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бульв. Лесi УкраТнки, буд. 26, лiт. В, 9-й поверх, м. КиТв, Украiна, 01133
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<Укрбулекспертиза)

К. В. Тарасевuч

м. КиiЪ <26> грудня 20lЗ р.

позитивниЙ висновок ль 4_134_13_кч/св
, комплЕксноi вкспвртизи

. запроектом <<Багатоквартирнi житловi булинки у районi вулиць
KipoBa та Рiчкова в м. Ялта.
I, II,III, !V черги будiвництва>>.

Категорiя складностi об'екта булiвничтва- IV
Заrrловник булiвничтва - Т О В к О Т РДДА-К Р И М ))
Генера-пьний проектувальник - Т О В < С Е В I Н ТЕ Р П РО Е КТ r)

За результатапdи розгляду проектних матерiалiв ,.u aп"ra"'aауважень за висновком
комплексноi експертизи встановлено, що дана проектна документацiя вiдповiдас нормам
з питань мiцностi, fiадiйностi та довговiчностi булинкiв i споруд, ix експлуатацiйноi
безпеки та iнженерного забезпечення, санiтарного та епiдемiологiчного благополуччя
населення, енергозбереження та енергоефективностi, пожежноi безпеки, а також
виконання архiтектурних вимог i рекоменду€ться до затвердження в установленому

ку з наступними осн вними технlчними

показники Одиниця
вимiру

кiлькiсть
I чепга II чепга III чепга IV черга
Секцiя l.

Житловий
бчдинок.

Секцiя 2.
жlrтловий
будинок.

Секцiя 3.
Житловий
будинок.

Секцiя 4.
Житловий
будинок.

характер бчдiвництва Нове будiвни lTBo
Площа дiлянки га 1, 306
П.ilоща забудови )м- б35,00 б35,00 б35,00 635.00
поверховiсть поверх. 16 16 16 16

Будiвельний об'см м' 33 031,31 33 031,31 33 031,31 33 031,3l
y томy числr:
- вище вiдм.0.00 м] 29 з12,43 29 з12,43 29 з12,43 29 з12,43
- нижче вiдм.0.00 м' 3 718.88 3 718"88 3 718,88 3 718,88

загальна кiлькiсть
квартнр у булинку

y тOму числi:
шт. 150 150 150 150

- l-кiмнатних IIlT. 92 92 92 92

(проdовсtсення duв, на звороmi)

I
показниками

Y кра ifia
WWW. uкrbudeкSpetts_om. u а
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2-цlп,цеrццд шт.

|0 924,22
м2Площа житлового

бwпинкч
3 393,80 

l-;;J,житлова площа
квартир у будцццJ-

1м-

площа лiтнiх
-лrr..irrrдць

1м-

6812,92
м2Площа квартир у

6rrппццv

610,96
м2 б70,96 |urояu| оzояоКорисна площа

вбудованих нежитлових
примiщень, у т.ч. -+

м2

шт.
l

ll

532,73 |sзz,zз[ sзz,zз

252525

532,,73офiсного
призначення

25Кiлькiсть вбудованих
нея(итлових примiщень,
v т.ч. _7l7l

ffi
1офiсного

призц4ч9ццц
шт.

1

---- лл lл 44,|41м' 44rl:l

591,56

l {t.-r.t l|,lll
l sgt,so lll

591,56 591,56Розрахункова площа
вРулованпх нея(итлових
примiщень, у т.ч.

- офiсного
призначення

,м-

495,051м' 495,05 495,05 495,05

1м, 22l,|6 22I.,lб

l1

22l,|6

11 11

183,15

;Б

22',16Гrrоща вбулованоi
стоянки автомобiлiв
боксового типу _

кiлькiсть машиномrсць
вбудованоi стоянки
автомобiлiв боксовоl,о
типу
площа технiчних

шт. 1l

1м' 183,15 183,15 183,15

ПРИмlщень rrrлD4Jr.

плоша технiчного
поверху

1м- 616,95 бl6,95 616,95
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Примiтки:
1.

2.

за визначення категорii склалносгi об'екга (п. З сг, 32 Закону Уr<рiни "про реryлювання мiстобудiвноi дiяльностi i технlчнl
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вiдповiдальнiсть замовник i проектна органiзачiя, ,*uro , 
"n* 

немас вимог за поюдженням проектноi документацll з

органiзачiями ix видапи

з. обов'язковий додаток до окспертного висновку

п€

п(
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з:r

Вiдповiдальний за проведення

комплексноi експертизи,
головний експерт
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I
до поз итивн ог.х?#. J.ъKy JФ 4 - 1 з 4 - 1 з -кч/свомплЕксноi ЕкспЕртизи

<<Багатоквартирнi житловi будинки у районi вулиць kipoBa та Рiчкова в м.Ялта. I, II, III, IV черги будЬницru"ri.

проект <<Багатоквартирнi житловi будинки у районi вулиць kipoBa та Рiчкова в м.Ялта, I, II, III, ry черга оудiвницт"uri,' |озробле"ии у 2012 роцi тоВ<Севiнтерпроект)), гАП - Котельнiков Р. а., 1ЪаrrlфiкацiйнЙй сертифiкат: серiяАА м 001754) на замовлення ТоВ <OTp"ou-Kp"">> на пiдставi:
1, Архiтектурно-планувiUIьне завдання J\b 06/86 (l01/08) вiд l9.06.2008 р.2. Завдання на проектування вiд 30.06.2013р., ,ur".рд*ЬЙо Замовником.3, !оговорУ оренди земельноi дiлянки вiд 20.06.2006р. (зареестрованого вКРФ ДП (ЦГЗК) при .Щержкомземi Украiни Ъiri 0l ; l 1 .2006р. м0406021001 l7).
4. Технiчних умов та листiв щодо проектування об'екта, видаFIихвiдповiдними службами MicTa.
5. Щоговору про органiзацiю будiвництва житлового будинку.

^ 6. Тgпозйомки М l:500.
7.' Звiту про iнженерноjгеологiчнi вишукування. ,,

8. ,проекту оцiнки впливу на навколишне середовище.

!iлян,ка будiвництва знаходиться в захiднЙ частинi м. Ялта. Площа дiлянки1,1306 га.
В'iЪд на дiлянку органiзований з вул. KipoBa.
{iлянка будiвництва являс собоюЪ.р"ЙрМ, вiльну вiд забудори.

Щiлянка межу€:
- }1io - територiя вiльна вiд забудови;
- Схiд - скJIадськi споруди; '
- Пiвдень - майданчик проектусмих багатоповерхових житлових булинкiв (вiльна вiдзабудови);
- Пiвнiч - гаражi та житлова забудова за iснуючоi пiдпiрною стiною.

!iлянка будiвництва розташована в середнiй частинi великого сучасного зсуву<ГНiЗДеЧКО> М 288lЗ42,На КРУтому схилi пiвденноi експозицiт, в мелсах абсолютнихвiдмiток 130-1 |2 м. над piBHbM моря.
Вертикальне плануваннЯ виконане з урахуванням мiнiмального обсягуземельних робiт, найбiльш економiчнот посадки булiвлi, в ув'язцi з iснуючимрельефом i забезпеченням поверхневого водостоку. Для цього запроектованiпiдпiрнi стiни висотою до 11 м. Вiдведення поверхневих вод вiд будiвлiпередбачено вiдкритою системою по спланованiй територii в бiк природногопониження рельефу мiсцевостi на проiЪд, з якого ор.urriзо"аниИ в'iЪд нЪ oin""ny.ВiдведеннЯ грунтовиХ воД вiД пiдпlрних cTiH здiйснюеться за допомогоюзапроектованих лоткiв в iснуючу зливну каналiзацiю.

майданчик будiвництва характеризусться наступними природно-клiматичними ха}актеристиками :- Плошадка будiВництва розташоВана в IV клiматичному районi.



За вiдносну оцiнку 0.000 прийнята вiдмiтка чистоТ
проектованоi будiвлi, Що вiдповiдас абсолютнiй вiдмiтцi

пiдлоги 1 поверху
r24.з0,

будинок з вбудованими

будинок з вбудованими

булинок з вбудованими

на дiлянцi будiвництва запроектованi наступнi будiвлi та споруди:У 1-й черзi:

"о";*::ffi;Оu'ОХОВИЙ 
баГаТОКВаРтирний житловий будинок з вбудованими

- трансформаторна пiдстанцiя;
- ГРП;
- дитячий майданчик;
- майданчик для заняття фiзкультурою;
- майданчик вiдпочинку для дорослих;
- майданчики для складування великогабаритного смiття;
- мiсця для тимчасового зберiгання автомобiлiв;
- крита стоянка автомобiлiв.

У 2-й че'рзi:
- 16-ти поверховий багатоквартирний житловийпримiщенtlями.
- Мiсця для тимчасового зберiгання автомобiлiв;
- Господарський майданчикf

У 3-й черзi:
- 16-ти поверховий багатоквартирний житловий

примiщеннями.
- дитячий майданчик;
- крита стоянка автомобiлiв.

В 4-й черзi:
- 16-ти поверховий багатоквартирний житловий

примiщеннями.
- Мiсця для постiiного зберiгання автомобiлiв;
TexHiko - економiчнi показники по генерчшьцому плану пiдрахованi в межахблагоустрою територii.

УI,II,IIIтa.IV1.p^.i.,.o"ouffiкцiйl,2,3тa4(житлoвoгo
бlЦИНКУ), СеКЦiЯ l, 2; З Та'4 ЯВляс собою 16-ти поверховi односекцiйнi житловiбlл"g*, квадратнi в планi, з розмiрами в осях 24.30х24.30м.У пiдвалi, розташОваномУ на вiдм. -6_100,1озмiщенi: електрощитова, IТП,примiщенНЯ для мереж зв'язку bu 

"u.o."a, 
вбудованi нежитловi примiщення. Входи

;#iН:ДО 
ВбУДОВаНИХ НеЖИТЛОВИХ примiщЬнь вiдокремленi i здiиснюються через

У цоколЬномУ поверсi кожноТ секцii розмiщенi 7 нежитлових примiщеньфiсногО призначеНня, КожНе вбудоваr. прrri*Ъп*r" включас в себе кабiнети,санвузоЛ i KiMHaTy персонirлу. Вхiд 
" п.*йовil,римiщення здiйснюеться через



заг.цьниЙ коридор, якиЙ вiдокремЛениЙ вiд входУ в пiд'i'зд житлового булинку та
знаходиться на вiдм.-3.400.

житлових поверхiв 15. В центрi кожного житлового flоверху знаходиться
просторий хол. Сходово-лiфтовий вузол представлений двома лiфтами, один з них
передбачений для пiдняття пожежних пiдроздiлiв, i сходами типу Н1, доступ до яких
на кожному поверсi здiйснюеться через вiдкритий перехiд. На кожному поверсi в
таrrбур-шлюзi з пiдпором повiтря пiд час пожежi передбачена зона безпекЙ для
-lюдей з обмеженими можливостями.

У кожнiй квартирi, починаючи з другого поверху (з вiдм. 3.000), на балконi або
--lоджiТ передбаченi протипожежнi майданчики вiдстою з глухим простiнком до
зовнiшньоi стiни квартири не менше 1,2 м.

на першому поверсi житлового булинку розташовусться 8 однокiмнатних
хвартир та 2 двокiмнатнi квартири. На наступних поверхах б однокiмнатних i 4
:вокiмнатних квартири. У частинi квартир кухонна зона об'еднана iз загальною
шi_rtнатою. В iнших квартирах KyxHrI видiлена в окреме примiщення.

квартири, офiснi примiщення, примiщення з нормованим температурним
реrкимом опilлюються вiд даховоi модульноi котельноi, що розробляеться окремим
шроекгом. Смiттспровiд iз завантажув.lJIьним кJIапаном розташований у вiдкритому
перходi на кожному поверсi. На вiдм. 42.000 розташований технiчний no".p* дп"
шрю-IаданIIя та обслуговування комунiкацiй.

Покрiвля пЬлога з внутрiшнiм. органiзованим водостоком. Вихiд на покрiвлю
tтit"lсню€ться по металевiй лрабинi через примiщення виходу на пькрiвлю.

КОНстр}чктивна схема:
згiдно iнженерно-геологiчного звiту, грунти майданчика представленi такими

гео--tогiчними вiдкладеЁнями :

IгЕ - 1 - насипНi грунти - представленi суглинками жорства, щебенем, брилами
rашrякiв та домiшками булiвельного смiття. Потужнiсть шару досягае 5м.

IгЕ - 2 - сучаснi i нерозчленованi пiздньочетвертичнi-сучаснi жорствi суглинки
:ресвянi зi щебенем аргiлiту i пiщанику, TeMHo-cipi, cipi, коричневi i темно-
ft-lPIГIHeBi, щiльнi, полутвердi, qологi та обводненi. Поширенi майже повсюдно в
t!er.(ax територii проектованого булiвництва. Потужнiсть вiдкладень досягас 8-9 м у
Iеrк&х дiлянки будiвництва.

IгЕ-3 - нерозчленованi середньо-пiздньочвертнi делювiально-пролювiальнi i
TrBHi вiдкладення, представленi щебенево-брильними грунтами з суглинiстим
заповнювачем. Грунти IгЕ-3 пiдстеляють зсувнi rрунти IгЕ-2 i переважно зiUIягають
r шновi сучасного зсуву. Потужнiсть вiдкладень досяtгас 5-6 м.

IГЕ-4 - еЛЮВiй КОрiННих вiдкладень таврiйськоi cepii. Елювiальнi вiдкладення
пре:ставленi сильцо вивiтреними аргiлiтами, трiщинуватими з прошарками
lтевролiтiв i пiсковикiв, коричневими, з плямами озалiзнення, в основному
обво:ненi. Максимальноi потужносri (до 5 м) елювiальнi грунти досягають на
дLтянкаХ близького залягання до денцоi поверхнi.

гЕ- 5 - KopiHHi вiдкладення таврiйськоi cepii, представленi аргiлiтами, з
Шtкtшарками ilJlевролiтiв i пiсковикiв, TeMHo-cipi, сильно дислокованi, щiльнi, с
регiонапьним водоупором, обводнення, як правило, приурочене до тектонiчних зон
пi твtlщеноi трiщинуватостi.

Згi:но ДБН B.1,1-112:2006 таб. 3.1 п.3
,- ."r:rieToHr,.

проектна булiвля - стiни з монолiтного



Розмiр булiвлi в осях А-д - 24.3м; 1-6 - 24.ЗOм. Висота вiд планув€Lльних до
верхУ перекриття вiдм. +54.100. Фундаменти, стiни, перекриття та iншi
Iонструкцii розробленi вiдповiдно до чинних ДБН i СН.

розрахункова модель споруди явля€ собою просторову конструкцiю, зi
стiнами з монолiтного залiзобетону (згiдно ЩБН B.1.1-12: 2006 табл.3.1 п.3).
Розрахунок будiвлi виконаний на програмномУ комплексi "лIрд-9.4" за
спекгрitлЬним метОдом i урахуванням грунтовоi основи згiдно вимог лlп2.таблицi
2.2 ДБН B.1.1-12.2006.

Констр}rктивнi елементи спор}rдження для Секцii 1.2.3.4:
ФундАМЕнтИ - монолiтна залiзобетонна плита товщиною 1500 мм, з

rр\lатурОю пО дстУ з760-2006 дивисЬ кресленНя даного проекту. Бетон кJIасу
в25, W8, F75.

МоНоЛIТНI СТIНИ - являють собою монолiтнi залiзобетоннi стiни
ювщиноЮ 200 мм. ApMoBaHi арматурою по дстУ з760-2006 див. креслення
даного проекту. Бетон класу В20, W4, F75.

ПIЛОНИ - монолiтнi залiзобетоннi, розмiрами 500х1200 мм i 400х500 мм.
AprtoBaHi арматурою по дстУ 3760-200б див. креслення даного проекту. Бетон
E-Iacy В20, W4; Й5. а

ПЛИТИ ПЕРЕКТИТТЯ - монОлiтнi залiзобетоннi, товщинdю 200 мм. Бетон
E-Iacy В20, W4, F75.

РИГЕЛI - монолiтнi залiзобетоннi, перетином 500х500 (h) мм.
*- . W4, F75.

Бетон класу

ШАХТА ЛIФТА - монолiтнi залiзобетоннi, товщина 200 мм (бере участь в
роботi каркаса). Бетон класу В20, W4, F75.

СХОДИ - монолiтнi залiзобетоннi (якi не берють участi в роботi каркаса).
Бgгон класу В20, W4, F75.

ФУНДАМЕНТИ - монолiтна залiзобетонна плита товщиною 800 мм, з
цматурою по ДСТУ 3760-2006. Бетон кJIасу В25, W8, F75.

МОНОЛIТНI СТIНИ _- монолiтнi залiзобетоннi, товщиною 300 мм. ApMoBaHi
lр}lатурОю пО дстУ 3760-2006 дивисЬ креслення даного проекту. Бетон кJIасу
в20, W4, F75.

КОЛОНИ - монолiтнi залiзобетоннi, розмiрами 600х600 мм. "ApMoBaHi
rрllатуроЮ по ЩСТУ 3760-2006 дивисЬ креслення даного проекту. Бетон кJIасу
в20, W4, F75.

ДIАФРАГМИ - монолiтнi залiзобетоннi товщиною 300 мм. Дрмованi
Ф\lатурою по ЩСТУ З760-2006 дивись креслення даного проекту.

Бетон класу В20, W4, F75
ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ - монолiтнi залiзобетоннi товщиною 300 мм. Бетон

L-Iacy В20, W4, F75.
РИГелi - монолiтнi залiзобетоннi, перетином 600х800 (h) мм. Бетон класу В20,

п,4. F75.
Зовнiшня обробка:

Секцiя 1"2.3.4 l
ЗОВНiШнi стiни: залiзобетоннi пiлони та газобетоннi стiни утеплюються

шiнералоВатнимИ плитамИ товщиноЮ 50 мм з наступним нанесенням штукатурки i



фарбуваншIм акриловими фарбами.
щоколь будiвлi i зовнiшнi поверхнi приямкiв облицьовуються штучними

плитками "пiд рваний KaMiHb"
заповнення вiконних прорiзiв - металопластиковi палiтурки зi склопакетами.
вхiднi дверi в пiд'iзди - металевi, сертифiкованi, вогнестiйкi (з межею

вогнестiйкостi не менше EI 30), заводська обробка.
покритгя покрiвлi - 2 шари руберойду з похилоутворюючих шарiв з плит

"Пiноплекс".

Внутрiшня обробка:
Секцiя 1.2.3.4
Пiдвал: пiдлога - бетонна, стiни i стеля - без обробки;
Елекгрощитова: пiдлога - керамiчна плитка, стеля i стiни - вапняна побiлка;
IТП: пiдлога - бетонна, стеля i стiни - вапняна побiлка;
Примiщення мереж зв'язку: пiдлога - бетонна, стеля i стiни - вапняна побiлка;
Насосна: пiдлога - бетонна, стеля i стiни - вапняна побiлка;
ТаМбУР i Загальний коридор на вiдм. -3.300: Пiдлога - керамiчна плитка, стiни,

стеля - штукатурка з под€rльшим фарбуванням акриловою фарбою;
СаНВУЗОл для МГН: пiдлога i стiни - керамiчна плитка, стеля - побiлка;
офiси: пiдлога - теплоiзоляцiйний шар полiстеролбетона 50 мм, стiни i стеля -t

оез оOроOки;
Смiтгекамери: стiни, пiдлогД - керамiчна плиiка, стеля - псiбiлка;
примiщення загального користування житлового булинку: стiни, стеля-

шгукатурка з фарбуванням акриловою фарбою, пiдлога - керамiчна плитка;
КВаРтири: пiдлоги (KpiM балконiв, лоджiй i су) - звукоiзоляцiйний шар з

полiстеролбетона 50 мм. Стiни i стелi - без обробки.
Технiчний поверх: стiни, стеля - без обробки, пiдлога - полiетиленова плiвка,

шар мiнеральноi вати товщ. 100 мм, армована цементно-пiщаною стяжкою товщ. 50
ll\l.

Протипожежна безпека:
БУдiвлi запроектованi I ступеню вогнестiйкостi, на пiдставi вимог ДБН B,1.1.-1-2002 "Пожежна безпека об'ектiв будiвництва". Стiни, колони, перегородки i

ПеРеКриття запроектованi згiдно вимог ДБН B.1.1.-7-2002 вогнетривкими з межею
вогнестiЙкостi вiд 2 дО 2о5 годиН зi збiльшенняМ захисного шару вiд 50мм до 80мм.

Bci вiдкритi дерев'янi та металевi несучi елементи пiддаються обробцi
сертифiкованими на ykpaTHi матерiалами, що забезпечують необхiдну межу
**ЖН;Т'd:*::fl-ноТ 

безпеки передбаченi i урахуванням вимог ДБН B.1.1.---2002. '

спецiальнi заходi:
ПРОеКТОм передбаченi необхiднi антисейсмiчнi заходи згiдно з вимогами

JБН В. 1.1-12:2006. Стiйкiсть та мiцнiсть будiвлi в цiлому, а також iT окремих
НеСУЧИХ еЛементiв на розрахунковi сполучення навантажень, у тому числi з
},рахуванням сейсмiки, пiдтверджено розрахунками.

В Умовах 8-ми бальноi сейсмiчностi майданчика будiвництва Bci конструктивнi
рiшення прийнятi вiдповiдно до дiючих норм.

ПРОектом передбачений захист будiвельЕих виробiв i конструкцiй вiдповiдно
.Io СНiП 2.03.11-85 <<Захист будiвельних конструкцiй вiд корозii>. Bci зварнi
З'€JНаННя i металевi деталi, що виходять на поверхню залiзобетонних конструкцiй
повиннi бути обетонiрованими дрiбнозернистим бетоном або цементним розчином



Iý1l00 товщиною 20мм.
днтикорозiйний захист закладних i з'сднувальних деталей виконати шляхом

Еанесення емалi пФ 115 (госТ 6465 - 76) в 2 пари по грунту гФ 021 (госТ 25|29-
8).

опалення:
Для секцii 1.2.3.4.
Проектом передбачено влаштування поквартирних систем опаJIення.,Щжерело

теtL,IопосТачання систеМ опzLлення - iндивiдУальний тепловий пункт, розташований
в технiчному примiщеннi на вiдм. -6,100. Устаткування i комплектацiя джерела
те111опостачання вирiшуеться у вiдповiдному роздiлi. опалення громадських та

аrrriнiстративних примiщень, мiсць загального користування, передбачасться

iн:ивiдуальними системами опiшення.

,щля опалення житлових примiщень проектом передбачасться влаштування

iшивiдуальних поквартирних систем опапення в межах обслуговуваних квартир.

Сltстеми опчtлення 2-х трубнi, з горизонтчlJIьним розведенням i зустрiчним рухом
тегпоносiя. опалювальнi прилади - сталевi штампованi радiатори з нижнiм
пi_ltс,tюченням приладiв i вбудованими терморегулюючимi клапанами, в ванних
ýtIHaTax, опЕUIюв€lJIьнi прилади - HacTiHHi рушникосушки. Bci опалювальнi прилади

забезпечуються запiрними клапанами з попереднiм наJIаштуванням витрат

теп_rоносiя i терморегулюючими елементами. Кожна iндивiдуальна система
? с.

об-rаднана вузлами облiку тепловоi енергii, розташованими в гIримlщенн1 мlсць

зага]ьного користування.
для опалення громадських та адмiнtстративних примlщень проектом

перлбачаеться влаштування iндивiдуальних систем опыIення в межах

обс-rуговуваних груп примiщень. Системи опчtпення 2-х трубнi, з горизонт.lльним

Fюзведенням i зустрiчним рухом теплоносiя. опалювальнi прилади - сталевi

шгалtпованi радiатори з нижнiм пiдключенням приладiв i вбулованими

тер\IорегУлюючими кJIапанами. Bci опчUIювrLльнi прилади забезпечуються запiрними
Е1апанами з попереднiм налаштуванням витрати теплоносiя i терморегулюючими
е-Iе\tентами. Кожна iндивiдуальна система обладнана вузлами облiку тепловоi

енергiт, розташованим в примirrрннi мiсць загапьного користування.

для опаJIення мiсць загального користування проекгом передбачаеться

в1аштування системи опаJIення в межах обслуговуваних примiщень загального

*op".iyuunr". Система опалення 2-х трубна, з нижньою подачею теплоносiя.

опапювальнi прил ади - сталевi штампованi радiатори з бiчним пiдк.гlюченням

прlr:lадiв. Bci опалювальнi прилади забезпечуються запiрними кJIапанами з

пЬпереднiм наJIаштуванням витрати теплоносiя. Сисдема обладнана вузлами облiку

теп-rовоТ енергii, розташованими в примiщеннi IТП.,
заповнення i пiдживлення системи опIIJIення теплоносiсм передбачаеться

безпосередньо на джерелi теплопостачання.
компенсацiя теплових розширень теплоносiя i захист вiд пiдвищення тиску

теп-rоносiя вище допустимого передбачасться на джерелi теплопостачання

прIlстроямИ, Що знаходяться в комплектi поставки обладнання.
прокладка трубопроводiв систем оп.lлення прийнята прихована, переважно, в

ц п стяжцi пiдлоги, i в булiвельних конструкцiях.
розрахункове навантаження системи опаJIення 325,57 2 l{BT.

рiчнi витрати тепла на оп€Lлення становлять 1999,8 гщхс/рiк.

J.rя секцii 1.2.3.4.

вентиляцiя:



ОбМiН ПОВiтря в примiщеннях проектованого булинку органiзов аний
вi:повiдно до вимог дiючоi нормативноТ документацii.

ВеНТИЛяцiя проектованого булинку передбачаеться пirипливно-витяжна з
прtrродним i механi.iним спонуканням. У житлових квартирах подача припливного
ПОВiТРЯ передбачасться в житловi примiщення (загальнi кiмнати, спtlлънi i KyxHi).
ВrГЯЖКа передбачаеться з примiщення KyxHi, ванних KiMHaT i санвузлiв. У
ЕеrКИТЛОВiЙ частини пiдвалу передбача€ться подача повiтря в кожне з примiщень
оhре}lо, з подitльшим видiшенням повiтря з цих примiщень.

З ВбУдованих офiсних примiщень i пiдвалу, передбачена витяжна механiчна
веrпиляцiя окремими системами.

ВИДаЛення повiтря з примiщень квартир здiйснюеться через вентиляцiйнi
РШiТКИ або витяжнi вентилятори, присднанi до збiрноi вентиляцiйноi шахти через
ýанiци-супутники.

Збiрнi вентиляцiйнi шахти та iндивiдуальнi витяжнi канали виконати в
бl:iвельних конструкцiях з iндустрiальних вентблокiв i вивести вище покрiвлi
б1,:iвлi.

Щiлянки вентшахти, виведенi над покрiвлею, iзолювати тепловою iзоляцiею.
Витяжна система примiщення смiттскамери з природним спонуканням, через

сговбур смiттепроводу.
Вентиляцiд примiщень проектованого об'скту, призначена для забезпечення

ШаРаМетрiв мiкроклiмату i якостi пdвiтря в межах допустимих HQpM в примiщеннях
t Забезпечецня нормованого повiтряобмiну, не житлових примiщень, для
ЗабеЗПечення параметрiв мiкроклiмату та якостi повiтря в межах допустимих норм i
fш]\lог технологiчного обладнання встановленого в них.

Перетiкання повiтря в сумiжних примiщеннях передбачене через.щiлини пiд
JВеРИМа ПЛОЩеЮ не Менше 0,03 м2, або через переточнi решiтки з живим перетином
Ее \lенше 0,03 м2, або переточнi клапани.

Приплив зовнiшнього повiтря передбачений неорганiзований за рахунок
iНфiльтрацii та органiзований через BiKoHHi провiтрювачi або iншi припливнi
шристроi.

,Щля забезпечення повiтрообмiну в пiдвалi i технiчному поверсi в зовнiшнiх
сгiнах передбаченi продухи загальною площею не менше l/400 площi пiдлоги
пi.lвалу, piBHoMipHo розташованi по периметру зовнiшнiх cTiH.

водогiн i кана-пiзацiя:

,Щаним проектом запроектованi внутрiшнi мережi водогiну i кана.tliзрчii
1. У будинку запроектованi системи:
- Госп.питного водогону;
- Протипожежного водогону;
- Господарсько-побутовоТ каналiзацii;
- Зливноi каналiзацii;
2. Розрахунок i проектування систем виконано згiдно з вказiвками: ,ЩБН В.2.2-

15-2005 "Будинки i спорули. ЖИТЛоВI БУДИнкИ" СН 478-80 "Проекгування i
r.ОIrгаЖ трубопроводiв систем водопостачання i каналiзацiI з полiмерних матерiалiв"

3. Постачання води до проектованоi булiвлi передбачено вiд iснуючих мiських
шереж.

Гарантований натиск в мережах в точцi пiдк.гlючення - 50.0 м.
Облiк витрат воhи по будiвлi передбача€ться в колодязi в точцi пiдключенtш до

хереж MicTa.
4. Система господарського водопостачання прийнята двохзонна:



В якостi вводно-розподiльчого пристрою проектованого об'екта прийнятий щитзр\,. встановлений в електроЩитовiй, 
"nu роrriшована в пiдваrri на вiдм. -6.100. На

Iюверхilх житлового булинку встановлюються сумiщенi електрослаботочнi щити наl0 lвартир щlЕ). Поверховi щити обладнуються автоматичними вимикачами з
лiтrrьниками i рейками затискачiв:

- ПровiдНик "N", iзольоваНий вiд корпуса щита;
- Провiдник "РЕ", присднаний до метаJIевого корпусу щита.
ОСНОВНИМИ СПОЖиВачами електроенергii е: навантаження квартир, офiсiв,

лiфiв, елекtричне освiтлення, господарськi потреби булiвлi, тепловий.rу"пr. 
-

В якостi зzвемлюВача викоРистовуеться окремий контур зЕtземлення, з'сднаний
з ар}(атурою фундаментноi плити будiвлi.

Димовидалення:
_ Проект протидимного захисту в разi пожежi для багатоквартирних житлових
ф-lrнкiв у районi вулиць KipoBa та Рiчкова в м. Ялта (I, п, III, IV o.pi" будiiвництва,

1,2,3,4) виконаний на пiдставi архiтектурно-булiвеп"""* креслень i
riлrовiдно до вимог чинних будiвельних норм i правил.

ПроектоМ передбачаетьсЯ видаленНя димУ при пожежi з коридору (сист.
_ -_, - i i пiдпiР повiтрЯ в шахтИ лiфтiВ (сист. Пп1 i ппz; i в безпечну зону для МГН

КеруваннЯ припливно-витяжними системами протиfrимноi вентиляцii
шер:бачаетЁся в автоматичному (вiд системи виявлення пожежi) i в дистанцiйному
{Bi: кнопок у диспетчера) режимах. В межах вiдсiку, в якому виникла пожежа,
mдrягають вiдключенню Bci системи загrшьнообмiнноi вентиляцiт i
шо,нлtцiоНування. !ля забезпечення розрахункових режимiв спiльноi дii системи
дIL\{овидilлення та систем пiдпору повiтря необхiдно випереджаюче вкJIючення
rir,гя;кноi системи щодо припливних. Перiод випередження повинен бути не бiльше
}-ц.

слiд вiдзначити, що проектна документацiя <<Багатоквартирнi житловi
улrнки у районi вулиць KipoBa та Рiчкова в м. Ялта. I, II, III, IV черги,l

}:iвництва)) допрацьована за зауваженнями експертизи i вiдповiдас вимогам
н А.2.2-З,2004. дстУ Б А2.4-4-99 <OcHoBHi вимЬги до проектноТ та робочоТ
1rtентацiТ>> замiнили на ДСТу Б.А.2.4.-4:2009 <<OcHoBHi вимоги до проектноi
робочоi документацii>.

У проведеннi експертизи брали участь експерrиi
ХарчуН ю. п., Шиян м. м., Григор'ев в. п., ВаЩенко о. I., Скугар - Скварська

Головний експерт проекту,
вiдповiдальний експерт |. П. Харчун
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