
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ 

На проектування, модернізацію 
чи реконструкцію  локальних 
очисних споруд

ІНФОРМАЦІЯ   ПРО   ЗАМОВНИКА:

Найменування організації:

Адреса підприємства:

Контактна  особа:

Займана посада:

Телефон/факс:

E-MAIL:

1.Географічне розташування об'єкту (область, район, місто):

2.Статус об'єкту:

- діюче

-проектоване

-те що реконструюється



3. Характеристика виробничого процесу:

-робочих годин в зміну:

-кількість змін в добу:

-робочих днів в тиждень:

4.Схема і тип водовідведення:

тип:

-виробничі;

-господарсько-побутові;

-дощові;

схема:

-змішані;

-роздільні;

подача стічних вод на локальні очисні споруди:

-під тиском;

-самопливом.

5.Скид очищених стічних вод:

-каналізація;

-водойма (рельєф);

-інше

(вказати)

6.Кількість стічних вод:

а) Виробничі:                         м3/добу м3/год

б)Господарсько-побутові:   м3/добу м3/год

в)Дощові: м3/добу м3/год



7.Показники стічної води

-Завислі речовини, мг/л;

-Жири, мг/л;

-БПК5, мгО2/л;

-ХСК5, мгО/л;

-Азот амонійний, мг/л;

-Нітрати, мг/л;

-Нітрити, мг/л;

-Азот загальний,мг/л;

-Сульфати, мг/л;

-Хлориди, мг/л;

-СПАВ, мг/;

-Фосфати, мг/л;

-Сухий залишок.мг/л;

-Залізо, мг/л;

-Нафтопродукти, мг/л;

-рН;

-Температура,  оС

-інші показники;

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Додаткові вимоги при  скиданні  води :

-БПК5,мгО2/л;

-ХСК5, мгО/л;

-Температура;

-рН

-інші показники;

 

 

9.Якщо є існуючі очисні споруди 
(надати  іформацію як додаток до 
опитувального листа)

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Додаткові вимоги:

 

 

 

 

 

 

 

Опитувальний лист заповнював 
(посада, ФІБ)

 

Дата
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