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Порядок пiд'еднання об'ектiв населення до м ваного

водопостачання та водовiдведення

,Щаний порядок реryлю€ вiдносини, якi виникають у процесi приедЕацня

закiнчених будiвництвом, реконструйованих, реставрованих, технiчно

переосЕащеНих абО капiтальнО вiдремонтованих об'ектiв, а також будiвельних

майданчикiв об'ектiв до систем централiзованого питного водопостачаЕIUI

таlабо водовiдведення.

I. Отримання техпiчпих умов

1.1. Д]lя приеднання до систем централiзованого водопостачаншI та

водовiдведення Замовнику необхiдно оlримати технiчнi умови у
КП <,ЩрогобичводокаIIалD.

1,,2. Мя отримання технiчних умов на приеднаннrI до систем центршliзованого

водопостачанrrя та водовiдведенЕrl Замовник надае у Водоканал TaKi документи:

1.

2.

3.

Змва
Копiя викопiюванIuI з генплану (М 1:500

мiсця розтапrування об' екту.
Копiя документiв, що пiдтверджують
користування земельною дiлянкою.

- М 1:2000) з чiтким вкд}анням

право власностi, оренди або

4. Копiю дозволу на будiвничтво об'екта мiстобудування.
5. Письмовий доз iл власникiв вiдомчоi мережi (ОСББ, ЖЕК або iншого

ба,тансоутримувача водопровiдно-каналiзацiйних мереж) на пiдключенrrя

даного об'екry до мереж водопостачання та водовiдведення (у p*i
пiдключенrrя до водопровiдно-канаrriзацiйних мереж, якi не перебувають
на балансi КП <,Щрогобичводокана,ъ>).

uв
Заява
Копiя викопiюваннll з генплану (М 1:500 - М 1:2000) з чiткйм вказаннjIм

мiсця розташування об'екту.
Копiя локументiв, що пiлтверджують
користуваЕнrI земельною дiлянкою.
Копiю документу, що пiдтверджуе право

1.

2.

з.

4.

право власностi, оренди або

власностi на житловий будинок.



5. Письмовий дозвiл власникiв вiдомчоi мережi (ОСББ, ЖЕК або iншого
балансоутримувача водопровiдно-каналiзацiйних мереж) на пiдключення
даного об'екry до мереж водопостачання та водовiдведення (у разi
пiдключенrrя до водопровiдно-каналiзацiйних мереж, якi не перебувають
на балансi КП <.Щрогобичводоканал>).

1. Заява

,2. Копiю документу, що пiдтверджуе право власностi на житло.
3. fIисьмовий дозвiл власникiв вiдомчоi мережi (ОСББ, ]Д(ЕК або iншого

балансоутримувача водопровiдно-кана.,,тiзацiйних мереж) на пiдключення
даного об'екту до мереж водопостачання та водовiдведення (у разi
пiдключення до водопровiдно-каналiзацiйних мереж, якi не перебувають
на балансi КП <.Щрогобичводоканал>).

1.3 Замовник оплачуе BapTicTb пiдготовки технiчних умов вiдповiдно до
калькуляцii:

BapTicTb (грн.)
OduH вud мереак 386,80
,Щва вudu мерелс 618,88

Пiдтвердженням оплати е квитанцiя про оплату, яку надае Замовник, або
банкiвська виписка про надходження коштiв на рахунок пiдприемства.

1.4. Технiчнi умови видаються у TepMiH не бiльше 10 робочих днiв з дня
реестрацii заяви з yciMa необхiдними документами.

II. ВиготовленЕя проектпоi документацi[

2.1, На ocHoBi технiчних yl!{oB Замовник виготовляе проектну документацiю.
проектна документацiя виготовляетьс iнженером-проектувальником, що мае
квалiфiкацiйний сертифiкат вiдповiдального виконавця окремих видiв робiт
(послуг), виданий атестацiйною архiтектурно-будiвельною комiсiею
MiHicTepcTBa регiонатrьного розвитку, будiвництва та житлово-комун€rльного
господарства Украiъи. Iнформацiю про iнженерiв-проектув€lльникiв Замовник
може одержати у виробничо-технiчнiй службi Водоканалу.

2.2. Проектна документацiя повинна мiстити:
1) копiю вiдповiдноi частини плану населеного пункту в масштабi не менш як
1:2000;

2) генеральний план дiлянки в масштабi не менш як 1:500 з yciMa пiдземними
спорудами, що проектуIоться й iснують, iз зазначенням глибини ii залягання;
З) плаЕ примiщення для засобiв облiку й контролю водоспоживаннrI
(водолiчильника) будинку в масштабi 1:100 з нанесенням водопровiдних
пристроiв;



4) робочу документацiю на врiзку вво i водомiрвого вузла в масштабi 1:5 -
1:20.

2.З. Розроблений проекТ подаеться на розгJUIд у виробничо-технiчну службу

Водоканаlry.

III. Булiвництво мереж водопостачання та водовiдведення, монтаж

qодомiрного вузла

3.1. Булiвельнi роботи виконуються вiдповiдно до Порядку виконання

постаIlовою Кабiнетупiдготовчих та будiвельних робiт, затверджеЕих

MiHicTpiB Украiни вiд l3.04.20llp. Nч 466.

З.2. Будiвництво мереж проводиться у вiдповiдностi до проектноi

документацii iз застосуванням сертифiкованих матерiалiв згiдно норм .ЩБН,

з.з. Пiдключентrя (врiзка) до дiючих мереж водопостачання та

водовiдведення мереж Ее проводиться.

3.4. Монтаж водомiрного вузла проводиться у повнiй вiдповiдностi до

проекту. Вiдповiдно до п. 9 Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2l липня

2005р. JФбЗ0 <Про затвердження Правил надаЕня послуг з централiзованого

опалеЕня, постачання холодноi та гарячоi води i водовiдведення та типового

договору про надання послуг з централiзованого опЕIлення, постачаннjI

холодноi та гарячоi води i водовiдведення>> облашryвання та монтаж

водомiрного вузла проводить спецiалiзована органiзацiя, що мае дозвiл на

такий вид дiяльностi, про що надаеться вiдповiдна довiдка або акт виконаних

робiт.

Перед присднанням (врiзкою) до мереж водопостачання та водовiдведеЕня

необхiдно подати пакет документiв для вiдкриття особового рахунку,

IY. Вiдкриття особового рахунку

4.1. lsrя вiдкриття особового рахунку послуг з централiзованого

водопостачаншI подае до Виробника (Водоканалу):

1) Письмову з€UIву з дозволом на обробку та використаннrI персональних

даних;
2) Проектну документацiю з технiчними умовами на централiзоваяе

водопостачаЕня (водовiдведення);

3) Копiю паспорта лiчильника;

4) Довiдку пiдприемства або акт виконаних робiт, яке здiйснило монтажнi

роботи мережi водопроводу та вузла облiку води i мае на те вlдповlдну

лlцензlю;



5) Квитанцiю про оплату за пломбування та приймання засобу облiку в
експлуатацiю.

б) Копii паспортiв власника булинку (квартири), осiб, якi проживають
та./або зареестрованих осiб у житлi споживача;

7) Копii iдентифiкацiйних кодiв власника будинку (квартири), осiб, якi
проживають таlабо зареестрованих осiб у житлi споживача;

8) Копiя будинковоi книги з вiдмiткою про кiлькiсть зареестрованих;
9) Копiя документу, що пiдтверджуе право власностi на будинок

(квартиру) або повiдомлення (декларацiя) про початок будiвництва.
4.2. Пiсля одержаннrI заrIви з пакетом документiв Водоканал здiйснюе

перевiрку вiдповiдностi збудованих мереж та змонтованого лiчильника
проектнiй документацii. Одночасно проводиться перевiрка труб, з яких
змонтованi мережi, на вiдповiднiсть стандартам. За результатами обстеження
Водоканал опломбовуе лiчильник, укJIада€ договiр на
водопостачання/водовiдведення, вiдкривае абонентський рахунок та дае
письмовий дозвiл на викоЕанюI врiзки.

Y. Приеднання (врiзка) до мереж водопостачання та водовiдведення

5.1. Приеднання (врiзка) збудованого трубопроводу до дiючоi мережi
викоЕуеться за письмовим дозволом Водоканапу:

- будiвельною органiзацiею пiд керiвництвом i за 1^rастю представникiв
Водоканалу (випадок 1);

- працiвниками Водоканалу (випадок 2).

5.1.1. У першому випадку Заявник письмово повiдомляе адмiнiстрацiю
Водоканыry за 5 робочих днiв про проведення пiдключенrrя (врiзки). Водоканал
робить письмову вiдмiтку в проектнiй документацii про надання дозвоJry на
пiдключенrrя (врiзку). При необхiдностi вiдключення мiсця врiзки для
припинеЕIIя водопостачання та опорожнення водопроводу i скидання води
Заявник оплачуе BapTicTb викоЕання даних робiт та об'ему скинутоi води.

5.1.2. У другому випадку Змвник укJIадае письмову угоду з Водоканалом
про виконання робiт з пiдключенrrя (врiзки) та оплачуе iх BapTicTb вiдповiдно до
калькуляцii.

5.2. Факт виконання пiдключення (врiзки) зазначаеться працiвниками
Водоканалу у проектнiй документацii та скJIадаеться вiдповiдний акт.

VI. Перевiрка роботи лiчильника та мережi пiсля подачi води

6.1. Представник Водоканаlry пiд керiвництвом i за уrастю якого
проводилось приеднаЕшI (врiзка) (у першому випадку) або Виконавець робiт з
приеднантUI (врiзки) (У лру"ому випадку) надае iнформацiю у службу збуту



Водоканапу про факт виконаного приеднаЕня (врiзки) iз зазначенням адреси

Споживача та часу виконаних робiт.
6.2. Сrryжбою збуту пiдприемства направляеться вiдповiда,lьний працiвник

для перевiрки стану мереж, облiку Bcix точок водорозбору та роботи
лiчильника. При необхiдностi проводиться промивка мереж з розпломбуванrrям
водомiрного вузла з наступним повторним опломбуванням. .Щанi роботи
засвiдчl,tоться вiдповiдним актом.
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