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ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ 
ОЧИСНІ СПОРУДИ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД 

На підбір установок біологічного очищення  для готелів, мотелів, відпочинкових комплексів та закладів 
громадського харчування 

(Якщо у Вас виникли питання по заповненню опитувального листа, будь ласка, зверніться до наших спеціалістів) 
Назва організації  
Адреса організації (об’єкту)  
Контактна особа (посада, П.І.П.)  
Номер телефону, E-mail  

 

Вид робіт, які виконуються: 
(потрібне підкреслити) 

-Розробка та узгодження проектної документації 
- Будівництво нових споруд 
- Реконструкція існуючих  
- Монтажні роботи 
- Пусконалагоджувальні роботи 

Інформація про кількість користувачів 
і санітарних приборів:  
(вказати кількість) 

Ресторани, столові Житлові будівлі Адміністративні 
будівлі 

Кількість користувачів    
Кількість                                                 санвузлів    

ван    
умивальників    

душових    
джакузі    

Користування постійне, сезонне    
Максимальна кількість людей    
Кількість обслуговуваних людей за добу (для 

закладів громадського харчування)    
 

Відомості про особливі природні умови 
Фактична витрата води, що поступає, м3/добу  
Наявність електроенергії  
Ймовірний об’єкт для скиду очищеної води  

Розміщення очисних споруд під землею 
Тип ґрунту в місці установки очисної установки:        пісок        супісок        суглинок        глина 
Наявність ґрунтових вод, глибина залягання, м  

Додаткова інформація і вимоги до 
очисних споруд, дренажу, 
монтажу очисних споруд і т.д. 

 
 
 
 

Глибина залягання підвідного колектора, м  
Розміщення очисних споруд надземний варіант 

Наявність будівлі  так          ні   
Розміри будівлі, м  

Додатково необхідно надати: 
1. Звіт про інженерно-геологічні вишукування на ділянці будівництва. 
2. Дані аналізу стічних вод на вході і необхідних ГДК на виході  при скиді в рибо-

господарську водойму(при наявності). 
Примітка: в установки біологічної очистки заборонено скид води з басейнів, регенерації від 
фільтрів, дренажної і зливової каналізації. 

 
Дата заповнення __ _______ 20__р. 
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