
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«МІСЬКВОДОКАНАЛ » 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

SUMY CITY COUNCIL 
MUNICIPAL UTILITY 
«MISKVODOKANAL»

вул. Білопільський шлях, 9, м.Суми, 40009 
тел. (факс) 700-181, 700-160

9, Bilopilskiy way, Sumy, Ukraine, 40009 
tel. 700-181, 700-160

На приєднання: багатоповерхового багатофункціонального будинку з підземним паркінгом по вул. Данила 
Галицького, 68а в м. Суми до централізованих систем водопостачання та водовідведення міста Суми.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
1. Замовник: ТОВ «Сумська Девелоперська Компанія».
2. Найменування об'єкта будівництва: багатоповерховий багатофункціональний будинок з підземним
паркінгом по вул. Данила Галицького, 68а в м. Суми.
3. Місцезнаходження об'єкта будівництва: м. Суми, вул. Данила Галицького, 68а.
4. Вид будівництва: нове будівництво.
5. Проектна організація: ТОВ «БК» Баннерстор Україна».
6. Нормативні терміни:
Проектування 2020 р.
Будівництва 2020-2023 р.
Введення об'єкта будівництва в експлуатацію -------- .
7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта--------- тис.грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1. Потреба у воді 158,0 м3/добу, максимальні витрати 5,55 л/сек:
- на господарсько-питні потреби -  158,0 м3/добу, максимальні витрати 5,55 л/сек;
- на технологічні потреби -  м3/добу,
- витрати на пожежогасіння -  2,5 л/сек.
Відпуск води проводиться: цілодобово.

2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10

3. Місцем підключення є: вулична водопровідна мережа Д = 200 мм по вул. Іллінській, в місці підключення 
передбачити влаштування оглядового колодязя розрахункового діаметру.
з тиском у точці підключення від 1,0 до 2,2 атм. (кгс/см2).

3.1. до нежитлових приміщень у вищезазначеному проектуємому житловому будинку передбачити 
будівництво окремих водопровідних вводів розрахункового діаметру, з влаштуванням лічильників холодної 
води (тип та діаметр яких попередньо узгодити з абонентським відділом КП «Міськводоканал». Вищезазначені 
лічильники води повинні бути укомплектовані комунікаційними модулями з подальшим посиланням даних 
(показників) по GSM або іншому каналу на сервер КП «Міськводоканал» Сумської міської ради)

4. Мережа:---------------.

5. На дільниці мережі, яка проектується, встановити:--------- .

6. Рекомендований матеріал для труб вводу: ПЕ-100.
7. Глибина закладання 1,80 м (згідно із ДБН В 2.5-74:2013).

8. На межі балансової належності водопровідних мереж, передбачити влаштування лічильника холодної води тип 
та діаметр якого попередньо узгодити з абонентським відділом КП «Міськводоканал».
Вищезазначений лічильник води повинен бути укомплектований комунікаційним модулем з подальшим 
посиланням даних (показників) по GSM або іншому каналу на сервер КП «Міськводоканал» Сумської міської 
ради.
9. Особливі умови: у водопровідному колодязі ВК-1 на перехресті вул. В’ячеслава Чорновола із
вул. Іллінській, виконати заміну засувок 1 од. Д = 150 мм і 3 од. Д = 200 мм, класу «А» та фасонних частин 
(згідно схеми, додаток 1).
10. Точка розподілу є: точка врізки в міську водопровідну мережу.



УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
1. Санітарно-технічні показники стічних вод:
а) середньодобове скидання стоків - 158,0 м3/добу; 

господарсько-побутові потреби - 158,0 м3/добу;
б) максимальне скидання стоків 5,55 л/сек.;
в) коефіцієнт нерівномірності 2,5;
г) БСК5 до 207,3 мг/л;
г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці 
підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):
ХСК -  500,0 мг/дм3, завислі речовини -  254,3 мг/дм3; Мінералізація загальна (сухий залишок) -  987 мг/дм3, Азот амонійний -  20 мг/дм3, сульфати -  77,4 мг/дм3, 
сульфіди -  1,5 мг/дм3, Zn (цинк) -  0,12 мг/дм3, Сг3* (хром) - 0,5 мг/дм3, № (нікель) - 0,33 мг/дм3, Нафтопродукти -  2,1 мг/дм3, Жири рослинні та тваринні - 7,08 
мг/дм3, Р043+ (фосфати) -  4,9 мг/дм3, Хлориди -  79,0 мг/дм3, СПАР - 0,43 мг/дм3, Ре (залізо загальне) -  1,0 мг/дм3, Си (мідь) -  0,12 мг/дм3, РЬ (мідь)-0,12 мг/дм3.

Відповідно до п.1.5 Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом 
Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, підприємством розроблено та затверджено в установленому законом порядку місцеві Правила приймання 
стічних вод в системи каналізації м. Суми затверджені рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради № 4 від 15.01.2019 року. Правил 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 
N936/15627.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно- 
монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:
а) передбачити влаштування сміттєвловлювачів на каналізаційних випусках від житлового будинку і нежитлових приміщень;
б) передбачити будівництво окремих каналізаційних випусків від нежитлових приміщень;
в) передбачити будівництво контрольних колодязів для відбору проб стічних вод від нежитлових приміщень.

3. Місцем приєднання є: внутрішньодворова каналізаційна мережа Д = 200 мм по вул. Іллінській, існуючий 
колодязь.
4. Точка розподілу є: точка врізки в міську каналізаційну мережу.
5. Особливі умови: виконати підняття горловини колодязя в рівень із дорожнім покриттям і влаштування 
захисної ізоляції колодязя в місці приєднання (згідно схеми, додаток № 2).

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 розгляд і зберігання в КП «Міськводоканал».

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об’єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про 
регулювання містобудівної діяльності").

Директор КП «Міськводоканал» 
Сумської міської ради Сагач



М 1:500
В'ячеслава Чорновола вул. - Іллінська вул.

ВК1 виконати заміну фасонних частин та засувок Д-150 мм 1 шт та Д-200 мм 3 шт
на клас А

1ТЯЧИИ



Данила Галицького вулиця Дан* па Галицького вуї


