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ПМП «Лідер»

ТЕХНІЧНІ УМОВИ в і д  / / -  з .
Для проектування водопостачання та водовідведення об'єкта (приміщення), 
житлових будинків. /ТУ без узгодженого з Водоканалом проекту не дають 
право на виконання робіт./

1 .Об'єкт: будівництва багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку з вбудовано- 
прибудованими нежитловими приміщеннями та автостоянкою для легкових автомобілів в 
двох рівнях (92 квартири)

2.Адреса: вул. Тернопільська, 34 А
3.Водоспоживання: 71,250 м3/добу
4.Водовідведення (стічних вод): 71,250 м3/добу

Перевищення встановленого ліміту без додаткових ТУ, без дозволу Водоканалу 
забороняється.

5.Якість води відповідає ДСанПіН-2.2.4.171-10.
6.Передбачити при проектуванні: Забезпечити нормативну відстань до мереж ВтаК від 

фундаменту будинку. Водопостачання житлового будинку виконати від квартального 
водопроводу 0  250мм, який проходить поряд. При необхідності передбачити ПНС. Для 
стабільного водопостачання, в місці приєднання встановити розділяючу засувку 0  250мм.

7.Місце приєднання в міську мережу: водопровід 0  250 мм
8.Глибина прокладання: min 1,4 м (згідно із ДБН В.2.5-74:2013).

9 Тиск в місці приєднання: min 2,0 кг/см2, max 3,5 кг/см2
10. На вводі водопроводу встановити лічильник води, який занесений до Державного реєстру 

засобів вимірювальної техніки та пройшли метрологічну атестацію.
11.Для обліку витрат води житловий будинок обладнати загальнобудинковим лічильником води 

та поквартирними лічильниками, які занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної 
техніки та пройшли метрологічну атестацію.

12.Для комерційних приміщень встановити водолічильники для кожного комерційного об'єкту. 
Абонент зобов'язаний виконувати всі рекомендації Водоканалу, спрямовані на поліпшення 
якісного обліку питної води та скинутих стоків.

13.Колодязі в мокрих грунтах виконати водонепроникними. Люки встановити з запірними 
пристроями.

14.При прокладанні водопроводу з пластикових труб поряд прокладати сигнальну стрічку для 
послі дуючого його трасування.

15.Протипожежні заходи: по проекту.
Іб.Особливі вимоги:

Умови каналізації
17.Передбачити при проектуванні: відведення каналізаційних стоків від житлового будинку 

виконати в каналізаційний колектор 0  600мм який проходить поряд.
18.Місце приєднання в міську мережу: існуючий каналізаційний колодязь на каналізаційному 

колекторі 0  600мм. Виконати капітальний ремонт колодязя.



19.Якість стічних вод перед скиданням в міську каналізацію повинна відповідати вимогам ДБН, 
Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації 
населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 
року № 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за № 403/6691, Правилам 
користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в 
населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово- 
комунального господарства України від 27 червня 2008року №190, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за №936/15627.

20.В мокрих грунтах колодязі виконати водонепроникними, люки встановити з запірними 
пристроями.

21.Матеріал труб: по проекту.
22.Додаткові вимоги:____________________________________________________________________

23.Частка коштів на розвиток комунальних систем водопроводу та каналізації в 
м. Хмельницькому становить 94296,00грн.

24.При підключення до мереж водопроводу та каналізації які не знаходяться на балансі МКП 
“Хмельницькводоканал” та (або) при проходженні через приватну земельну ділянку отримати 
нотаріально або юридично завірений дозвіл від власника мережі, та (або)земельної ділянки.

25.3а роботу внутрішньо-будинкових мереж водопроводу і каналізації МКП 
“Хмельницькводоканал” відповідальності не несе.

26.Проектування та будівництво виконувати згідно СНиП, ДБН в т.ч. галузевих, інших 
будівельно -  проектних нормативів, санітарно -  екологічних вимог.

27.Проект зовнішніх мереж водопроводу та каналізації узгодити з Водоканалом, один екземпляр 
узгодженого проекту надати Водоканалу для здійснення контролю за будівництвом.

28.Внесення змін до узгодженого проекту без дозволу Водоканалу забороняється.
29.Врізки в мережі водопостачання та водовідведення виконує Водоканал по окремому договору, 

або інша ліцензована підрядна організація при технічному нагляді Водоканала.
30.Роботи по прокладанню мереж мають виконувати ліцензовані підрядні організації. 

Приймання мереж (споруд) в експлуатацію Водоканал виконує при наявності актів на їх 
випробування, актів прихованих робіт, виконавчої документації, актів на дезинфекцію 
прокладеного водопроводу.

31.Не проводити будівельні та інші роботи, складування будівельних та інших матеріалів на 
мережах ВІК.

32.Відповідальність за цілісність інженерних комунікацій та дотримання вимог (згідно ДБН 
(СНиП), необхідних для нормальної експлуатації мереж на будівельному майданчику 
покладається на замовника будівництва та виконавця робіт.

33.Термін дії технічних умов та проекту -  3 роки.
34.У випадку зміни власника проекту (забудовника) переузгодити дані ТУ, проект.
35.Абонент зобов'язаний виконувати вимоги «Правил користування системами комунального 

водопостачання та водовідведення в містах і селищах України», не приєднувати субабонентів 
до мереж без дозволу Водоканалу, не допускати витоків води, стічних вод.

36.До початку будівництва забудовник одержує ордер на розриття вулиць та/або пошкодження 
елементів благоустрою.

Загальні вимоги

В.Б. Кавун


