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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения
(Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)
СанПиН 4631-88 Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в
местах водопользования населения (Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від
забруднення в місцях водокористування населення)
НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні
НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за
вибухопожежною та пожежною небезпекою
НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво
ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництв
ДБН 360-92** Планування і забудова міських і сільських поселень
ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень

Редакція, що пропонується

Коментар

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Вилучити

Вилучено в зв’язку з втратою чинності

Вилучити

Вилучено в зв’язку з втратою чинності

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні
ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за
вибухопожежною та пожежною небезпекою
Вилучити
ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва
ДБН Б.2.2-12-2018 Планування і забудова територій
Вилучити
ДБН В.1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів.

Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН

ДБН В.1.1-5-2000 Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах.
Частина 1. Будинки і споруди на підроблюваних територіях. Частина ІІ. Будинки і споруди на
просідаючих грунтах
ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України
ДБН В.2.2-24-2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків
ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення
ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту
ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід і каналізація. Частина I. Проектування. Частина II.
Будівництво
ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель

Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН

Основні положення

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії
складності об’єктів будівництва

ДСТУ Б В.2.5-50:2010 Труби бетонні і залізобетонні. Типи та основні параметри

Основні положення

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні
положення
ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги
ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України
ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків
ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення
ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту
ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II.
Будівництво
ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДСТУ-Н Б В.1.2-ХХ:20ХХ Визначення класу наслідків (відповідальності) будівель і
споруд 1) На розгляді
1)

ДСТУ Б В.2.5-50:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби бетонні і залізобетонні.
Типи та основні параметри (ГОСТ 22000-86, МOD)
ДСТУ Б В.2.5-55:2010 Труби залізобетонні напірні зі сталевим сердечником. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.5-55:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні напірні зі
сталевим сердечником. Технічні умови (ГОСТ 22000-86, МOD)
ДСТУ 2569-94 Водопостачання та каналізація. Терміни та визначення
ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення
СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (Зовнішні мережі та ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів
споруди водопостачання і каналізації)
зовнішніх мереж водопостачання та каналізації
СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових Вилучити
підприємств)
Доповнити:
ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимога та методи контролювання якості (чинний від 2015-02-01)

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти.
Класифікація

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
3.5 вода питна
3.5 вода питна
Вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним складом та
Вода, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними,
радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству [2]
фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам [2]
3.14 забарвленість (кольоровість)
3.14 кольоровість
Показник, що характеризує інтенсивність забарвлення води, яке зумовлено вмістом
Показник, що характеризує інтенсивність забарвлення води, яке зумовлено вмістом
забарвлених
органічних речовин (згідно з ДСанПіН 2.2.4-171)
забарвлених органічних речовин (згідно з ДСанПіН 2.2.4-171)

Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН
Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН
Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН
Вилучено в зв’язку з втратою чинності
Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН

Замінено в зв’язку з помилкою у позначенні
Замінено в зв’язку з помилкою у позначенні
Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН
Замінено в зв’язку з помилкою у назві
Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН
Замінено в зв’язку з розробкою нового ДСТУ
Замінено в зв’язку з помилкою у позначенні
Замінено в зв’язку з помилкою у позначенні
Замінено в зв’язку з розробкою нового ДСТУ
Доповнено в зв’язку з розробкою нового
ДСТУ
Доповнено в зв’язку з тим, що було
пропущено
Змінилось визначення у новій редакції
Закону України «Про питну воду, питне
водопостачання та водовідведення»
Ця зміна необхідна через вилучення ДСТУ
ISO 787-2003 «Якість води. Визначення і
досліджування забарвленості» із ДСанПіН
2.2.4-171-10, тому що цей метод не
поширюється на визначення кольоровості
питної води, яка вимірюється в градусах.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1 При розробленні проектів водопостачання слід керуватися Водним кодексом України [3],
Кодексом України "Про надра" [4], Законами України щодо основ містобудування, регулювання
містобудівної діяльності, питної води та питного водопостачання, санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища, захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, про рибне
господарство, промислове рибальство та охорону водних ресурсів, а також загальнодержавною
цільовою програмою "Питна вода України" та [2], [5], [6], [7], [8], [9], [10].
5.2 Об’єкти водопостачання населених пунктів слід проектувати відповідно до ДБН А.2.1-1, ДБН
А.2.2-3, ДБН А.3.1-5, ДБН 360, ДБН Б.1.3, ДБН В.1.2-5, СНиП 3.05.04, ДСТУ Б А.2.2-7 на основі
затверджених схем водопостачання, розроблених згідно з затвердженими генеральними планами
населених пунктів, а також містобудівної документації та технічних умов, отриманих при
складанні завдання на проектування, даних обстежень і паспортизації існуючих мереж, споруд та їх
елементів.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1 При розробленні проектів водопостачання слід керуватися Водним кодексом України [3],
Кодексом України «Про надра» [4], Законами України щодо основ містобудування,
регулювання містобудівної діяльності, питної води, питного водопостачання та водоотведення,
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони навколишнього
природного середовища, про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних
ресурсів, а також загальнодержавною цільовою програмою «Питна вода України» та [2], [5],
[6], [7], [9], [10].
5.2 Об’єкти водопостачання населених пунктів слід проектувати відповідно до ДБН А.2.1-1,
ДБН А.2.2-3, ДБН А.3.1-5, ДБН Б.2.2-12, ДБН Б.1.1-15, ДБН В.1.2-5, ДСТУ-Н Б В.2.5-68, ДСТУ
Б А.2.2-7 на основі затверджених схем водопостачання, розроблених згідно з затвердженими
генеральними планами населених пунктів, а також містобудівної документації та технічних
умов, отриманих при складанні завдання на проектування, даних обстежень і паспортизації
існуючих мереж, споруд та їх елементів.

5.3 При проектуванні зовнішніх об’єктів водопостачання в районах з сейсмічними, тектонічними,
карстовими і суфозійними явищами, на підтоплюваних та підроблюваних територіях, на ґрунтах,
що осідають чи набухають, сильно стисливих і засолених ґрунтах потрібно, крім вимог цих Норм,
додатково враховувати вимоги, встановлені відповідними будівельними нормами (ДБН В.1.1-3,
ДБН В.1.1-5, ДБН В.1.1-12, ДБН В.1.1-24, ДБН В.1.1-25).

5.3 При проектуванні зовнішніх об’єктів водопостачання в районах з сейсмічними,
тектонічними, карстовими і суфозійними явищами, на підтоплюваних та підроблюваних
територіях, на ґрунтах, що осідають чи набухають, сильно стисливих і засолених ґрунтах
потрібно, крім вимог цих Норм, додатково враховувати вимоги, встановлені відповідними
будівельними нормами (ДБН В.1.1-46, ДБН В.1.1-45, ДБН В.1.1-12, ДБН В.1.1-24, ДБН В.1.125).
5.10 При водопідготовці (обробці), транспортуванні та зберіганні питної води слід
використовувати обладнання, матеріали, речовини та сполуки (коагулянти, флокулянти,
реагенти для знезараження, мийні та дезінфекційні засоби, внутрішні антикорозійні та
гідроізоляційні покриття, будівельні матеріали тощо), які мають дозвіл для застосування у цій
сфері відповідно до вимог чинного законодавства [6].

5.10 При водопідготовці (обробці), транспортуванні та зберіганні питної води слід використовувати
обладнання, матеріали, речовини та сполуки (коагулянти, флокулянти, реагенти для знезараження,
мийні та дезінфекційні засоби, внутрішні антикорозійні та гідроізоляційні покриття, будівельні
матеріали тощо), які мають дозвіл для застосування у цій сфері відповідно до вимог чинного
законодавства [6] та [13].
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6 РОЗРАХУНКОВІ ВИТРАТИ ВОДИ І ВІЛЬНІ НАПОРИ
Таблиця 1. Питома середньодобова (за рік) норма споживання питної води
Таблиця 1. Питома середньодобова (за рік) норма споживання питної води
Ступінь благоустрою житлової забудови
Житлова забудова, обладнана внутрішнім
водопроводом і каналізацією:
без ванн

Питома середньодобова (за рік) норма питного
водоспоживання, л/добу на одного жителя

Ступінь благоустрою житлової забудови
Житлова забудова, обладнана внутрішнім
водопроводом і каналізацією:

Змінилась назва Закону України «Про питну
воду,
питне
водопостачання
та
водовідведення»
Закон України «Про захисту населення і
територій
від
надзвичайних
ситуацій
техногенного та природного характеру» [8]

скасовано.

Заміна ДБН:

ДБН 360 замінено на ДБН Б.2.2-12
ДБН Б.1.3 замінено на ДБН Б.1.1-15
СНиП 3.05.04 замінено на ДСТУ-Н Б В.2.568

ДБН В.1.1-3 замінено на ДБН В.1.1-46,
ДБН В.1.1-5 замінено на ДБН В.1.1-45

Положення про Державну санітарноепідеміологічну службу України [13]
скасовано.

Питома середньодобова (за рік) норма питного
водоспоживання, л/добу на одного жителя

без ванн

з ваннами і місцевими водонагрівачами

100-135
150-230

з ваннами і місцевими водонагрівачами

100-135
150-230

з централізовани гарячим водопостачанням

230-285

з централізовани гарячим водопостачанням

230-285

Примітка 4. Градація населених пунктів за чисельністю жителів, що в них постійно проживає
Примітка 4. Градація населених пунктів за чисельністю жителів, що в них постійно Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН
(згідно з ДБН 360):
проживає (згідно з ДБН Б.2.2-12):
- найзначніші (крупніші) - понад 1000 тис. жителів;
- найкрупніші- понад 800 тис. осіб;
- значні (крупні) - понад 500 до 1000 тис. жителів включ.;
- крупні - понад 500 до 800 тис. осіб включ.;
- великі
- понад 250 до 500 тис. жителів включ;
- великі - понад 250 до 500 тис. осіб включ;
- середні
- понад 50 до 250 тис. жителів включ;
- середні - понад 50 до 250 тис. осіб включ;
- понад 10 до 50 тис. жителів включ.
- малі1
- малі1 до 50 тис. жителів включ.
1

Включаючи селища

6.1.3 У населених пунктах для благоустрою територій (поливання або зрошування зелених
насаджень, робота фонтанів, а також поливання або миття удосконалених покриттів вулиць та
доріг) рекомендується, за умов відповідності їх якості та згідно з вимогами чинного законодавства
[6], [17] та [18], передбачати облаштування окремих (спеціальних) поливальних водопроводів з
використанням місцевих джерел - водойм або ґрунтових вод. Для зрошування міських зелених
насаджень можливе використання доочищених міських та поверхневих стічних вод після
необхідної водопідготовки, а також відповідно до вимог чинного законодавства [6], [13].
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Включаючи селища

6.1.3 У населених пунктах для благоустрою територій (поливання або зрошування зелених
насаджень, робота фонтанів, а також поливання або миття удосконалених покриттів вулиць та
доріг) рекомендується, за умов відповідності їх якості та згідно з вимогами чинного Положення про Державну санітарноепідеміологічну службу України [13]
законодавства [6], [17] та [18], передбачати облаштування окремих (спеціальних) поливальних
скасовано.
водопроводів з використанням місцевих джерел - водойм або ґрунтових вод. Для зрошування
міських зелених насаджень можливе використання доочищених міських та поверхневих
стічних вод після необхідної водопідготовки, а також відповідно до вимог чинного
законодавства [6].
6.1.5…Для підприємств аграрно-промислового комплексу витрати води на виробничі потреби 6.1.5…Для підприємств аграрно-промислового комплексу витрати води на виробничі потреби

(переробку продукції, санітарного стану підприємств, утримання худоби та птиці тощо) слід
приймати за галузевими будівельними нормами технологічного проектування [19].
6.2.4
Таблиця 5 - Витрати води на зовнішнє пожежогасіння будівель виробничого або складського
призначення шириною не більше ніж 60 м
…Примітка 4. Ступінь вогнестійкості будівель або споруд визначається відповідно до вимог ДБН В.1.1.7, а

(переробку продукції, санітарного стану підприємств, утримання худоби та птиці тощо) слід [19] скасовано
приймати за галузевими будівельними нормами технологічного проектування та ДБН Б.2.2-12.
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6.2.4
Таблиця 5 - Витрати води на зовнішнє пожежогасіння будівель виробничого або складського
призначення шириною не більше ніж 60 м
…Примітка 4. Ступінь вогнестійкості будівель або споруд визначається відповідно до вимог ДБН

категорія будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою - відповідно до
вимог НАПБ Б.03.002.

В.1.1.7, а категорія будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36.

НАПБ Б.03.002 замінено на ДСТУ Б В.1.1-36

категорія будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою - відповідно до
вимог НАПБ Б.03.002.

В.1.1.7, а категорія будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36.

НАПБ Б.03.002 замінено на ДСТУ Б В.1.1-36

Таблиця 6 - Витрати води на зовнішнє пожежогасіння будівель виробничого або складського
Таблиця 6 - Витрати води на зовнішнє пожежогасіння будівель виробничого або складського
призначення (без ліхтарів) шириною 60 м та більше
призначення (без ліхтарів) шириною 60 м та більше
…Примітка 4. Ступінь вогнестійкості будівель або споруд визначається відповідно до вимог ДБН В.1.1.7, а …Примітка 4. Ступінь вогнестійкості будівель або споруд визначається відповідно до вимог ДБН
7 ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ
7.2 Вибір джерела водопостачання має бути обґрунтований за результатами топографічних,
гідрологічних, гідрогеологічних, іхтіологічних, гідрохімічних, гідробіологічних, гідротермічних та
інших вишукувань і санітарно-гігієнічних обстежень згідно з ДСТУ 4808 та відповідати вимогам
[3].
8 СХЕМИ І СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ
8.1…Згідно з прийнятою класифікацією системи водопостачання слід поділяти:
а) за ступенем централізації на:
- централізовані, що здійснюють постачання питної води у населеному пункті або для
більшості його споживачів;
- групові, що здійснюють постачання води для декількох населених пунктів і (або) окремих
суб’єктів господарювання, розташованих на значних відстанях один від одного;
- нецентралізовані (локальні чи місцеві), що здійснюють постачання води в окремі райони
житлової забудови населених пунктів і (або) окремим суб’єктам господарювання;
- індивідуальні, що забезпечують питною водою окремих споживачів або будинки;…
8.2 Схеми та системи водопостачання населених пунктів або окремих об’єктів господарювання, як
правило, формуються за результатами техніко-економічного порівняння можливих варіантів
реалізації об’єкта будівництва, а саме:
…г) виробничого водопостачання з опрацюванням:
…- використання очищених господарсько-побутових, виробничих та поверхневих стічних вод
відповідно до вимог чинного законодавства [6] та [13];…
8.4…Об’єднані системи централізованого питного, протипожежного та виробничого
водопостачання в населених пунктах при кількості жителів, що в них постійно проживають, слід
відносити:
- більше ніж 50 тис. - до I категорії;
- від 5 тис. до 50 тис. включ. - до II категорії;
- менше ніж 5 тис. жителів - до III категорії.

8.2 Схеми та системи водопостачання населених пунктів або окремих об’єктів
господарювання, як правило, формуються за результатами техніко-економічного порівняння
можливих варіантів реалізації об’єкта будівництва, а саме:
…г) виробничого водопостачання з опрацюванням:
…- використання очищених господарсько-побутових, виробничих та поверхневих стічних вод
відповідно до вимог чинного законодавства [6];…
8.4…Об’єднані системи централізованого питного, протипожежного та виробничого
водопостачання в населених пунктах при кількості жителів, що в них постійно проживають,
слід відносити:
- більше ніж 50 тис. - до I категорії;
- від 5 тис. до 50 тис. включ. - до II категорії;
- менше ніж 5 тис. жителів - до III категорії.

9 ВОДОЗАБІРНІ СПОРУДИ
9.1.2.22 Існуючі на ділянці водозабору свердловини, подальше використання яких неможливе,
підлягають ліквідації шляхом тампонажу згідно з [4] та [25].
9.1.4.7 Водоприймальну частину горизонтальних водозаборів із трубчастих дрен слід приймати з
керамічних, азбестоцементних, залізобетонних і пластмасових труб із круглими або щілинними
отворами з боків у верхній частині труби; нижня частина труби (не більше ніж 1/3 по висоті)
повинна бути без отворів, також можна застосовувати металеві перфоровані труби (якщо це
обумовлено завданням на проектування). Мінімальний діаметр труб слід приймати 150 мм.
9.2.2 Клас наслідків (відповідальності) основних водозабірних споруд визначають згідно з
підрозділом 5.1 ДБН В.1.2-14, а категорію складності об’єктів будівництва - згідно з ДБН А.2.2-3
(додаток М), [27].

9 ВОДОЗАБІРНІ СПОРУДИ
9.1.2.22 Існуючі на ділянці водозабору свердловини, подальше використання яких неможливе
згідно з [4], підлягають ліквідації шляхом тампонажу.
9.1.4.7 Водоприймальну частину горизонтальних водозаборів із трубчастих дрен слід приймати
з керамічних, залізобетонних і пластмасових труб із круглими або щілинними отворами з боків
у верхній частині труби; нижня частина труби (не більше ніж 1/3 по висоті) повинна бути без
отворів, також можна застосовувати металеві перфоровані труби (якщо це обумовлено
завданням на проектування). Мінімальний діаметр труб слід приймати 150 мм.
9.2.2 Клас наслідків (відповідальності) основних водозабірних споруд визначають згідно з
підрозділом 5.1 ДБН В.1.2-14, а категорію складності об’єктів будівництва - згідно з ДБН
А.2.2-3 (додаток М).

Примітка 3. Споруди або елементи протипожежних водопроводів населених пунктів і виробничих
підприємств відносяться до об’єктів I категорії.

7 ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ
7.2 Вибір джерела водопостачання має бути обґрунтований за результатами топографічних,
гідрологічних,
гідрогеологічних,
іхтіологічних,
гідрохімічних,
гідробіологічних,
гідротермічних та інших вишукувань і санітарно-гігієнічних обстежень згідно з ДСТУ 4808 та
відповідати вимогам [3], ДСанПіН 2.2.4-171.
8 СХЕМИ І СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ
8.1…Згідно з прийнятою класифікацією системи водопостачання слід поділяти:
а) за ступенем централізації на:
- централізовані,
- нецентралізовані;
- індивідуальні, що забезпечують питною водою окремих споживачів або будинки;…

Примітка 3. Пожежні депо, а також споруди або елементи протипожежних водопроводів
населених пунктів і виробничих підприємств відносяться до об’єктів I категорії.

10 ВОДОПІДГОТОВКА
10 ВОДОПІДГОТОВКА
10.18.11…Категорію будівель та приміщень для розміщення електролізерів з виробництва 10.18.11…Категорію будівель та приміщень для розміщення електролізерів з виробництва
гіпохлориту натрію слід визначати з урахуванням технічної документації виробника та відповідно гіпохлориту натрію слід визначати з урахуванням технічної документації виробника та

Доповнено посиланням
Класифікація
систем
водопостачання
приведена до вимог Закону України «Про
питну воду, питне водопостачання та
водовідведення»

[13] скасовано

Розширено перелік споруд протипожежних
водопроводів
[25] скасовано
Державні санітарні норми і правила «Про безпеку
і захист працівників від шкідливого впливу
азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест»
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від
26.03.2017р №339

[27] скасовано

до вимог НАПБ Б.03.002.
10.18.17…Категорію будівель та приміщень для розміщення технологічного обладнання з
виробництва діоксиду хлору та оксидантного газу слід визначати з урахуванням технічної
документації виробника та відповідно до вимог НАПБ Б.03.002.
10.18.21…Категорію будівель та приміщень для розміщення генераторів озону, устаткування для
рекуперації та знешкодження відпрацьованої газової суміші слід визначати з урахуванням
технічної документації виробника та відповідно до вимог НАПБ Б.03.002.
12 ВОДОВОДИ, ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ НА НИХ
12.1 У залежності від призначення водоводи та водопровідні мережі поділяються на магістральні (у
тому числі регіонального значення), розподільні та внутрішньоквартальні. За ступенем надійності
дії або за ступенем забезпеченості подачі води відповідно до 8.4 вони або їх ділянки
підрозділяються на наступні класи (категорії складності об’єктів будівництва):
СС2 (IV категорія) - магістральні трубопроводи регіонального значення; ділянки
трубопроводів для об’єктів I та II категорій забезпеченості подачі води, які прокладаються у
важкодоступних місцях для усунення можливих ушкоджень (дюкери через водойми та яри,
переходи під залізничними лініями I -VI категорій (включно) та автомобільними дорогами I та II
категорій);
СС2 (Ill категорія) - трубопроводи для об’єктів I категорії забезпеченості подачі води та
ділянки трубопроводів, які прокладаються в зонах дюкерів через водойми та яри, переходів під
залізничними та автомобільними дорогами I та II категорій (за винятком ділянок IV категорії
складності об’єктів будівництва), а також ділянки трубопроводів, що прокладаються під
удосконаленими покриттями вулиць та автомобільних доріг;
СС1 (Il категорія) - всі інші трубопроводи або їх ділянки (за винятком ділянок IV та Ill
категорій складності об’єктів будівництва).
12.9 На водопровідній мережі, у разі необхідності, слід передбачати :
- поворотні затвори, засувки для виділення ремонтних ділянок;
- клапани для впуску і випуску повітря (під час спорожнення та заповнення трубопроводів);
- клапани для впуску і защемлення повітря;
- вантузи для випуску повітря в процесі роботи трубопроводів;
- випуски для скидання води при спорожненні трубопроводів;
- компенсатори;…

12.19 Запірна арматура на водоводах і лініях водопровідної мережі повинна бути з ручним або
механічним приводом (від пересувних засобів).
Застосування на водоводах запірної арматури з електричним або гідропневматичним приводом
допускається при дистанційному або автоматичному управлінні.
12.21…Для напірних водоводів і мереж, як правило, слід застосовувати неметалеві труби:
- залізобетонні напірні згідно з ДСТУ Б В.2.5-47, ДСТУ Б В.2.5-48, ДСТУ Б В.2.5-50, ДСТУ Б
В.2.5-55;
- пластмасові (поліетиленові (ПЕ), з непластифікованого полівінілхлориду (НПВХ),
поліпропіленові (ПП), склопластикові, композитні) згідно з ДСТУ Б В.2.7-141, ДСТУ Б В.2.7-151,
ДСТУ Б В.2.7-178 тощо;
- азбестоцементні (напірні).
12.23…Розрахункова величина випробувального тиску не повинна перевищувати таких величин
для трубопроводів із труб:
- … залізобетонних та азбестоцементних - гідростатичного тиску, передбаченого ДСТУ або
технічними умовами для відповідних класів труб за відсутності зовнішнього навантаження;
- сталевих і пластмасових - внутрішнього розрахункового тиску з коефіцієнтом 1,25.
12.24 Чавунні, азбестоцементні та залізобетонні трубопроводи слід розраховувати на спільний
вплив розрахункового внутрішнього тиску і розрахункового наведеного зовнішнього
навантаження…
12.48 Розташування водоводів і мереж водопостачання на генеральних планах, а також відстані від
зовнішньої поверхні труб до інших інженерних мереж та фундаментів будівель і споруд по
горизонталі та вертикалі слід приймати згідно з ДБН 360 та ПУЕ [30].

відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36.
10.18.17…Категорію будівель та приміщень для розміщення технологічного обладнання з
виробництва діоксиду хлору та оксидантного газу слід визначати з урахуванням технічної
документації виробника та відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36.
10.18.21…Категорію будівель та приміщень для розміщення генераторів озону, устаткування
для рекуперації та знешкодження відпрацьованої газової суміші слід визначати з урахуванням
технічної документації виробника та відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36.
12 ВОДОВОДИ, ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ НА НИХ
12.1 У залежності від призначення водоводи та водопровідні мережі поділяються на
магістральні (у тому числі регіонального значення), розподільні та внутрішньоквартальні. Клас
наслідків (відповідності) водоводів та водопровідних мереж визначається згідно з ДСТУ Б
В.1.2-ХХ. За ступенем надійності дії або за ступенем забезпеченості подачі води (відповідно до
8.4) водоводи або їх ділянки рекомендується відносити:
СС2 - магістральні трубопроводи регіонального значення; ділянки трубопроводів для об’єктів I
та II категорій забезпеченості подачі води, які прокладаються у важкодоступних місцях для
усунення можливих ушкоджень (дюкери через водойми та яри, переходи під залізничними
лініями I -VI категорій (включно) та автомобільними дорогами I та II категорій);
СС1 - всі інші трубопроводи або їх ділянки.

12.9 На водопровідній мережі, у разі необхідності, слід передбачати :
- поворотні затвори, засувки для виділення ремонтних ділянок;
- клапани для впуску і випуску повітря (під час спорожнення та заповнення
трубопроводів);
- клапани для впуску і защемлення повітря;
- вантузи для випуску повітря в процесі роботи трубопроводів;
- випуски для скидання води при спорожненні трубопроводів;
- сідельні (зварні та механічні) відгалуження на поліетиленових трубопроводах при
підключеннях до існуючих мереж;
- компенсатори;…
12.19 Запірна арматура на водоводах і лініях водопровідної мережі повинна бути з ручним або
механічним приводом (від пересувних засобів).
Застосування на водоводах запірної арматури з електричним або гідропневматичним
приводом допускається при дистанційному або автоматичному управлінні.
Допускається встановлення запірной арматури безколодязно, під ковер, з урахуванням
можливості безпечної експлуатації.
12.21…Для напірних водоводів і мереж, як правило, слід застосовувати неметалеві труби:
- залізобетонні напірні згідно з ДСТУ Б В.2.5-47, ДСТУ Б В.2.5-48, ДСТУ Б В.2.5-50,
ДСТУ Б В.2.5-55;
- пластмасові (поліетиленові (ПЕ), з непластифікованого полівінілхлориду (НПВХ),
поліпропіленові (ПП), склопластикові, композитні) згідно з ДСТУ Б В.2.7-141, ДСТУ Б В.2.7151, ДСТУ Б В.2.7-178 тощо.
12.23…Розрахункова величина випробувального тиску не повинна перевищувати таких
величин для трубопроводів із труб:
- … залізобетонних - гідростатичного тиску, передбаченого ДСТУ або технічними
умовами для відповідних класів труб за відсутності зовнішнього навантаження;
сталевих і пластмасових - внутрішнього розрахункового тиску з коефіцієнтом 1,25.
12.24 Чавунні та залізобетонні трубопроводи слід розраховувати на спільний вплив
розрахункового внутрішнього тиску і розрахункового наведеного зовнішнього навантаження…

НАПБ Б.03.002 замінено на ДСТУ Б В.1.1-36
НАПБ Б.03.002 замінено на ДСТУ Б В.1.1-36
НАПБ Б.03.002 замінити на ДСТУ Б В.1.1-36
Змінено в зв’язку з розробкою нового ДСТУ

Доповнення. Використання даних пристроїв
дозволяє виконувати ремонтні роботи без
зупинки експлуатації водопровідних мереж.

Доповнення.
Стосується
методів
встановлення
запірної
арматури
з
використанням сучасного обладнання.

Вилучено використання азбестоцементних
труб
Вилучено використання азбестоцементних
труб
Вилучено використання азбестоцементних
труб

12.48 Розташування водоводів і мереж водопостачання на генеральних планах, а також відстані Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН
від зовнішньої поверхні труб до інших інженерних мереж та фундаментів будівель і споруд по
горизонталі та вертикалі слід приймати згідно з ДБН Б.2.2-12 та ПУЕ [30].

…В умовах щільної забудови відстані від бордюрних каменів вулиць (по горизонталі) допускається
зменшувати згідно з технічними або містобудівними умовами та обмеженнями, а також відповідно
до технічного завдання на проектування.
12.49
Таблиця 39 - Відстані в плані між зовнішніми поверхнями труб, що укладаються паралельно
Кінець таблиці 39

Матеріал
труб

Вид ґрунтів (за класифікацією ДСТУ Б В.2.1-2)
піски середньої крупності,
великоуламкові
піски дрібні, піски пилуваті,
породи, піски
скельні
супісі, суглинки, ґрунти з
ґравелисті та
домішкою рослинних
крупні, глини

Діаметр, мм

< 1 (10)
Азбестоцементні
і
Пластмасові

До 500 включ.

б

Тиск, МПа (кгс/см2)
> 1 (10) < 1 (10)
> 1 (10)
< 1 (10)
> 1 (10)
Відстані в плані між зовнішніми поверхнями труб. м

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

До 600 включ.

1,2

1,4

1,6

1,7
-

1,7

Понад 600

1,2
-

2,2
-

1,8

2,2

…В умовах щільної забудови відстані від бортових каменів вулиць (по горизонталі) Виправлено помилку
допускається зменшувати згідно з технічними або містобудівними умовами та обмеженнями, а
також відповідно до технічного завдання на проектування.
12.49
Таблиця 39 - Відстані в плані між зовнішніми поверхнями труб, що укладаються паралельно
Кінець таблиці 39

Матеріал
труб

Пластмасові

Діаметр, мм

До 600 включ.
Понад 600

Вид ґрунтів (за класифікацією ДСТУ Б В.2.1-2)
піски середньої крупності,
великоуламкові
піски дрібні, піски
породи, піски
скельні
пилуваті,
супісі, суглинки,
ґравелисті та
ґрунти з домішкою
крупні, глини
Тиск, МПа (кгс/см2)
< 1 (10) > 1 (10) < 1 (10) > 1 (10)
< 1 (10)
> 1 (10)
Відстані в плані між зовнішніми поверхнями труб. м
б
1,2
1,2
1,4
1,7
1,7
2,2
1,6
1,8
2,2

12.51…При перетині водопровідних мереж з іншими мережами та спорудами відстані по вертикалі
(у просвіті) слід приймати не менше ніж:
- між трубопроводами різного призначення (крім каналізаційних та технологічних трубопроводів з рідинами з неприємним запахом або отруйними) - 0,2 м (згідно з ДБН 360 та СНиП ІІ-89);
- між трубопроводами, що транспортують воду питної якості, та трубопроводами дощової
каналізації - 0,2 м (згідно з ДБН 360 та СНиП ІІ-89);
- при перетині зі спорудами метрополітену - згідно з ДБН 360.
14 РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ, АРМАТУРИ ТА ТРУБОПРОВОДІВ
14.3 Для експлуатації технологічного обладнання, арматури та трубопроводів у приміщеннях
потрібно передбачати підйомно-транспортне обладнання згідно з НПАОП 0.00-1.01.
14.6 Визначення висоти приміщень (від рівня монтажної площадки до низу балок перекриття), які
мають підйомно-транспортне обладнання, та встановлення цього обладнання слід здійснювати
відповідно до НПАОП 0.00-1.01.

12.51…При перетині водопровідних мереж з іншими мережами та спорудами відстані по
вертикалі (у просвіті) слід приймати не менше ніж:…
- між трубопроводами різного призначення (крім каналізаційних та технологічних
трубопроводів з рідинами з неприємним запахом або отруйними)- 0,2 м (згідно з ДБН Б.2.2-12);
- між трубопроводами, що транспортують воду питної якості, та трубопроводами дощової
каналізації - 0,2 м (згідно з ДБН Б.2.2-12);
- при перетині зі спорудами метрополітену - згідно з ДБН Б.2.2-12.
14 РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ, АРМАТУРИ ТА ТРУБОПРОВОДІВ
14.3 Для експлуатації технологічного обладнання, арматури та трубопроводів у приміщеннях
потрібно передбачати підйомно-транспортне обладнання.
14.6 Висоту приміщень (від рівня монтажної площадки до низу балок перекриття), які мають
підйомно-транспортне обладнання, та встановлення цього обладнання рекомендується
визначати після розрахунків з врахуванням габаритів вантажів та розмірів монтажних засобів.

15 ЗОНИ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ
15.1.2 Правовий режим ЗСО водних об’єктів визначається згідно з [33], [34]…
15.1.10…При прогресуючому погіршенні якості води в джерелі водопостачання слід призначати
додаткові обмеження за об’ємами скидів зворотних вод та встановленим гранично-допустимим
скиданням (ГДС) забруднюючих речовин згідно з [28], [33] та [34].
15.2.1.1…Для водозабірних споруд, розташованих на території об’єкта, на якій неможливе
забруднення ґрунту та підземних вод, а також для водозабірних споруд, розташованих у
сприятливих санітарних, топографічних та гідрогеологічних умовах, розмір першого поясу ЗСО
допускається зменшувати [33], [34], але вони повинні становити не менше ніж 15 м та 25 м
відповідно…
15.2.2.2…Примітка. Межі другого поясу ЗСО на перетині доріг, пішохідних стежок тощо
позначаються стовпами зі спеціальними знаками (згідно з [34]).
15.2.3.1…При розташуванні водопровідних споруд на території промислових підприємств відстані,
що нормуються, допускається зменшувати при виконанні вимог Державних санітарних правил
планування та забудови населених пунктів, [34], але вони повинні становити не менше ніж 10 м…

15 ЗОНИ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ
15.1.2 Правовий режим ЗСО водних об’єктів визначається згідно з [33]…
15.1.10…При прогресуючому погіршенні якості води в джерелі водопостачання слід
призначати додаткові обмеження за об’ємами скидів зворотних вод та встановленим граничнодопустимим скиданням (ГДС) забруднюючих речовин згідно з [28], [33].
15.2.1.1…Для водозабірних споруд, розташованих на території об’єкта, на якій неможливе
забруднення ґрунту та підземних вод, а також для водозабірних споруд, розташованих у
сприятливих санітарних, топографічних та гідрогеологічних умовах, розмір першого поясу
ЗСО допускається зменшувати [33], але вони повинні становити не менше ніж 15 м та 25 м
відповідно.
15.2.2.2…Примітка. Межі другого поясу ЗСО на перетині доріг, пішохідних стежок тощо
позначаються стовпами зі спеціальними знаками.
15.2.3.1…При розташуванні водопровідних споруд на території промислових підприємств
відстані, що нормуються, допускається зменшувати при виконанні вимог Державних
санітарних правил планування та забудови населених пунктів, але вони повинні становити не
менше ніж 10 м…
15.2.3.2…При розташуванні майданчика водопровідних споруд на території об’єкта ширину
смуги допускається зменшувати при виконанні вимог Державних санітарних правил
планування та забудови населених пунктів, але вони повинні становити не менше ніж 30 м…
15.2.4…При прокладанні водоводів по забудованій території ширину смуги слід призначати у
встановленому порядку згідно з діючим законодавством.
15.3.2.1…При використанні захищених підземних вод допускається в межах третього поясу

15.2.3.2…При розташуванні майданчика водопровідних споруд на території об’єкта ширину смуги
допускається зменшувати при виконанні вимог Державних санітарних правил планування та
забудови населених пунктів, [34], але вони повинні становити не менше ніж 30 м…
15.2.4…При прокладанні водоводів по забудованій території ширину смуги слід призначати у
встановленому порядку [34].
15.3.2.1…При використанні захищених підземних вод допускається в межах третього поясу ЗСО
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труб

Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН
Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН
Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН
Вилучено в зв’язку з втратою чинності
нормативу
Вилучено в зв’язку з втратою чинності
нормативу
Вилучено [34] в зв’язку з втратою чинності
Вилучено [34] в зв’язку з втратою чинності

Вилучено [34] в зв’язку з втратою чинності

Вилучено [34] в зв’язку з втратою чинності

Вилучено [34] в зв’язку з втратою чинності

Вилучено [34] в зв’язку з втратою чинності
Вилучено [34] в зв’язку з втратою чинності

розміщення об’єктів, зазначених у 15.3.2.1, г) за умови виконання спеціальних заходів від їх
забруднення згідно з [3] та [34].
15.3.2.2 Для другого та третього поясів ЗСО поверхневих джерел водопостачання необхідно
здійснювати:
… в) розроблення планів впровадження конкретних водоохоронних заходів у терміни,
встановлені у [34];
…г) припинення відведення у водні об’єкти стічних вод, що не відповідають вимогам СанПіН
4630, СанПіН 4631, [3], [7], [28], [38], [39], [40] та [41];…
15.3.3.4 За наявності судноплавства повинні бути визначені місця розташування переправ, мостів
причалів, дебаркадерів, брандвахт, плавучих готелів та розроблені плани здійснення заходів з
попередження забруднень, а також обладнання зазначених споруд спеціальними пристроями для
збору побутових, льяльних і підсланевих стічних вод та твердих побутових відходів згідно з [36].
15.3.3.5 Використання джерел водопостачання в межах другого поясу ЗСО для купання, туризму,
водного спорту та рибної ловлі допускається лише у встановлених місцях при дійсному
забезпеченні спеціального режиму, затвердженого у встановленому порядку [34].
17 БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ І КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
17.1.1 Вибір майданчиків для будівництва водопровідних споруд, а також планування і забудову їх
територій необхідно виконувати відповідно до технологічних вимог та з урахуванням ДБН 360,
СНиП ІІ-89.
17.1.3 Видаткові склади для зберігання сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) на площадці
водопровідних споруд слід розміщувати від будинків і споруд (що не відносяться до складського
господарства) з постійним перебуванням людей та від водойм і водотоків на відстані не менше ніж
30 м; від житлових, громадських і виробничих будинків (поза майданчиком) згідно з Державними
санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, ДБН 360, НПАОП 0.00-1.23.
17.3.9 Гідравлічні випробування ємкісних споруд на міцність і водонепроникність згідно зі СНиП
3.05.04 здійснюють за температури вище нуля на поверхні зовнішніх стін, при цьому споруди з
антикорозійним покриттям слід випробовувати до нанесення покриття…
18 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ В ОСОБЛИВИХ
ПРИРОДНИХ І КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ
18.2.1.1 При проектуванні будівель та споруд, водоводів і мереж необхідно передбачати захист їх
від впливу підземних гірських розробок згідно з ДБН В.1.1-5 (Частина I) та даного розділу.
18.2.2.9 Для трубопроводів із напірних азбестоцементних, чавунних і залізобетонних труб, що
з’єднують на розтрубах і муфтах, граничний стан визначається максимальним розкриттям стиків,
за якого зберігається герметичність.
Граничне розкриття стикового з’єднання напірного трубопроводу потрібно приймати, мм:
- для чавунних труб - 2,0;
- для залізобетонних розтрубних труб - 3,0;
- для азбестоцементних труб - 15,0.
18.3.1.1 Будівлі та споруди водопостачання, що підлягають будівництву на просідаючих ґрунтах,
необхідно проектувати з урахуванням вимог ДБН В.1.1-5 (Частина II), ДБН В.2.1-10 та даного
розділу.
Додаток А ВИТРАТИ ВОДИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЙ У НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТАХ І НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОГО, АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО
КОМПЛЕКСУ ТА СКЛАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Таблиця А.2- Витрати води на поливання-миття міських територій у розрахунку на одного жителя

ЗСО розміщення об’єктів, зазначених у 15.3.2.1, г) за умови виконання спеціальних заходів від
Вилучено [34] в зв’язку з втратою чинності
їх забруднення згідно з [3].
15.3.2.2 Для другого та третього поясів ЗСО поверхневих джерел водопостачання необхідно
здійснювати:
… в) розроблення планів впровадження конкретних водоохоронних заходів;
Вилучено [34] в зв’язку з втратою чинності
…г) припинення відведення у водні об’єкти стічних вод, що не відповідають вимогам [3], [7],
[28], [38], [39], [40] та [41];…
15.3.3.4 За наявності судноплавства повинні бути визначені місця розташування переправ,
мостів причалів, дебаркадерів, брандвахт, плавучих готелів та розроблені плани здійснення
заходів з попередження забруднень, а також обладнання зазначених споруд спеціальними
пристроями для збору побутових, льяльних і підсланевих стічних вод та твердих побутових
відходів згідно з [38].
15.3.3.5 Використання джерел водопостачання в межах другого поясу ЗСО для купання,
туризму, водного спорту та рибної ловлі допускається лише у встановлених місцях при
дійсному забезпеченні спеціального режиму, затвердженого у встановленому порядку.
17 БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ І КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
17.1.1 Вибір майданчиків для будівництва водопровідних споруд, а також планування і
забудову їх територій необхідно виконувати відповідно до технологічних вимог та з
урахуванням ДБН Б.2.2-12.
17.1.3 Видаткові склади для зберігання сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) на площадці
водопровідних споруд слід розміщувати від будинків і споруд (що не відносяться до
складського господарства) з постійним перебуванням людей та від водойм і водотоків на
відстані не менше ніж 30 м; від житлових, громадських і виробничих будинків (поза
майданчиком) згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених
пунктів, ДБН Б.2.2-12, НПАОП 0.00-1.23.
17.3.9 Гідравлічні випробування ємкісних споруд на міцність і водонепроникність згідно зі
ДСТУ-Н Б В.2.5-68 здійснюють за температури вище нуля на поверхні зовнішніх стін, при
цьому споруди з антикорозійним покриттям слід випробовувати до нанесення покриття…

Архітектурно-будівельний кліматичний район, підрайон
I (Полісся), ІІІА; ІІІБ;
І (Лісостеп) ІІ (Східний степ) ІІ (Південний степ), М
V
л/добу

м3/рік

л/добу

м3/рік л/добу

м3/рік

л/добу

м3/рік

Виправлено помилку
Вилучено [34] в зв’язку з втратою чинності

Замінено і вилучено в зв’язку з розробкою
нового ДБН
Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН

СНиП 3.05.04 замінено на ДСТУ-Н Б В.2.568

18 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ В ОСОБЛИВИХ
ПРИРОДНИХ І КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ
18.2.1.1 При проектуванні будівель та споруд, водоводів і мереж необхідно передбачати захист
Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН
їх від впливу підземних гірських розробок згідно з ДБН В.1.1-45 та даного розділу.
18.2.2.9 Для трубопроводів із чавунних і залізобетонних труб, що з’єднують на розтрубах і
муфтах, граничний стан визначається максимальним розкриттям стиків, за якого зберігається
герметичність.
Вилучено використання азбестоцементних
Граничне розкриття стикового з’єднання напірного трубопроводу потрібно приймати, мм:
труб
- для чавунних труб - 2,0;
- для залізобетонних розтрубних труб - 3,0.
18.3.1.1 Будівлі та споруди водопостачання, що підлягають будівництву на просідаючих
ґрунтах, необхідно проектувати з урахуванням вимог ДБН В.1.1-45, ДБН В.2.1-10 та даного Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН
розділу.
Додаток А ВИТРАТИ ВОДИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЙ У НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТАХ І НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОГО, АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО
КОМПЛЕКСУ ТА СКЛАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Таблиця А.2- Витрати води на поливання-миття міських територій у розрахунку на одного
жителя

Витрати води на поливання-миття міських територій на одного жителя
Міста

Вилучено документи, що не діють

Витрати води на поливання-миття міських територій на одного жителя
Міста

Архітектурно-будівельний кліматичний район, підрайон
I (Полісся), ІІІА; ІІІБ;
І (Лісостеп) ІІ (Східний степ) ІІ (Південний степ), М
V
л/добу

м3/рік

л/добу

м3/рік л/добу

м3/рік

л/добу

м3/рік

Замінено в зв’язку з розробкою нового ДБН

Найзначніші

65

5,5

75

6,4

95

10,1

105

12,4

Крупніші

65

5,5

75

6,4

95

10,1

105

12,4

Значні

60

5,3

70

6,1

85

9,9

100

11,4

Крупні

60

5,3

70

6,1

85

9,9

100

11,4

Великі

55

5,1

65

5,8

80

9,4

90

10,9

Великі

55

5,1

65

5,8

80

9,4

90

10,9

Середні

45

4,7

50

5,1

60

7,2

65

8,4

Середні

45

4,7

50

5,1

60

7,2

65

8,4

Малі
40
4,3
45
4,6
50
6,4
55
7,4
Додаток В ВИПРОБУВАННЯ ВОДОЗАБІРНИХ СВЕРДЛОВИН
В.6 Випробування і здачу водозабору (або першої його черги) в експлуатацію потрібно
здійснювати відповідно до ДБН А.3.1-3-94.
Додаток Е СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТУ САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН ВОДОПРОВІДНИХ
СПОРУД ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Е.1 У склад проекту ЗСО повинні входити текстова частина, картографічний матеріал і проект
рішення органів місцевого самоврядування з переліком передбачених заходів з термінами їх
виконання, затверджених у встановленому порядку [3], [34].
Додаток Ж КЛАС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І СТУПІНЬ ВОГНЕСТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА
СПОРУД ВОДОПОСТАЧАННЯ
Клас відповідальності і ступінь вогнестійкості будівель та споруд рекомендується визначати на
основі розрахунків згідно з ДБН А.2.2-3, ДБН В.1.2-14, ДБН В.2.4-3, ДБН В.1.1-7 та ДСТУ-Н Б В.1.
2-16 .
За усталеною практикою на стадії завдання на проектування клас відповідальності і ступінь
вогнестійкості будівель та споруд може бути орієнтовно прийнятий за таблицею Ж.1 з наступним
уточненням розрахунками.
Таблиця Ж.1 - Клас відповідальності і ступінь вогнестійкості будівель та споруд водопостачання

Малі
40
4,3
45
4,6
50
6,4
55
7,4
Додаток В ВИПРОБУВАННЯ ВОДОЗАБІРНИХ СВЕРДЛОВИН
В.6 Випробування і здачу водозабору (або першої його черги) в експлуатацію потрібно
Вилучено в зв’язку з втратою чинності
здійснювати відповідно до діючого законодавства.

Додаток Е СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТУ ЗОН САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ
ВОДОПРОВІДНИХ СПОРУД ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Е.1 У склад проекту ЗСО повинні входити текстова частина, картографічний матеріал і проект
рішення органів місцевого самоврядування з переліком передбачених заходів з термінами їх
виконання, затверджених у встановленому порядку [3].
Додаток Ж КЛАС НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) І СТУПІНЬ ВОГНЕСТІЙКОСТІ
БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ВОДОПОСТАЧАННЯ
Клас наслідків (відповідальності) і ступінь вогнестійкості будівель та споруд рекомендується
визначати на основі розрахунків згідно з ДБН А.2.2-3, ДБН В.1.2-14, ДБН В.2.4-3, ДБН В.1.1-7
та ДСТУ-Н Б В.1. 2-ХХ.
За усталеною практикою на стадії завдання на проектування клас наслідків (відповідальності) і
ступінь вогнестійкості будівель та споруд може бути орієнтовно прийнятий за таблицею Ж.1 з
наступним уточненням розрахунками.
Таблиця Ж.1 - Клас наслідків (відповідальності) і ступінь вогнестійкості будівель та споруд
водопостачання
Категорія споруд за
Категорія споруд за
Клас
надійністю дії або за
надійністю
дії або за Клас наслідків
Ступінь
Ступінь
Споруди
Споруди
відповідальності вогнестійкості
(відповідальності) вогнестійкості
ступенем
ступенем
будівель, споруд
забезпеченості подачі будівель, споруд
забезпеченості
води за 8.4
подачі води за 8.4
Додаток К ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ТРУБОПРОВОДІВ
Додаток К ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ТРУБОПРОВОДІВ
К.2 За відсутності цих даних значення показника ступеня т, коефіцієнтів А , А та С для сталевих, К.2 За відсутності цих даних значення показника ступеня т, коефіцієнтів А , А та С для
чавунних, залізобетонних, азбестоцементних, пластмасових і скляних труб можна приймати за сталевих, чавунних, залізобетонних, пластмасових і скляних труб можна приймати за таблицею
таблицею К.1.
К.1.
Таблиця К.1 – Коефициенти А , А та С для сталевих, чавунних, залізобетонних, Таблиця К.1 – Коефициенти А , А та С для сталевих, чавунних, залізобетонних, пластмасових
азбестоцементних, пластмасових і скляних труб
і скляних труб
0

0

1

0

1

0

1

1000 А1
2 д)

С

15,9

0,810

0,684

1

Нові сталеві без внутрішнього захисного покриття
або з бітумним захисним покриттям

1

14,4

0,734

2,360

2

Нові чавунні без внутрішнього захисного покриття
або з бітумним захисним покриттям

0,30

1

17,9

0,912

0,867

0,30

1

21,0

1,070

0

Азбестоцементні

0,19

1

11,0

0,561

3,51

5

Залізобетонні віброгідропресовані

0,19

1

15,74

0,802

6

Залізобетонні центрифуговані

0,19

1

13,85

0,706

Сталеві та чавунні з внутрішнім пластмасовим або
полімерцементним покриттям, нанесеним методом
центрифугування

0,19

Ч.ч.

Матеріал та вид труб

т

1

Нові сталеві без внутрішнього захисного покриття або
з бітумним захисним покриттям

2

Нові чавунні без внутрішнього захисного покриття або
з бітумним захисним покриттям

0

1000 А 1

0,226

1

0,284

Не нові сталеві та не нові чавунні без V <1 ,2 м /с
внутрішнього захисного покриття або з
V > 1,2 м/с
бітумним захисним покриттям

4

3

7

А

1

11,0

0,561

1000 А1
2 д)

С

15,9

0,810

0,684

1

14,4

0,734

2,360

0,30

1

17,9

0,912

0,867

0,30

1

21,0

1,070

0

Залізобетонні віброгідропресовані

0,19

1

15,74

0,802

3,51

6

Залізобетонні центрифуговані

0,19

1

13,85

0,706

3,51

7

Сталеві та чавунні з внутрішнім пластмасовим або
полімерцементним покриттям, нанесеним методом
центрифугування

0,19

1

11,0

0,561

3,51

Ч.ч.

Матеріал та вид труб

0

1000 А 1

0,226

1

0,284

Не нові сталеві та не нові чавунні без V <1 ,2 м /с
внутрішнього захисного покриття або з
V > 1,2 м/с
бітумним захисним покриттям

5

3,51
3,51
3,51

1

3

т

А

Виправлено помилку
Вилучено [34] в зв’язку з втратою чинності

Замінено в зв’язку з розробкою нового ДСТУ

Вилучено використання азбестоцементних
труб
Вилучено використання азбестоцементних
труб

8

Сталеві та чавунні з внутрішнім цементно- піщаним
покриттям, нанесеним методом набризкування з
наступним загладжуванням

0,19

1

15,74

0,802

3,51

0,19

1

13,85

0,706

3,51

10 Пластмасові

0,226

0

13,44

0,685

1

11 Скляні та склопластикові

0,226

0

14,61

0,745

1

9

Сталеві та чавунні з внутрішнім цементно- піщаним
покриттям, нанесеним методом центрифугування

Матеріал та вид труб

0,19

1

15,74

0,802

3,51

Сталеві та чавунні з внутрішнім цементнопіщаним покриттям, нанесеним методом
центрифугування

0,19

1

13,85

0,706

3,51

10 Пластмасові

0,226

0

13,44

0,685

1

11 Скляні та склопластикові

0,226

0

14,61

0,745

1

9

Таблиця К.2 - Коефіцієнт К та показники ступенів п та р

Таблиця К.2 - Коефіцієнт К та показники ступенів п та р
Ч.ч.

Сталеві та чавунні з внутрішнім цементнопіщаним покриттям, нанесеним методом
набризкування з наступним загладжуванням

8

1000 К

р

п

Ч.ч.

Матеріал та вид труб

1000 К

р

п

1

Нові сталеві без внутрішнього захисного покриття або з бітумним
захисним покриттям

1,790

5,1

1,9

1

Нові сталеві без внутрішнього захисного покриття або з бітумним
захисним покриттям

1,790

5,1

1,9

2

Нові чавунні без внутрішнього захисного покриття або з бітумним
захисним покриттям

1,790

5,1

1,9

2

Нові чавунні без внутрішнього захисного покриття або з
бітумним захисним покриттям

1,790

5,1

1,9

3

Не нові сталеві й не нові чавунні без внутрішнього захисного
покриття або з бітумним захисним покриттям

1,735

5,3

2,0

3

Не нові сталеві й не нові чавунні без внутрішнього захисного
покриття або з бітумним захисним покриттям

1,735

5,3

2,0

4

Азбестоцементні

1,180

4,89

1,85

5

Залізобетонні віброгідропресовані

1,688

4,89

1,85

5

Залізобетонні віброгідропресовані

1,688

4,89

1,85

Залізобетонні центрифуговані

1,486

4,89

1,85

6
7

Залізобетонні центрифуговані

1,486

4,89

1,85

6
7

1,180

4,89

1,85

Сталеві й чавунні з внутрішнім пластмасовим або полімерцементним
покриттям, нанесеним методом центрифугування

1,180

4,89

1,85

8

1,688

4,89

1,85

Сталеві й чавунні із внутрішнім цементно-піщаним покриттям,
нанесеним методом набризкування з наступним загладжуванням

1,688

4,89

1,85

9

1,486

4,89

1,85

9

Сталеві й чавунні з внутрішнім цементно-піщаним покриттям,
нанесеним методом центрифугування

1,486

4,89

1,85

10 Пластмасові

1,052

4,774

1,774

10

Пластмасові

1,052

4,774

1,774

11 Скляні

1,144

4,774

1,774

11

Скляні

1,144

4,774

1,774

8

Додаток Л БІБЛІОГРАФІЯ
2 Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ

Сталеві й чавунні з внутрішнім пластмасовим або полімерцементним покриттям, нанесеним методом центрифугування
Сталеві й чавунні із внутрішнім цементно-піщаним покриттям,
нанесеним методом набризкування з наступним загладжуванням
Сталеві й чавунні з внутрішнім цементно-піщаним покриттям,
нанесеним методом центрифугування

Додаток Л БІБЛІОГРАФІЯ
2 Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р.
№ 2918-ІІІ
8 Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і 8 Вилучити
природного характеру» від 08.06.2000 р. № 1809-ІІІ
13 Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України (Затверджено указом 13 Вилучити
Президента України від 06.04.2011 р. № 400)
19 ВБН 46/33-2.5-5-96 Сільськогосподарське водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Норми 19 Вилучити
проектування
20 Наказ Держжитлокомунгоспу України «Про затвердження порядку розроблення та 20 Наказ Держжитлокомунгоспу України «Про затвердження Порядку розроблення та
затвердження галузевих технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які затвердження технологічних нормативів використання питної води» від 15.11.2004 р. № 205
надають комунальні послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення» від (Зареєстровано в Мін’юсті України 07.12.2004 р. № 1556/10155) (із змінами, внесеними згідно з
15.11.2004 р. № 205 (Зареєстровано в Мін’юсті України 07.12.2004 р. № 1556/10155)
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 179 від 25.06.2014)
21 Наказ Держжитлокомунгоспу України «Про затвердження галузевих технологічних нормативів 21 Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального «Про
використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України» затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання
від 17.02.2004 р. № 33
питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або
водовідведення» від 25.06.2014 №179 (Зареєстровано в Мін’юсті України 3 вересня 2014 р. за
№ 1062/25839)
25 Правила выполнения работ по тампонажу скважин, подлежащих ликвидации (утвержденные 25 Вилучити
Госкомитетом Совета Министров УССР по водному хозяйству 27.12.1963 г.) (Правила виконання
робіт із тампонажу свердловин, що підлягають ліквідації)
27 Постанова КМ України «Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV і V 27 Вилучити

Вилучено використання азбестоцементних
труб

Змінилась назва Закону
Закон втратив чинність
Втратив чинність
Втратив чинність

Втратив чинність
Втратив чинність

категорій складності» від 27.04.2011 р. № 557
31 ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди
34 СанПиН 2640-82 Положение о порядке проектирования и эксплуатации ЗСО источников
водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения (Положення про порядок
проектування та експлуатації ЗСО джерел водопостачання і водопроводів господарсько-питного
призначення)
42 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Санітарних
правил в лісах України» від 21.03.2012 р № 136 (Зареєстровано в Мінюсті України 6.04.2012 р. №
505/20818)
53 ДСТУ Б В.2.7-143:2007 Труби із структурованого поліетилену із поліетиленових труб

31 ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування
34 Вилучити

Замінено в зв’язку з робробкою нового
нормативного документу
Втратив чинність

42 Постанова КМУ Про затвердження Санітарних правил в лісах України від 27.07. 1995 р.
№555 (в редакції постанови КМУ від 26.10.2016 №756)

53 ДСТУ Б В.2.7-143:2007 Труби із структурованого поліетилену для мереж холодного,
Виправлення помилки у назві
гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови
56 ТКП 45-4.01-181-2009 (02250) Сооружения водоподготовки. Обеззараживание воды. Правила 56 Вилучити
Вилучені в зв'язку з втратою актуальності
проектирования - Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Минск 2010
(Споруди водопідготовки. Знезараження води. Правила проектування)
57 ТКП 45-4.01-198-2010 (02250) Водозаборные сооружения из поверхностных источников. 57 Вилучити
Правила проектирования - Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь,
Минск 2011 (Водозабірні споруди з поверхневих джерел. Правила проектування)
58 ГОСТ 8220-85* Гидранты пожарные подземные. Технические условия (Гідранти пожежні 58 Вилучити
підземні. Технічні умови)
61 ГОСТ 15150-90 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 61 Вилучити
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части
воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби.
Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і
транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)
62 Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). - М: 62 Вилучити
Вилучені в зв'язку з втратою актуальності
Стройиздат, 1986 (Посібник з проектування основ будівель та споруд)
63 Т-3083 Пособие по проектированию сетей водоснабжения и канализации в сложных инженерно- 63 Вилучити
геологических условиях (к СНиП 2.04.02-54 и СНиП 2.04.03-85) - М: Союзводоканал- проект, 1990
(Посібник з проектування мереж водопостачання і каналізації в складних інженерно-геологічних
умовах)
64 Пособие по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем 64 Вилучити
водоснабжения и канализации (к СНиП 2.04.02-84 и 2.04.03-85). - М: Союзводоканалпроект, 1988
(Посібник з об’єму та змісту технічної документації позамайданчикових систем водопостачання та
каналізації)
65 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 65 Вилучити
водоснабжения. Требования пожарной безопасности (Системи протипожежного захисту. Джерела
зовнішнього протипожежного водопостачання. Вимоги пожежної безпеки)
67 ДНАОП 1.1.23-4.06-93 Положення про атестацію зварювального обладнання, яке застосовується 67 Вилучити
при будівництві та ремонті газопроводів із поліетиленових труб
68 ДНАОП 1.1.23-4.07-93 Положення про атестацію зварників пластмас на право виконання 68 Вилучити
зварювальних робіт при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб
69 Інструкція із застосування гіпохлориту натрію для знезараження води в системах 69 Вилучити
централізованого питного водопостачання та водовідведення
70 Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей 70 Вилучити
промышленности. - М:С.,1982 (Укрупнені норми водоспоживання та водовідведення для різних
галузей промисловості)
71 Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений в 3-х томах. Том 2. Очистка и 71 Вилучити
кондиционирование природных вод. Научно-методическое руководство и общая редакция д.т.наук,
проф. М.Г. Журбы. 2-е издание, дополненное и переработанное. - М., 2004 (Очищення та
кондиціонування природних вод)
72 Пластмассовые трубы и современные технологии для строительства и ремонта трубопроводов. 72 Вилучити
Проектирование пластмассовых трубопроводов (под ред. В.С. Ромейко). - Москва: 2003
(Пластмасові труби та сучасні технології для будівництва і ремонту трубопроводів. Проектування
пластмасових трубопроводів)
73 Строительство трубопроводных систем из пластмассовых труб. - Стокгольм, 1999. Издание 73 Вилучити
"Московский государственный строительный университет", март 2000 (Будівництво
трубопровідних систем з пластмасових труб)
74 Руководство по проектированию коммуникационных тоннелей и каналов. - Москва, Строй- 74 Вилучити

издат, 1979 (Настанова з проектування комунікаційних тунелів та каналів)
75 Звіт про науково-дослідну роботу Розроблення проекту ДБН "Водопостачання. Зовнішні мережі
та споруди" на заміну СНиП 2.04.03-85, Етап 2. "Аналіз та дослідження прогресивних методів і
технологічних процесів очистки стічних вод із застосуванням енергозберігаючих технологій та
кращих зарубіжних аналогів". X: УКНДІ "УкрВОДГЕО", 2009
76 Онищук Г.І., Сліпченко В.О. Основи раціонального використання води у житловокомунальному господарстві
77 Добромыслов А. Я. Таблицы для гидравлических расчетов трубопроводов из полимерных
материалов. Том 1. Напорные трубопроводы. Пособие к СНиП 2.04.01-85*; СНиП 2.04.02-84
(Таблиці для гідравлічних розрахунків трубопроводів з полімерних матеріалів. Том 1. Напірні
трубопроводи)
78 Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов трубопроводов из полимерных
материалов. Том 2. Безнапорные трубопроводы. Пособие к СНиП 2.04.01-85*; СНиП 2.04.03-85,
СП 40-107-2003.- М: 2004 (Таблиці для гідравлічних розрахунків трубопроводів з полімерних
матеріалів. Том 2. Безнапірні трубопроводи

75 Вилучити

76 Вилучити
77 Вилучити

78 Вилучити

Доповнити:
35І Постанова КМ України «Про затвердження порядку прийняття в експлуатацію об’єктів» від
13.04.2011 №446 (в редакції від 10.06.2017 р.)»
42І Державні санітарні норми і правила «Про безпеку і захист працівників від шкідливого
впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест» (затверджено наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 29.03.2017 р. №339)»
67І ДСТУ EN 13067:2016 Персонал, який виконує зварювання пластмас. Кваліфікаційні
випробування зварювальників. Зварні термопластичні конструкції

