно 
проведення на майданчику пiдприемства таких

монтажних робiт та вжиття органiзацiйно технiчних заходiв:

будiвельно



а)
б)
З.Мiсцем пiдключенн" .о.ппоЪуrо*Йr*БТ

вл аulmув ання коло dязя.
Мiсцем пiдключення дощових

4, В план капiтальних робiт необхiдно включити
мереж i споруд каналiзацiТ :

TaKi роботи з будiвничтва або реконструкцiТ зовнiшнiх

zосппобуmовuй кансmiзаuiйнuй колекmор Д-600м.ц. Точку

5. особливi умови:

стоки l осади лок€шьних споруд в каналiзацiю
населеного пункту не приймаються.
7, Згiдно НаказУ департаменту мiського iнженерного госпоДарства вiд 15.01.0lp. М6-! замовник
повинеН взяти пайоВу участЬ /або вистуПити замовником з пайовою участю виконкому мiсцевих РаднародниХ депутатiВ абО iншиХ пiдприсмств/ в будiвництвi абЬ реконструкцiТ водопровiдно-
каналiзацiЙних мереЖ i споруД в cyMi 3it3т,бS zoH. /з jозрахунку: 864 грн. за tй7лобу води +'l00Згрн
за lмЗ/добу cToKiB + ПДВ20% )

проект водопостачання та каналiзацii в двох примiрниках, один з яких - оригiнал, передаеться на
погодження органiзацiт, яка видала технiчнi умови, пiсля ресстрацiт суми пайовот участi в обл.
мiськ./планi/.

Технiчнi умовИ е основоЮ для проектування i не дають права на виконання робiт i пiдключення
об'екту до водопровiдно-каналiзацiйних систем населеного пункту.

ТеХНiЧНi УМОВИ ДiЙСНi на ноомаmuвнuй перiоd пооекmування mа буdiвнuumва
при будiвництвi отримати дозвiл в Мкп "лiвiводокйал" на пiдключенн" до,.р.* водопроводу

та каналiзацiТ.
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Начальнику Львiвського
мiського управлiння
МВС Украiни
у Львiвськiй обл.
п. Гладун Ю.Я.

Начальнику управлiння
iнженерного господарства
департамент"у житлового
господарства та
iнфраструктури
ЛьвiвськоТ MicbKoi ради
п. Онисковцю I.M.

в уточнення п.2 та 5
технiчних умов ЛЬ15-782
вiд 09.02.07р.

В технiчних умовах Ns15-782 вiд 09.02,07р. виданих на водопостачання та водовiдведення
багатоквартирних житлових булинкiв з вбудованими об>ектами соцiально-поб5rгового обсrryговування
по вул.Величковського (житловий мiкрорайон Рясне-2 , корrтуси 6|,62 на генпланi) rтункти 2 та 5 читати
в насryпнiй редакцiТ:

Пункт2 : мiсцем пiдключення до водопровiдноТ мережi е водопровiд Д-400мм, пiсля його
прокJIадки (лив. гryнкт 5). Точку пiдключення вирiшити проектом. В мiсцi пiдключенrи водопровiдного
вводу до водопроводу Щ-400мм передбачити влаIпц/вання колодязя з установкою засувки.

Пункт 5: Запроекryвати та прокJIасти водопровiд ,Щ-400мм по Tpaci т.А1 - T.Bl- т.В (по cxeMi)
вiд водогону.Щ-600мм (т.А1) до водопроводу,Щ-300мм (т.В), довжиною opieHToBHo l80п.м..Щiлянку
iснуючих водопроводiв fl-600мм та Щ-400мм вiд т.А1 до т.В , якi потрапиJIи в зону булiвництва,
демонтувати.

Запроекryвати та виконати замiну водопроводу Щ-200мм вiд т.В1 до т.С в районi булинку J\b56

по вул. Величковського (по cxeMi). .Щовжиною opieHToBHo l50п.м.
В т.А1, т.В1, т.В, т.С влашryвати колодязi з установкою засувок, в колодязi в T.Al, на

пiдключеннi до водогону ,Щ-600мтчr передбачити установку дублюючих засувок.

Щиректор

Виконавець: Iýняк Н.Ф.
Тел. 2-459-188

ф,
М.I.Заплатинськии


