
5 Водовідведення 

 проблема фотофіксація Нормативні вимоги 

5.1 Відсутнє водовідведення з 
піддашшя перед головним 
входом в будівлю вокзалу. 

 

ДБН В.2.3-5:2017 Вулиці дороги населених 
пунктів 

9.1 Проектування водовідвідних 

систем і споруд вулиць і доріг слід проводити 

виходячи з місцевих природних, 

архітектурно-планувальних і санітарно-

гігієнічних умов у комплексному 

взаємозв'язку з рішеннями інженерної 

підготовки, благоустрою та інфраструктури 

населеного пункту. При цьому загальні умови 

трасування та прокладання трубопроводів, 

гідравлічні їх розрахунки, параметри та 

вимоги до споруд водовідведення (оглядові та 

перехідні колодязі, дощеприймальники, 

переходи через дороги, дюкери, зливоводи, 

зливоспуски), а також відстані від зовнішньої 

поверхні труб самопливної каналізації 

(побутова та дощова) та дренажів до 

підземних мереж і споруд визначаються ДБН 

В.2.5-75, ДБН Б.1.1-Хтацими нормами. 

 

ДБН В.2.2-40:201  

5.1.11 Вхідна площадка будівлі повинна мати: 

навіс, водовідвід як з поверхні площадки, так із 

покриття навісу. Залежно від місцевих кліматичних 

умов підігрів площадки слід встановлювати за 

завданням на проектування. 

Поверхні покриття вхідних площадок і 

тамбурів повинні бути твердими, не допускати 

ковзання при намоканні і мати поперечний уклон у 

межах 1-2 %. 

Площадка біля сходів обов’язково має бути 

огороджена поручнями по усьому периметру. 

 



 Відсутнє водовідведення в місці 
пониження (пандуса) виходу на 
тротуар 

 

ДБН В.2.2-5-20111 Благоустрій територій 
9.4.10 Проектування відведення поверхневого 
стоку треба виконувати згідно з ДБН 360, СНиП 
2.04.03, СанПиН 4630 та [10]. 
Вибір схеми поверхневого водовідведення для 
окремих районів населеного пункту виконують з 
урахуванням щільності забудови, рельєфу 
території, функціонального призначення, 
кліматичних умов, загального рівня благоустрою, 
пропускної здатності, класу навантаження. 
Відведення стоку треба забезпечувати шляхом 
комплексного вирішення питань організації 
рельєфу і влаштування відкритої або закритої 
системи водовідведення: водостічних труб 
(водостоків), лотків у зборі з водоприймальними 
решітками, дощоприймачів, кюветів, 
зливоприймальних колодязів, локальних очисних 
споруд. До системи відведення поверхневого 
стоку треба включати засоби щодо очищення 
поверхневого стоку від твердих частинок та 
нафтопродуктів. 
Водовідвідні лотки та дощоприймальні решітки, які 
встановлюються на тротуарах чи пішохідних 
шляхах, не повинні створювати перешкоди для 
маломобільних груп населення.__ 

5.2 Решітки водостоків та 
каналізаційних люків по усій 
площі не відповідають 
нормативам та небезпечні для 
багатьох категорій користувачів. 
 

  

ДБН В.2.2-40:2018 
5.1.8 
Водостоки на тротуарах повинні бути закриті 

решіткою з чарунками не більше 0,015 м (рисунок 

3). 

 
 
ДБН Б.2.2-5:2011 
5.1.4, 9.4.10, 9.4.16 
 
 



  

 
 

 

  

 

 

 


