ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
на водопостачання та каналізування об’єкта
1. Адреса об’єкта ____________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Назва об’єкта ______________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Замовник _________________________________________________________
(назва,адреса,прізвище керівника,телефон)

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
4. Проектна організація _______________________________________________
(назва,адреса,прізвище ГІПа,телефон)

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
5. Кошторисна вартість _______________________________________________
6. Строки будівництва ________________________________________________
7. Черговість здачі в експлуатацію ______________________________________
8. Фактичне водоспоживання діючого об’єкта, всього ____________м3/добу,
________________________л/сек.,
в тому числі:
8.1. з міського водопроводу, всього ____________________________м3/добу,
в тому числі:
- на господарчо-побутові потреби ______________________________м3/добу,
- на виробничі потреби _______________________________________ м 3/добу,
- на полив __________________________________________________ м3/добу,
8.2. з інших джерел, всього
_____________________________м3/добу,
в тому числі:
- на господарчо-побутові потреби ______________________________ м3/добу
- на виробничі потреби
___________________________________ м3/добу
- на полив
___________________________________ м3/добу
8.3. На пожежогасіння:
- внутрішнє __________________________________________________ л/сек.
- зовнішнє ____________________________________________________л/сек.
- автоматичне _________________________________________________ л/сек.
_____________________________________________________________________
(з яких джерел, характеристика споруд, виділити потреби з міського водопроводу)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8.4. Потужність зворотних чи повторних систем ___________________ м 3/добу
9. Відведення стічних вод від діючого об’єкта
всього _______________м3/добу ______________________л/сек.,
в тому числі:
- господарчо-побутових ____________м3/добу, виробничих ________м3/добу,
в тому числі без очистки _____________м3/добу, після очистки ________ м3/добу,
_______________________________________________________________________
(склад стічних вод по забрудненню, характеристика очисних споруд)
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10.Водоспоживання об’єкта після будівництва (реконструкції)
всього
___________________м3/добу, ______________л/сек.,
в тому числі:
10.1. з міського водопроводу, всього
_______________________ м3/добу,
в тому числі:
- на господарчо-побутові потреби ______________________________ м3/добу
- на виробничі потреби
___________________________________ м3/добу
- на полив
___________________________________ м3/добу
10.2. з інших джерел, всього _________________________________ м3/добу,
в тому числі:
- на господарчо-побутові потреби ______________________________ м3/добу
- на виробничі потреби
___________________________________ м3/добу
- на полив
___________________________________ м3/добу
10.3. На пожежогасіння:
- внутрішнє _____________________л/сек., зовнішнє ____________ л/сек.,
автоматичне _____________________л/сек..
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
( з яких джерел, характеристика споруд, виділити потреби з міського водопроводу)

10.4. Потужність зворотних чи повторних систем ___________________м 3/добу,
11. Відведення стічних вод після будівництва (реконструкції)
всього ___________________м3/добу, _____________________________л/сек.
в тому числі:
- господарчо-побутових
___________________________________ м3/добу,
- виробничих
___________________________________ м3/добу,
в тому числі без очистки
___________________________________м3/добу,
після очистки
___________________________________ м3/добу
____________________________________________________________________
(перелік по забрудненню та по технології використання)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Додаток до опитувального листа:
- схема розміщення об’єкта в М 1:2000 з прив’язками до вулиць міста,
- копія рішення про виділення ділянки,
- для діючих виробництв копія дозволу на скидання промислових стоків в міську
каналізацію, або паспорт водного господарства.

М.П.

Замовник ___________________________

М.П.

Проектна організація _________________
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