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ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 
від 03.05.2017 року

На приєднання
багатоквартирного житлового будинку, за адресою: вул.Шолуденка,17-к, 

до централізованих систем водопостачання та водовідведення 
в м.Вишгороді Київської обл.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник -  ТОВ «ЗЕНІТ ГРУП».

2. Найменування об'єкта будівництва: багатоквартирний житловий будинок з 
вбудованими приміщеннями центру активного відпочинку.

3. Місцезнаходження об'єкта будівництва вул. Шолуденка, 17-к,

4. Вид будівництва - нове будівництво.

5. Проектна організація -  ФОП Неронова Є.М., м.Київ, вул. Ромена Ролана 13-а.

6. Нормативні терміни:
- проектування 2016 рік;
- будівництва 2016-2018 роки;

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 100,4 куб. м/добу, в тому числі:
на господарсько-питні потреби 80,40 куб. м/добу; 
на виробничі потреби 17,90 куб. м/добу; 
на полив 2,0 куб. м/добу;

- на пожежогасіння 25 л/сек;
Відпуск води проводиться: цілодобово.

2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води повністю.



3. Місце підключення до існуючої водопровідної мережі 0 3 15мм на вул. Шолуденка в 
районі зворотного колодязя до заводу «Карат».

4. Мережа кільцева.

5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити: пожежні гідранти згідно ДБН.

6. Рекомендований матеріал для труб вводу поліетилен 0100мм з додатковим захисним 
шаром.

7. Глибина закладання 1,5 м (згідно із ДБН В 2.5-74:2013).

8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати лічільником холодної води 
моделі «Sensus IPERL» з радіомодулем для дистанційного зняття показників витрати води 
(згідно рішення технічної ради від 10.01.2013 року).

9. Особливі умови: Вбудовані приміщення, місця поливу території обладнати 
лічильниками холодної води «Sensus» 015мм з радіомодулем для дистанційного зняття 
показників витрати води (згідно рішення технічної ради від 10.01.2013 року). Всі квартири 
обладнати лічильниками холодної води «Powogaz» 015мм, клас точності «С». Перед 
початком проведення робіт, погодити проект з Вишгородським МКП «Водоканал».

10. Точка розподілу за згодою обох сторін.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:
а) середньодобове скидання стоків 98,4 куб.м/добу,

- на господарсько-побутові потреби 80,40 куб. м/добу,
- на виробничі потреби 17,90 куб. м/добу.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені 
Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи 
каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 
лютого 2002 року N 37, зареєстрованими в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 
403/6691.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН 2.5-75:2013, 
Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи 
каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 
лютого 2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 
403/6691 та місцевим Правилам приймання М. Вишгород, Правилам користування 
системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в 
населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово- 
комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за N 936/15627.

2. Рекомендований матеріал для труб відводу поліетилен ПЕ -  150 СДР -  17 ДСТУ Б 
В.2.7-151:2008.

3. Місце приєднання випуску системи водовідведення: проектуємий самоплинний 
колектор 0500мм по вул.. Шолуденка.

4. Точка розподілу за згодою обох сторін.



5. Особливі умови: Побудувати каналізаційний колектор 0500мм від камери гасіння 
на вул. Шолуденка до КНС «Центральна». Перед початком проведення робіт, погодити 
проект з Вишгородським МКП «Водоканал».

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних 
споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не 
приймаються.

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у 
одному примірнику передається на погодження і зберігання в Вишгородське МКП 
«Водоканал».

8. Після закінчення будівництва, укласти договір на водопостачання та водовідведення 
з Вишгородським МКП «Водоканал» згідно «Правил користування системами 
комунального водопостачання і водовідведення в містах і селищах України».

9. Технічні умови дійсні до 03.05.2019 року. Вони є підставою для проектування, але не 
дають права на виконання робіт по підключенню до існуючих мереж водопостачання та 
водовідведення.


