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На приеднаltня
об'еrrа архiтеrгури) до централiзованих систем водопостачаllня i каtlалiзацiТ м. !нiпропетровська

1. Адреса об'екга , кlлькlсть поверхlв
2. 3амовник (юридична, фiзична особа)
3. Проекгна органiзацiя
4, Нормативнi термiни проектування будiвництва
5 OpieHToBHa коц]торисна BapTicTb об'окга тис, грн
6. Черговiсть введення в експлуатаLliю
7 Потреба у водi питноl'якостi за ГОСТ 2В74-82 куб м/добу,

годин, у тому числl:

житловий будинок примiщення комерцiйного призначення м,куб,/добу;)
- на технологiчнi потреби куб м/добу, макс л/сек,;
- для поливки територi'Г та зелених насаджень куб мlдобу, макс л/сек,,
- витрати на пожежогасlння л/сек,;
- витрати води длЪ об'екrа архiтектури _l(уб м/добу макс л/сек,;
- lншl витDати куб. м/добу
В Потреба в технiчнiй водt куб. м/добу

лi сек
- коефiцiент HepiBHoMipHocTi
- скиданн.я cToKiB вiд об'екга архiтекгури куб м/добу ___ л/сек.
б) фiзико-хiмiчнi властивостi cToKiB i i'x склад:
- зваженi речовини _ мг/л
- БСКповнg
- сульфiди

мг/л iT д

до

мг/л
мг/л

- Xapal{TepНl lнгредlснти l токсичнl речовини,
Zп = __ мг/л, Сч = ___ гчлг/л ГJi =

10. На територi) об'окта архlтектури лередбачено,
1) локальнi очиснi споруди у складi

2)облtк cToKiB, якi скидаються (марка приладу)
3) автоматизованi пробовiдбiрники (марка)
4) ная BHtcTb лабораторii
5) заходи на об'ектi

(усереднення, розбавлення доl]оване окидання стокlв тоцо)
6) заходи щсlдо утилiзацir або tзикористання ос;эдlв виробничих стiчних вод

(вказати мiсце захороненвя осадiв, технолог io lх використання тоцо)
11, Сумiш виробничlлх i господарсько-поOутових стiчних вод вtдповrдао вt4могам БНиП 2 04 03-85 i <Правилам
приЙмання ст]чних вод пiдприсмсгв у комуналььi ra вiдомч, системи каналrзацil населенйх пунктlв Украi'нил та
мiсцевим <Правилам приймання стiчних вод у систему водовiдведення м,!нiпропетровська).

3а якими показниками не вiдповiдае (перелiчити з
концентрацiями, мг/л) .

12. ОбСяг води, який використовусться в системi оборотного l повторного промислового водопостачання
куб, м/добу

13. flоOаmкч dо опчmувальноео лчсmа;
а) копiЯ планУ населеноеО пункmУ зi схемоЮ прчв'язкЧ dо счсrпем еоdолосmач ання i каналiзацii', яка
пропонуеmься у М1 :500 ;
б) КОПiЯ dОкуменmа, якuй пidmверdжуе право власносmi (волоdiння) на земельllу diлянку, на якiй
ро3mашовано о6'скm пidключення (копчя рituення ceci| MicbKpadu eid K.---___ D 

--20---р. 
Nо );

в) копiя dозволу на спецiальне воOокорчсlпування (dля промпidпрчемсmв).

Замовн и к

'ПОСаДа ПiДПч^С ПР ]ВИЦе ,ll.. аГ,4 -еЛ п,4 п

Проеюгна
орга н iза цiя (,lосада пlдп,4с,грiзвице в цiаги,тбл 1 п/п


