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Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 12685
на каналізування об'єкта

1. Адреса: вул. Доківська, 14 с. Коцюбинське

2. Назва: "Будівництво і обслуговування житлово-громадського центру"

3. Стічні води в кількості 724,99 мЗ/добу, 20,88 л/сек., в т.ч. додатково мЗ/добу, (в т.ч. 
господарчо-побутових 719,99 (в т.ч. торг.центр - 10,74; вбуд.нежитл.(офісне) прим.в буд. №6 - 
0,24; лікув.діагност.центр,прибуд.до ж/б №7 - 1,06; будівля спорт.і танц.залів - 19,58; 
дкт.садок на 110 місць - 9,95) мЗ/добу; виробничих -  (кафе в ТУ) - 5,0 мЗ/добу) від даного 
об'єкту можливо підключити: до каналізаційних мереж смт.Коцюбинське з подальшим 
відведенням стоків Вашого об'єкта каналізаційними мережами м.Ірпінь при умові 
письмових згод власників вказаних мереж.

4. Дозвіл на каналізування об’єкту на час будівництва отримати в Департаменті 
експлуатації каналізаційного господарства.

5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по 
підключенню до міської каналізаційної мережі.

6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об’єкту в 
експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного 
нагляду ПрАТ„АК“Київводоканал”.

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом 
відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити 
уловлювачі жиру (для об’єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) 
відповідно до п.2.4 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь 
відповідно до п.6.1.1 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м.Києва”*.

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. 
Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи 
каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з 
Генеральним планом розвитку м. Києва.

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ„АК“Київводоканал”.
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13. Обсяг водовідведення об’єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У 
разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого 
комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених 
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 
№ 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ «АІ< «Київводоканал» додаткові технічні умови на 
обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких 
оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ„АК“Київводоканал” за адресою: 
вул.Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на 

зберіганні у ПрАТ„АК“Київводоканал”.
* “Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”, затверджені 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), від 12.10.2011 № 1879.

15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з 
високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ„АК“Київводоканал” 
та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 
(ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з 
Розрахунковим департаментом ПрАТ„АК“Київводоканал” (вул. Електротехнічна, 16).
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