
пп
((Пох}тал-М))

YKpaiHa. 140З0, м. Чернiгiв, вул. Захисникiв Уrtраiни,

буд.1'7а, o{lic 309
П/р UA663808050000000026009 i 20826

в АТ <Райффайзен Банк Аваль>
м. КиТв, МФо 380805

Код З5956523, Тел.: (0462) 67-05-10

Сертифiкат:

АА N9 002811

,Щеталъний план територiТ орiснтовною плошею 0, |572 rа,
розташованот за межами насеJIеного пункту, в адмiнiстративних

межах ВознесенськоТ сiльськоi ради Чернiгiвського раЙону
Чернiгiвськоi областi, для змiни цiльового призначенIuI та

будiвництва садового будинку

проЕкт

том 2

Роздiл iнженерно-технiчних заходiв цивiльного захисту

пояснювальна заrтиска
Вихiднi данi

3 6/19-Iтзцз

.Щиректор Т.Г. Мазур

Головний apxiTeкTop проекту Т.Г. Мазур

"т
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позначення Найменування Аркуш

текстова частина
Титульний лист

збl|9-з Змiст
36l19-сп Склад проекry
збl19-пд Пiдтвердження ГАП
з6119-ву Вiдомiсть про учасникiв проектування
36119-пз пояснювальна записка.

Вихiднi данi
Лист Ng |2-01l4З8l вiд 29.08.2019р. Управлiння державноТ служби УкраiЪи з

надзвичайних ситуацiй у Чернiгiвськiй областi.
Лист Ns 07-01-04/1573 вiд 05.09.2019р. Щепартамент з питань цивiльного
захисту та оборонноi роботи Чернiгiвськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii.

збl19 - Iтзцз.дпт.з
Зм. Кiльк. Арк. Ns док. йдп Дата

гАп Мазур ) ?r й,.zo

Змiст

Стадiя Аркуш Аркушir
/ п 1 1

Розробив Сергiенко ffi 02.20

ПП <Портал-М>Перевiрив Мжур .Z 7р/а, "o2.zo

Н.контр .ffi 02.20



Номер
тому

позначення найменчвання Примiтка

1 з6/|9 - лпт пояснювальна записка.

Вихiднi данi.

Графiчна частина.

ПП "Портал-М"

2. збl19 - Iтзцз Роздiл iнженерно-технiчних заходiв
цивiльного захисту

ПП "Портал-М"

|.д

36/19-Iтзцз.дпт.сп
Зм. Кiльк. Арк. ЛЪ док. ffiш ДF4

гАп Мазур ) .z2-)/ 02,20

Склад проекту

Стадiя Аркуш Арк
Z.., / п 1 1

Розробив Сергiенко шr 0й
ПП кПортал-М>Перевiрив Мазур l ула{1 /oz.zo

Н.контр "ff{
02.20



Проект розроблений вiдповiдно до чинних норм, правил i стандартiв

Головний apxiTeKTop п Т,Г. Мазур

lv.п

з6119-Iтзцз.дпт.пд
Зм. Кiльк. Арк. NЪ док. fr{дп Джу"

гАп Мазур l и v{z.zo

Пiдтвердження ГАП'а
(гlп)

Стадiя Аркуш Аркlтпiв
//

? п 1 1

Розробив Сергiенко rжJ 0/20

ПП кПортал-М>Перевiрив Мазур,rl 'r-fu 02,20

Н.контр ffi 02.20

?



Посада lнiцiали,
прiзвище у,

ис
--'"

Роздiл проекту

Мазур Т.Г. *zъп";'збl|9 Щиректор
Головний apxiTeKTop проекту Мазур Т.Г. Vzй,*r'

з6119- дпт Провiдний iнженер-
пl]оектувальник

Трибунська Т.Г. /й
Провiдний apxiTeKTop Рекун М.Г. '/tз 6/19-дпт

з6119- дпт Провiдний iнженер-
проектувальник

IBaHoBa B.I w
з6119- дпт Провiдний iнженер-

проектувальник
KicTaHKiHa Л.о

И*_
з6119- дпт Iнженер -про ектувальник Сергiснко T.I йй,

Проект розроблений авторським колективом у складi

Кiльк. Арк. Ns док. rtfrл Дтrt'
з6119-шзцз.дпт.ву

Зм
/z/' AnKvrTTiTбz.zo Стадiя АркушгАп Мазур ;

п 1 1/,
i?

Сергiенко lй 02.20Розробив
{,А ф.z0Перевiрив Мазур - ПП <Портал-М>

Н.контр. ТрибунсЙ ffч 02.20

Вiдомостi про учасникiв
проектування
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6.

1.

8.

9,

10.

OcHoBHi евакуацiйнi заходи в межах населеного пункту

Протипожежнi заходи

12. Iнженерно-технlчнi заходи щодо попередження надзвичайних

ситуацiй

1З. Забезпечення проведення аварiйно-рятув€ulьних робiт, безперешкодного

пересування на територii сил i засобiв для лiквiдацii наслiдкiв

збlI9Iтз цз.дпт. пз
Зм. Кiл. Арк. ]ф док. Пiм. Дата
гАп Мазур Т.Г

'-,r'r/
02.20

пояснювальна записка

Стадiя Аркуш Арк.
u _ /->, п 1 22

Розробив Сергiенко Ё/{ - 02.20
ПП <Портаrr-М>

м. Чернiгiв
Перевiрив Мазур Т.Г. 2ы 02.20

Н.контр р Z/- 02.20



пт

1. Вступ

Роздiл iнженерно-технiчних заходiв цивiльного захисту у складi

мiстобулiвноi документацii - це складова проектноi документацii, що визначае

комплекс iнженерно-технiчних рiшень, спрямованих на запобiгання

виникнення надзвичайноi ситуацii, забезпечення захисту населення i територiй

та зниження можливих матерiальних збиткiв вiд надзвичайних ситуацiй

техногенного та природного характеру, вiд небезпек, що можуть виникнути при

веденнi терористичних, вiйсъкових дiй або внаслiдок цих дiй, а також

створення мiстобулiвних умов для забезпечення стiйкого функцiонування

об'ектiв, якi будуть розташовуватись на дiлянцi проектування.

Велике значення для запобiгання надзвичайних ситуацiй мають

iнженерно-технiчнi заходи. Iнженерний захист вiд одного або кiлькох

небезпечних геологiчних процесiв планусться i здiйснюеться незаJIежно вiд

вiдомчоi належностi територii, яка захищаеться, i об'сктiв у рамках сдиноi

системи заходiв щодо запобiгання надзвичайних ситуацiй.

Iнженерно-технiчнi заходи на Bcix рiвнях системи цивiльного захисту

мають забезпечити:

. вiдвернення або зниження до прийнятного рiвня негативного впливу

на територii, будiвлi i споруди, якi захищаються, дiючих i пов'язаних з ними

можливих небезпечних процесiв;

. найбiльш повне використаннrI мiсцевих булiвельних матерiалiв;

. переважне застосуваннrI активних методiв захисту;

. проведення робiт способами, якi не призводять до появи нових та

активiзацiТ дiючих процесiв;

. поеднання запобiжних заходiв iз заходами щодо охорони

навколишнього природного середовища;

збl|9Iтз цз.дпт. пз
Кiл Арк. М док, пiffi мб

гАп Мазур Т.Г /z-,,r 02,20

пояснювальна записка

Стадiя Аркуш Арк.
/ - {/, п 2 22

Розробив Сергiснк6. rи,/ ... 1z.zo
ПП <Портал-М>

м. Чернiгiв
Перевiрит Мазур Т.Г. , /2zO{ 02.20
Н.контр. Рекун М.{ -rц' 02.20

Зм.
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о за необхiдностi, монiторинг та систематичний контроль за станом

територiй, якi захищаються i за роботою iнженерних захисних споруд.

Роздiл iнженерно-технiчних заходiв цивiльного захисту мiстобулiвноi

документацii <<Щеталъного плану територii земельноi дiлянки орiснтовною

площею 0, 1572 га з кадастровим номером 7425585100:04:000:5004,

розташованоi за межами населеного пункту, в адмiнiстративних межах

ВознесенськоТ сiльськоi ради Чернiгiвського району Чернiгiвськоi областi, для

змiни цiльового призначення та будiвництва садового будинкр> розроблений

ПП <Портал-М> на пiдставi розпорядження Чернiгiвськоi районноi дерхtавноi

адмiнiстрацii <Про розроблення детаIIьного плану територii>, завдання на

розроблення деталъного плану територii, у вiдповiдностi до ДБН В.|.2-4-20|9

" Iнженерно*технiчнi заходи цивiльного захисту ", пунктiв 4.1 ,4.З таЩодатку А

ДБН Б.Т.|-14:2012 "Склад,га змiст детального плану територiТ", ДБН Б.1.1-

5:2007 у складi двох частин <<Система мiстобудiвноi документацii (СМБЩ)>,

<<Склад, змiст, порядок розроблення, погодження та затвердження роздiлу

iнженерно-технiчних заходiв цивiльного захисту (цивiльноi оборони) на

мирний час та особливий перiод у мiстобудiвнiй документацiТ>.

Положення даного Щетального плану мають бути BpaxoBaнi при

розробленнi роздiлу <Iнженерно-технiчнi заходи цивiльного захисту > у складi

Схеми планування Чернiгiвського району вiдповiдно до положень ДБН Б.1.1-

5:2007 Перша та Дру.u частина <<Склад, змiст, порядок розроблення,

погодження та затвердження роздiлу iнженерно-технiчних заходiв цивiпьного

захисту (цивiльноi оборони) в мiстобулiвнiй документацiI>, за окремим

завданням.

Рiшенrтя детапьного плану територii прийнятi з урахуванням чинного

законодавства УкраiЪи, яке стосуетъся сфери цивiльного захисту,

мiстобудування та державних будiвельних норм:

- Кодекс Ifивiльного захисту Украiни вiд 02.10.2012 Jф 5403;

- Закон Украiни вiд 20 березня 2003 р. J\lb 638-IV <Про боротъбу з

тероризмом);

збl|9Iтз цз.дпт. пз
Арк.

5Зм Кiл Арк. Nsд Пiдп Дата
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- ДБН Б.2.2-|2:2019 <<Планування i забудова територiй>;

- ДБН Б.1.1 -14:2012 <Склад та змiст деталпьного плану територii>;

- ДБН В.1,2-4-2019 <Iнженерно-технiчнi заходи цивiльного захисту));

- ДБН Б.1.1-5:2007 Перша та Щруга частина. <<Склад, змiст, порядок

розроблення, погодження та затвердження роздiлу iнженерно-технiчних

заходiв цивiльного захисту (цивiлъноi оборони) на мирний час в мiстобудiвнiй

документацii>;

- ДБН В 2.2.5-97. Будинки i споруди <Захиснi споруди цивiльноТ

оборони>;

- ДБН В.1.1-25-2009 <<Iнженерний захист територiй та споруд вiд

пiдтоплення та затоплення));

- ДБН В.I.|-7-2016 <Пожежна безпека об'ектiв будiвництва ocHoBHi

положення;

- ДБН В.1.1-|2:2014 <Будiвництво у сейсмiчних районах Украiни>;

- ДБН В.2.5-56:2014 <<Системи протипожежного захисту>);

- ДБН В.2.2-|5-2019 <<Житловi будинки. OcHoBHi положеннrD);

- ДБН В.2.2-40:2018 <<Iнклюзивнiсть будiвель i споруд>;

- ДБН В.2.5-2З:2010 <Проектування електрообладнання об'сктiв

цивiльного призначення>> ;

- ДБН В.2.5-75:201З <Каналiзацiя: Проектування зовнiшнiх мереж та

споруд);

- ДБН В.2.5-74:201З <ВодопостачаннrI зовнiшнi мережi та споруди

ocHoBHi положення проектування) ;

- БНиП 2.01.53-84 <<Световая маскировка населенных tý/нктов и

объектов народного хозяйства>>;

- Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 19 серпнr[ 2002 року

лгs1200 <Про затвердження Порядку забезпеченIuI населення i особового

складу невоенiзованих формувань засобами радiацiйного та хiмiчного

захисту);

- Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд З0 жовтня 201З р. JФ841

збl19Iтз цз.дпт. пз
Арк.

?Зм Кiл. Арк. Nqд Пiдп !ата
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uПро затвердження Порядку проведення евакуацii у разi загрози винl4кнення

або виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного та природного

характеру);

- Постанова Кабiнету N4iHicTpiB Украiни вiд 10,03.2017 року }Г9l3В

<Щеякi питання використання захисних споруд цивiльного захисту>, <Порядок

створення, утримання фо.rду захисних споруд цивiлъного захисту та ведення

його облiку>;

Постанова Кабiнету N4iHicTpiB Украiни вiд 21.0g,2O17p. ЛЬ7ЗЗ <Про

затвердження Положення про органiзацiiо оповiщення i зв'язку у

надзвичайних ситуацiях> ;

- Наказ МВС Украiни вiд 09.07.201Вр. NЪ579 пПро затвердження вимог

з питань використання та облiку фонду захисних споруд цивiльного захисту));

- Наказ МВС Украiни вiд З0.|2.2014 j\b I41r] uПро затвердження

Правил пожежноi безпеки в YKpaiHi>;

- ДСТУ-Н Б.Б.1.1-19:2013 Настанова з виконання роздiлу iнженерно-

технiчних заходiв цивiльного захисту (чивiльноТ оборони) у мiстобудiвнiй

документацii на мирний час;

- ДСТУ-Н Б.Б.I.|-20:2013 Настанова з виконання роздiлу iнженерно-

технiчних заходiв цивiльного захисту (цивiльноi оборони) у мiстобулiвнiй

документацii на особливий перiод.

Графiчнi матерiали проекту детаIьного плану територii розробленi в

системi "AUTOCAD" на електроннiй тогlоосновi, виконаноi в державнiй

системi координат УСК 2000 в 2019 роцi ФОП Котченко О.М.

2. Аналiз сучасного стану територii проектування

Основне завдання роздiлу iнженерно-технiчних заходiв полягае у

рацiональному використаннi планувалъноi та просторовоi органiзацii

територii, передбаченоТ мiстобудiвною документацiею, щодо реалiзацii

захисту населення на мирний час та в особливий перiод.

Територiя, охоплена детальним планом, розташована за межами

населеного пункту в адмiнiстративних межах ВознесенськоТ сiльськоi ради

Арк.

i{iл Арк. Мд Пiдп ЩатаЗм
збl19Iтз цз.дпт. пз
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Чернiгiвського району Чернiгiвськоi областi. Землi сiльськоТ ради прилягають

в пiвнiчно-схiдному напрямку до територii м. Чернiгова та знаходяться на

правому березi рiчки Щесна.

Чернiгiвський район по агрогрунтовiй класифiкацiТ входитъ в зону

Украiнського Полiсся. Грунти району формувались як типовi полiськi,

xapaкTepHi для Лiвобережного Полiсся , у вiдносно вологiй зонi помiрно-

континентаJIъного клiмату пiд дiсю та за участю лiсовоi трав'яноi i болотноi

рослинностi, а також пiд впливом rрунтових вод, якi залягають близько до

поверхнi. Бiльшу частину територii займають дерново*пiдзолистi супirцанi

rрунти.

Mexci земельноТ дiлянки :

- з пiвнiчного заходу - вул. Схiдна;

- з пiвденного сходу - проТзд та городи;

- з пiвденного заходу - сусiдня земельна дiлянка з садовим будинком;

Територiя, що розглядаеться, мас просту конфiryрацiю, спокiйний

рельеф, не мае вiдношення до об'ектiв природно-заповiдного фонду УкраiЪи i

особливо цiнних земель, а також не вiдноситься до охоронних археологiчних

зон, вiльна вiд забудови i зелених насаджень.

PiBeHb iнженерного забезпечення територii, що розгJuIдаеться

детаJIьним fIланом, складаеться iз водопровiдних мереж, мереж

електроrтостачання та зв'язку.

Точки та умови пiдключення об'екту будiвництва до iнженерних мереж

мають бути визначенi технiчними умовами на наступних стадiях

проектуваннrI.

В межах дiлянки та на прилеглiй територii ерозiйнi процеси i обвалънi

явища вiдсутнi.

В екологiчному та caHiTapнoмy вiдношеннi дана територiя може бути

використана пiд розмiщення будiвель та споруд садового будинку. Щжерела

iстотного техногенного пливу на навколишне середовище в fi межах вiдсутнi.

збl\9Iтз цз.дпт. пз
Арк

6
Зм. Кiл Арк. },{Ъ д Пiдп Щата
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Територiя дiлянки вiльна вiд забудови та зепених насаджень. Елементи

благоустрою в iТ межах вiдсутнi. Рельсф спокiйний з незначним ухилом в

пiвнiчно-захiдному напрямку. Абсолютнi вiдмiтки поверхнi землi знаходяться

в межах 1 1 0,61-1 1 1,27м.

Земельна дiлянка вiльна вiд iнженерних мереж. Поруч з земельною

дiлянкою по вуп. Схiднiй проходять iнженернi мережi: газопровiд низького

тиску, водопровiд, повiтрянi електромережi, кабелi зв'язку. Вулиця Схiдна мае

вуличне освiтлення.

Що основних чинникiв, що впливають на рiшення мiстобулiвноi

документацii щодо цивiльного захисту на мирний час та особливий перiод е

зони можливого негативного впливу вiд об'ектiв цивiльного захисту,

розташованих на територii MicTa Чернiгiв та вiд залiзничноi станцii Бакланово.

За попереднiм прогнозом територiя, що розглядасться детаJIьним

планом, може tIотрапити до третьоi зони можливого хiмiчного забруднення в

результатi aBapii iз FЖР на лiнiйному ХНО вiд залiзничноi станцii Бакланово

Киiвськоi дирекцii Пiвденно ЗахiдноТ залiзницi, розташованоi на лiнii

Чернiгiв - Нiжин на вiдстанi майже 10400 м.

Станцiя виконуе пропуск вантажних потягiв. Залiзничним транспортом

перевозяться небезпечнi вантажi: бензин, метанол, скраплений гш, aMiaK,

нафта, спирт, сiрчана та соляна кислота. У разi надзвичайноi ситуацii,

пов'язаноI з витоком, пожежею чи вибухом в зону вiрогiдного ураження (вiд

можливоi аварiI 60-тонноi цистерни з хлором) iз глибиною можливого

хiмiчного забрулнення до 20 км, потрапляе дiлянка проектування.

На територii MicTa Чернiгова Чернiгiвськоi областi розташованi

пiдприемства, якi вiдповiдно до розпорядженшI J\Ь76l1-ДСК вiд |4.02.2018

року, вiднесенi до категорii об'ектiв цивiльного захисту.

Чернiгiв входить до перелiку населених пунктiв, якi вiднесенi до груп

цивiльного захисту. Територiя, яка розглядаеться детальним планом,

розташована на межi MicTa Чернiгова. Враховуючи вимоги ЩБН B.|.2.-4-20I9

та вимоги ст. 32 Кодексу цивiльного захисту УкраТни i <Порядку створення

збlI9Iтз цз.дпт, пз
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фоrrду захисних споруд цивiлъного захисту та його облiку>, затвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 10 березня 2017 року JФ 1З8, на

данiй дiлянцi необхiдно передбачити створення захисних споруд.

На пiдставi аналiзу мiстобулiвноi ситуацiТ, щодо мiсця розташування

земельноi дiлянки, що розглядаеться детальним планом, а також дiючоi

мiстобудiвноi документацii (Генеральний план м. Чернiгiв, ГенераJIьна схема

планування територii Чернiгiвськоi областi), визначенi шляхи безперешкодноi

евакуацii населення у разi виникнення надзвичайних ситуацiй, вiльний вихiд з

територii MicTa. I]boMy сприятиме система магiстралей стапого

функцiонування в комплексi з зеленими насадженнями, якi створюють едину

систему, яка забезпечус роздiлення мiстобудiвних утворень протипожежними

розривами i забезпечус проведення рятувальних та аварiйно-вiдновлювальних

робiт.

Щетальним планом територii передбачено розмiщення на земельнiй

дiлянцi:

- садового будинку загаJIьною площею opieHToBHo З8,5 м3, ступiнь

вогнестiйкостi - III;

- господарчоi будiвлi загальною площею opieHToBнo З4,З мЗ, ступiнь

вогнестiйкостi - Ш;

- лазнi загаJIъною rrлощею opieHToвHo 6,25 мЗ, ступiнь вогнестiйкостi -
V;

- аJIьтанки загальною площею opieHToBHo 5,86 м3, ступiнь

вогнестiйкостi - V;

- пiдземноi герметичноi cMHocTi з п/е V - З мЗ.

Протипожежнi вiдстанi вiд cTiH садового будинку з вiкнами KiMHaT, а

також вiд головних входiв в будинок до iнших булинкiв та господарсъких

будiвель прийнято не менше 8,00 м за умови, що заlrроектованi будiвлi будуть

не менше III ступеня вогнестiйкостi.

Мiнiмально допустимий ступiнь вогнестiйкостi та максимагIъна

висотнiсть будiвель i споруд визначатиметъся вiдповiдно до ik

з6/|9Iтз цз.дпт. пз
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функцiоналпьного призначення згiдно ЩБН В.1.1.-7-2016 <Захист вiд пожежi.

Пожежна безпека об' cKTiB будiвництва).

Iснуюча вулична мережа, з урахуванням проектних пропозицiй,

забезпечить транспортнi зв'язки дiлянки детапьного плану iз центрами

обслуговування, мiсцями прикладання працi, мiсцями вiдпочинку населення.

Для надання невiдкладноi медичноi допомоги постраждаJIому

населенню Чернiгiвського району та проведення лiкувальних заходiв пiд час

евакуацii, залучаються бригади швидкоТ медичноi допомоги медицини

катастрофи.

Медичне обслуговування населення, а також медична допомога

постраждалим в разi НС може надаватись у iснуючому медичному закладi

Чернiгiвськiй центральнiй районнiй лiкарнi, яка знаходиться в MicTi Чернiгiв,

вулиця IТТевченка,|l4. Бiльш якiсне медичне обслуговування та наданшI

медичноi допомоги постраждапим в разi виникнення НС може надаватисъ у

iснуючих медичних закладах розташованих в MicTi Чернiговi.

3. Характеристика можливих надзвичайних сиryацiй

Однiею з актуальних проблем сучасностi е попередження надзвичайних

ситуацiй (НС) природного та техногенного характеру, якi можутъ

супроводжуватись багато численними людськими жертвами, великими

матерiальними втратами та порушеннями умов життсдiяльностi. Професiйнi

дii по рятуванню людей, наданню iM необхiдноi допомоги та проведенню

аварiйно-рятув€tльних робiт в осередках ураження при НС дозволяють

скоротити кiлькiсть загиблих, зберегти здоров'я потерпiлим, зменшити

матерiальнi витрати.

Для територii проектування xapaKTepHi прогнозованi надзвичайнi

ситуацiТ на мирний час та особливий перiод:

1. aBapiT на залiзничному транспортi, розгерметизацiя резервуару

цистерн iз викидом зрiдженого вуглекислотного газу в атмосферу, вибух

газоповiтряноi сумiшi всерединi цистерн, пожежi, факельне горiння,

розгерметизацiя резервуару цистерн iз викидом хлору в атмосферу;

збl\9Iтз цз.дпт, пз
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2. пожежi через порушення правил пожежноi безпеки, або в результатi

стороннъого занесення джерела вогню;

З. бурi, урагани, смерчi, буревiТ;

4. загрози пiдтоплення мiсцевостi;

5. загрози великих лiсових пожеж, землетрусiв, iнших геофiзичних та

гiдрометеорологiчних явищ з тяжкими наслiдками;

6. збройнi конфлiкти.

7, загрози землетрусiв, iнших геофiзичних та гiдрометеорологiчних

явищ з тяжкими наслiдками.

Територiя проектування потрапляс в третю прогнозоваIry зону вiд

можливого хiмiчного забруднення в результатi aBapii iз небезпечними

хiмiчними речовинами на лiнiйному хiмiчно небезпечному об'ектi.

4.Вплив на дiлянку проектування вiд об'сктiв пiдвищеноi

небезпеки

На територiю проектування прямий вплив вiд потенцiйно небезпечних

об'ектiв, небезпечних об'ектiв та хiмiчно небезпечних об'сктiв вiдсутнiй.

При мiстобудiвному моделюваннi можливий вплив TpeTboi зони

прогнозованого хiмiчного забруднення - хiмiчне забруднення вiд можливих

надзвичайних ситуацiй на магiстралях залiзницi, який включае побудову

оцiночного зонування небезпечного хiмiчного забруднення, що складаеться iз

трьох зон впливу можливого хiмiчного забруднення. Третя зона можливого

хiмiчного забруднення знаходиться на вiдстанi вiд 5,0 км до 20 км вiд джерела

хiмiчноi небезпеки.

5. Забезпечення сталоfо функцiонування iнженерних мереж

5.1. Водопостачання

Iнженерне забезпечення нового будiвництва передбачаеться вiд

мiських централiзованих водопровiдних мереж. Враховуючи наявнiсть

водопровiдних мереж централiзованого водопостачання ГУЕ, ф 40мм,

прокладених по вулицi Схiдна, детагIъним планом передбачено пiдключення

збl|9Iтз цз.дпт. пз
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садового будинку та лазнi до цъого водопроводу на пiдставi технiчних умов,

якi мають бути отриманi на наступнiй стадii проектування.

Питна вода повинна вiдповiдати fiСаНПiН 2.2.4-|7|-10 <Гiгiснiчнi

вимоги до води питноi, призначеноi для споживання людиною)) з хiмiчних та

бактерiологiчних показникiв. Для забезпечення нормативноi якостi води

передбачене облаштування фiльтрами додатковоi очистки пiд KoHKpeTHi воднi

показники.

Зовнiшне пожежогасiння передбачастъся вiд iснуючого пожежного

гiдранту, який розташований в радiусi до 150 м по вул. Рахматулiна. Мiсце

розташування пожежного гiдранту позначаеться вказiвними знаками згiдно

гост |2.4.026-76*.

Витрати води на зовнiшнс пожежогасiння прийнятi згiдно зi ЩБН В.2.5-

74:201З табл. 4, складаютъ 10 л/с при 1 пожежi.

Влаштування протипожежного водопостачання та забезпечення

наJIежного протипожежного захисту необхiдно передбачити в першу чергу

забудови територiТ. Згiдно з вимогами г1.6.2,6.З ДБН А.З.1-5-20Iб

<Органiзацiя будiвельного виробництва> будiвництво зовнiшньоi системи

господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно бути

передбачено на етапi пiдготовчих робiт будiвництва об'ектiв мiстобудування,

що передбачено дет€Lльним планом.

Найближче до дiлянки проектування пожежне депо знаходиться у

MicTi Чернiговi в 2-х кiлометровому радiусi обслуговування.

Щодатковi вимоги щодо пiдвищення стiйкостi роботи джерел

водопостачання i ix захисту вiд радiоактивних та отруйних речовин на

територii проектування не передбачаються.

5.2. Каналiзацiя

Щетальним планом передбачено каналiзацiя садового будинку та лазнi.

I_{ентралiзована каналiз ацiя поблизу об' екту будiвництва вiдсутня.

Через високий piBeHb грунтових вод будiвництво сеrrтика з

фiльтруючим колодязем неможливе. Тому каналiзування даних будiвель

Арк.
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передбачаеть

вiдбуватись

Qя в водонепроникну емнlсть, спорожнення яко1,

систематично з вивезенням нечистот на поля

повинно

асенlзац11

спецlалъною автомашиною.

Водонепроникна пiдземна eMHicTb V:3 м3 заводського виготовлення iз

полiетилену. В перспективi, при будiвництвi в даному районi MicbKoT

централiзованоi каналiзацii, пiдключити каналiзацiю садового будинку до

MepelKi центр€шьноi каналiзацii.

Каналiзацiйнi мережi прокладати вiд фундаментiв будiвель i споруд не

ближче Зм, водопровiднi мерехti - не ближче 5м, вiд фундаменту огорожi 1,5 м

i З м вiдповiдно.

5.3. Газопостачання

Щетальним планом газопостачання садового будинку гrередбачено, що

джерелом газопостачання е iснуючий газопровiд низького тиску ГУЕ дiам.63

MicTa Чернiгова, який проходить по вул. Схiднiй. Точка врiзки визначаетъся

на пiдставi технiчних умов, отриманих на наступнiй стадii проектування.

При проектуваннi необхiдно дотримуватись вимог ДБН B.2.5-20:2018

<<Газопостачання) та погодити проект з ПАТ <Чернiгiвгаз).

Щля контролю i сигналiзацii до вибухонебезпечноi концентрацii (20%

газосигналiзаторiв бiля мiсць вводу пiдземних комунiкацiй в НКГР) згiдно

вимог ДБН В.2.5-20:2018 необхiдно передбачити встановлення будiвлi з

виводом на пульт по контролю заг€Lзованостi. Встановлення свiтломовних

сповiщувачiв на фасадi будiвлi.

5.4. Електропостачання

Освiтленiсть примiщень прийнята згiдно з вимогами ЩБН В.2.5-2З:2010

та ДБН В.2.5-28-2006 <Природне i штучне освiтлення>>. Враховуючи

наявнiсть повiтряних електромереж, rцо rlроходять по вул. Схiдна,

деталъним планом передбачено пiдключення садового будинку до лiнiй

електропередач на пiдставi отриманих технiчних умов, на наступнiй стадii

проектування.
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Також передбачено мiсце установки н/в опори для будiвництва вводу

лiнii електропередачi 0,4 кВ в садовий будинок. На вводi облаштувати вузол

облiку електричноi енергii. Господарчу будiвлю та баню живити

електрокабелем

Згiдно ДБН B.|.I-7-2016 "Пожежна безпека об'сктiв будiвництва" та

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Улаштування блискавкозахисту будiвель та споруд"

об'ект будiвництва обладнусться блискавкозахистом по III категорir

надiйностi.

Для забезпечення безпеки людей при порушеннi iзоляцii

струмоведучих частин епектрообладнання передбачасться занулення

електроустановок, що працюютъ на напрузi 380/220В змiнного струму,

вирiвнювання потенцiалiв.

6. OcHoBHi евакуацiйнi заходи в межах населеного пункту

Евакуацiя населення - комплекс заходiв llдодо органiзованого вивезеннlI

населення iз зон надзвичайноi сиryацii або ймовiрноI надзвичайноi сиryацii, а

також життсзабезпечення евакуйованих у районi розмiщення.

Найбiлъш вiрогiдними цiлями для нападу сугIротивника е великi MicTa з

важливими пiдприемствами промисловостi, транспорту, енергетики, тобто

MicTa i iншi населенi пункти, вiднесенi до вiдповiдних груп з цивiльного

захисту, або Ti, що мають на cBoik територiях об'екти, якi вiднесенi до

категорiй з цивiлъного захисту. Що таких MicT вiднесено i MicTo Чернiгiв.

Щiлянка проектування граничитъ з територiсю MicTa Чернiгова. Населення

вищезазначеного MicTa потребуе в першу чергу захисту вiд Bcix вражаючих

факторi в сучасноТ зброi.

У певних умовах, що скл€Lltися в ходi надзвичайних ситуацiй

природного, техногенного, соцiального, воснного характеру, найбiльш

ефективним способом захисту населеннlI е його евакуацiя.

Евакуацiя здiйснюеться у безпечнi райони, в яких не дiють вражаючi

фактори вiдповiдного стихiйного лиха, aBapiT, природнi або техногеннi

збlI9Iтз цз.дпт, пз
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катастроф". Цi райони можуть бути завчасно пiдготовленi для розмiщення та

першочергового життезабезпечення евакуйованих.

Планування заходiв з евакуацii населення, матерiальних i культурних

цiнностей у разi загрози або виникнення надзвичайних ситуацiй та iз зон

збройних конфлiктiв покладасться на MiHicTepcTBa, iншi центральнi та мiсцевi

органи виконавчоi вJIади, органи мiсцевого самоврядування, суб'екти

господарювання.

Щiлянка пiд будiвництво, дорожня мережа, проiзди до Hei знаходяться в

задовiльному cTaHi. За cBoiM розмiщенням дiлянка вiдповiдае caHiTapHo-

гiгiснiчним умовам та протипожежним нормам

Проектом визначенi магiстралi сталого функцiонування, по яких, у разi

виникнення надзвичайноТ ситуацii, може здiйснюватись евакуацiя населення.

7. Забезпечення захисними спорудами

Укриттю в захисних спорудах у надзвичайних сиryацiях пiдлягае все

населення Украiни. Вiдповiдно до облiкових даних на проектнiй територii

вiдсутнi захиснi споруди цивiльного захисry.

Захиснi споруди цивiльного захисту - iнженернi сrrоруди, призначенi

для захисту населення вiд впливу небезпечних факторiв, що виникають

внаслiдок надзвичайних ситуацiй, воснних дiй або терористичних aKTiB.

Захиснi споруди е основним засобом колективного захисту населення.

При будiвництвi садового булинку необхiдно розглянути питаншI щодо

будiвництва пiдземного простору для можливостi його використання в якостi

укриття мешканцiв будинку (найпростiшi укриття).

Що примiuдень, якi можуть бути пристосованi пiд найпростiшi укриття,

пред'являються TaKi вимоги:

- зовнiшнi огороджувzlльнi конструкцii будинкiв або споруд повиннi

забезпечувати необхiдну KpaTHicTb послаблення гамма випромiнювання;

- прорiзи та отвори повиннi бути пiдготовленими для закJIадки у разi

переводу примiщення на режим укриття;

збl|9Iтз цз.дпт. пз
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- примilцення повиннi розташовуватись поблизу мiсць перебування

насеJIення, яке мас переховуватись;

- у примiщеннях, розташованих безпосередньо над укриттям, HQ

повинно бути важких предметiв i обладнання.

Споруди повиннi забезпечувати захист осiб, якi укриваються, вiд

впливу iонiзуючого випромiнювання при радiоактивному забрудненнi

мiсцевостi ,га розраховуватися на безперервне перебування у них

розрахунковоi кiлькостi осiб. Обладнання споруд подвiйного призначення та

найпростiших укриттiв мас забезпечувати можливiсть безперервного

перебування в них населення впродовж не менше 4В годин.

З цiею метою споруди подвiйного призначення та найпростiшi укриття

забезпечуються:

- мiсцями для сидiння (лежання) - лавками, нарами, стiльцями,

лiжками тощо;

- емностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка

пiдлягас укриттю) та технiчною водою (за вiдсутностi централiзованого

водопостачання);

- контейнерами для зберiгання продуктiв харчування;

- виносними баками, що щiльно закриваються, для нечистот (для не

каналiзованих будiвель i споруд);

- резервним штучним освiтленням (електричними лiхтарями, свiчками,

гасовими лампами, тощо);

- первинними засобами пожежогасiння (вiдповiдно до встановлених

норм для примiщень вiдповiдного функцiонального призначення);

- засобами надання медичноiдопомоги;

- засобами зв'язку i оповiщення (телефоном, радiоприймачем);

- шанцевим iHcTpyMeHToM (лопатами штиковими та совковими,

ломами, сокирами, пилками-ножiвками по дереву, по MeTzuIy тощо).
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8. Система оповiщення

Телефонний зв'язок в MicTi здiйснюстъся на базi автоматичних

телефонних станцiй (АТС), а також за рахунок мобiльного зв'язку операторiв

VODAFONE, КИiВСТАР, UMC, LIFE та iнших операторiв. Об'ект

новобудови планусться пiдключити 'до станцiй, cMHicTb яких достатня.

Телефонна мерех{а проектусться кабельна в каналiзацii, i будустъся по

одноступеневiй шафнiй системi.

В садовому будинку слiд передбачити влаштування мiсцевого

телефонного зв'язку, проводового радiомовлення, телебачення.

flоведення сигналiв оповiщення пiд час проведення евакуацiТ та

iнформування населення про порядок дiй на рiзних етапах евакуацii,

iнформування про обстановку, що склzLпася, органiзовуеться в доступнiй

формi для людей з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення.

Населення в сiльськiй мiсцевостi оповiщасться, в основному, по мережi

радiо i телебачення, за допомогою стiлъникового зв'язку та сiльськоi

телефонноi мережi, мобiльними звукопiдсилюючими засобами сил цивiльного

захисту, вiддiлiв полiцii i подвiрними обходами.

9. Свiтломаскування

Необхiдно передбачити свiтлове маскування територii не менш як в

двох режимах - часткового i повного затемненнrI. Режим часткового

затемнення використовусться як пiдготовчий перiод до введення режиму

повного затемненнrI.

Основним способом свiтломаскування в садових домогосподарствах е

маскування BiKoH, скляних дверей, скляних дахiв тощо. Для цiеi мети

використовують рiзнi свiтлонепроникнi матерiали та rтристроi, через якi свiтло

не проникае зовнi. В якостi маскувальних пристроiв застосовують штори,

щити, вiконницi, жалюзi.

Якщо до моменту оголошення ((загрозливого становищa>) в будинку

вiдсутнi зазначенi гlристроi, то як тимчасовий захiд допускасться
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заколочування BiKoH фанерою або дошками, Але подiбний спосiб

свiтломаскування дуже незручний, тому що BiH пов'язаний iз вiдсутнiстю

денного освiтлення i порушенням природного повiтрообмiну.

10. Протипожежнi заходи

Забезпечення пожежноi безпеки здiйснюс .Щержавна пожежно-

рятувальна частина jф 1, яка е одним з пiдроздiлiв Щержавного пожежно-

рятувчLпьного загону JФ 1 Управлiння Щержавноi служби з питань

надзвичайних ситуацiй Украiни у Чернiгiвськiй областi. Вiдстань до дiлянки

проектування по дорогах загалъного користування складае З км. Щаний

пiдроздiл з€Lпучаеться для гасiння пожеж та лiквiдацii НС на територiТ

Чернiгiвського району згiдно районного плану залучення сил та засобiв

вiдповiдно до наказу Управлiння ЩСНС Украiни у Чернiгiвськiй областi вiд

08.04.2015 року JЮ 105 <Про органiзацiю гарнiзонноi та караульноi служби в

ДСНС Украiни у Чернiгiвськiй областi та пiдпорядкованих пiдроздiлах>.

Такий стан органiзацii пожежогасiння може забезпечити належним

piBHeM реаryвання на пожежi, надзвичайнiй сиryацii i подii (прибуття протягом

20 хвилин з часу отримання повiдомленнrl з найвiддаленiщого мiсця до мiсця

розташуваннrI пожежно-рятувального пiдроздiлry).

Згiдно з ДFН В.2.5-74:20lЗ розрахункова кiлькiсть одночасних пожеж

на територii, що розглядаеться - одна. Розрахунковий час гасiння пожежi - З

години. Витрати води на зовнiшнс пожежогасiння прийнятi згiдно зi ЩБН

В.2.5-74:20|З, складають 10 л/с при 1 пожежi. Внутрiшне пожежогасiння в

будiвлi не передбачаеться. Зовнiшнс пожежогасiння передбачасться вiд

iснуючого пожежного гiдранту, який розташованиiц в радiусi до 150 м по вул.

Рахматулiна. IVIiсце розташування пожежного гiдранту позначаеться

вказiвними знаками згiдно ГОСТ t2,4.026-76*.

У вiдповiдностi до вимог " Правил пожежноi безпеки Украiни",

розробленими MiHicTepcTBoM внутрiшнiх справ УкраiЪи, ДБН В.1.1 -7-20|6,

ДБН Б.2.2-12:20|9 Щетальним планом передбаченi наступнi протипожежнi

заходи:
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- дотримання нормативних протипожежних вiдстаней мiж будинками

i спорудами;

- вибiр ступеня вогнестiйкостi, площi та поверховостi будiвелъ, що

проектуються, здiйснено з урахуванням нормативних обмежень ДБН |.I-7-

20|6;

- улаштування достатньоi кiлькостi в'iЪдiв на територirо дiлянки, що

розглядаеться, та пiд'iЪних шляхiв до них, для безперешкодного в'iЪду

автомобiлiв пожежно-рятувапъних пiдроздiлiв з декiлъкох напрямкiв;

- при розробцi деталъного плану територiТ iснуючi пiд'Тзди до

будiвель та проiзди до них необхiдно приймати шириною не менше 3,5 м;

У садових булiвлях заборонясться:

- використовувати горища i пiдвали,технiчнi примiщення, в цiлях, не

передбачених детальним планом;

- використовувати пiд склади горючих матерiалiв i майстернi, якi не

вiдокремленi протипожежними перегородками вiд iнших примirцень, шляхи

евакуацii та сходовi клiтини;

- зберiгати газовi балони, легкозаймистi та горючi рiдини в пiдвалах,

на цокольних поверхах, горищах;

- використовувати легкозаймистi рiдини, що не передбаченi для цього;

для прибирання примiщень

- виливати легкозаймистi та горючi рiдини в каналiзацiю;

- зберiгати вогненебезпечнi речовини i вибухонебезпечнi матерiали в

упаковцi або Tapi, яка не вiдповiдае технiчним умовам зберiгання;

- залишати без нагJIяду обладнання, печi, камiни та

електрообладнання, яке включене в мережу;

- користуватись пошкодженими опалювальними приладами та

димоходами;

- розмiщувати горючi матерiали на опалювальних системах i

ycTaTKyBaHHi, а також ближче 0,5 MeTpiB вiд освiтлювальних приладiв;

- використовувати пошкодженi електричнi прилади i самостiйно
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ви готовлене нагрiвальне обладнання ;

- застосовувати некалiброванi або самостiйно виготовленi

електрозапобiжники;

- використовувати електропроводку iз зруйнованою iзоляцiсю, а також

самим виконувати з'сднання, якi можуть викликати перехiднi опори.

Рекомендовано:

- у садових будiвлях установити локалъну систему автоматичного

виявлення пожежi та сигналiзацiI (димових детекторiв) i первинних засобiв

пож€яtогасiння (вогнегасникiв) ;

- особам, якi постiйно проживають у помешканнi, забезпечити себе

спецiалъними засобами iндивiдуального захисту органiв дихання на випадок

виникнення надзвичайноi сиryацiТ, пожежi та необхiдностi евакуацii.

Bci будiвлi повиннi бути забезпеченi згiдно з нормами первинними

засобами пожежогасiння. ТТТляхи евакуацii повиннi вiдповiдати вимогам

будiвельних норм i нiчим не захаращуватись. Електрогосподарство мае

утримуватись у сrrравному cTaHi.

11. Iнженерно-геологiчнi заходи

У гiдрогеологiчному вiдноцленнi Чернiгiвський район розташований у

пiвнiчно-захiднiй частинi Щнiпровсько-Щонецького артезiанського басейну i

характеризуеться наявнiстю потужних водоносних горизонтiв, розвинених по

всьому розрiзу осадочноi товщi: вiд четвертинних до мезойських утворень.

Територiя, яка розглядаеться дет€tльним планом, знаходиться у

сtIриятливих умовах для накопичення пiдземних водl чому сприяють

клiматичнi умови, рiвнинний рельеф i висока фiльтрацiйна властивiсть

rрунтiв. Пiдземнi води по вiдношенню до бетону неагресивнi.

При ocBoeHHi новоi територiй пiд будiвництво необхiдно обстежити

дану мiсцевiсть на можливiсть наявностi у Грунтi вибухонебезпечних

предметiв. З метою захисту територiТ, що розглядасться проектом, вiд

несприятливих природних i антропогенних явищ необхiдно виконати

комплекс заходiв з iнженерноi пiдготовки для захисту територii, а саме:
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- вертикальне планування територii та органiзацiю поверхневого стоку

на дiлянках нового будiвництва;

- протипросаднi заходи.

12. Iнженерно-технiчнi заходи щодо попередження

надзвичайних ситуацiй

В основу заходiв щодо запобiгання надзвичайних ситуацiй i зменшення

можливих втрат та збиткiв вiд них, покладено KoHKpeTHi превентивнi заходи

наукового iнженерно-технiчного i технологiчного характерlr, якi здiйснюються

за видами rrриродних i техногенних небезrтек та загроз. Значна частина цих

заходiв здiйснюеться у рамках iня<енерного, радiацiйного, хiмiчного,

м€дичного, медико- бiологiчного i протипожехtного захисту населення i

територiй вiд НС.

Одним iз напрямкiв зниження масштабiв НС е будiвництво та

використання захисних споруд рiзного призначення. .Що них слiд вiднести

гiдротехнiчнi заходи, якi захищають водотоки вiд поширення радiацiйного i

хiмiчного забруднення, а також споруди, якi захищають сушу i гiдросферу вiд

iнших поверхневих забруднень.

Iншим напрямом зменшенн-rI масштабiв НС е заходи щодо пiдвищення

фiзичноi стiйкостi об'ектiв до впливу уражуючих чинникiв у разi аварiй,

природних i техногенних катастроф.

Зазначенi напрямки превентивних заходiв можуть об'сднуватися в один

- iнlкенерний захист територii i населення вiд уражуючого впливу стихiйного

лиха, аварiй, природних i техногенних катастроф.

Важливим напрямком tIревентивних заходiв, якi сприяють зменшенню

масштабiв НС (особливо в частинi втрат), е створення i використаннrI систем

свосчасного оповiщення населення, персоналу об'сктiв та органiв управлiння,

яке дозволяе вжити своечасних заходiв щодо захисту населення.

Що органiзацiйних заходiв цъого спрямування слiд вiднести: охорону

прачi i дотримання правил безпеки, утримання в готовностi сховищ i укриттiв,

санiтарно-епiдемiчнi i ветеринарно-протиепiзоотичнi заходи, завчасне
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Зм Кiл
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вiдселення або евакуацiю населення з небезпечних зон, навчання населення,

утримання в готовностi органiв управлiння i сил до лiквiдацii наслiдкiв НС.

Планування запобiжних заходiв здiйснюсться в рамках планiв дiй rцодо

запобiгання i лiквiдацii НС, якi розробляються на Bcix рiвнях системи

цивiльного захисту. Що цих планiв включаються заходи iнженерно-

технiчного, технологiчного характеру, органiзацiйнi та економiчнi заходи.

Практичнi заходи, що вимагають значних фiнансових i матерiальних витрат,

вирiшуються в рамках нацiональних, державних i територiалъних цiльових

програм щодо запобiгання НС.

13. Забезпечення проведення аварiйно-ряryвальних робiт,

безперешкодного пересування на територiТ сил i засобiв для лiквiдацii

наслiдкiв аварiй

Органiзацiя аварiйно-рятувальних робiт та управлiння процесом

вiдновлення е важливими елементами у справi успiшноi лiквiдацii наслiдкiв

надзвичайних ситуацiй i зниження дестабiлiзуючих факторiв. Що лiквiдацii

наслiдкiв майбутнiх екстрем€Lльних ситуацiй, викликаних природними та

техногенними впливами, потрiбно готуватися заздапегiдь. Необхiдно вивчати

ocHoBHi органiзацiйнi та управлiнськi операцii та при необхiдностi, виконувати

ix.

При виникненнi аварiйних ситуацiй повинна бути забезпечена

можливiсть безперешкодного введення та пересування сил i засобiв для

лiквiдацii наслiдкiв та передбаченi вiльнi пiд'iЪди до об'ектiв будiвництва,

будiвлям, спорудам.

Ширина проiздiв - запроектована вiдповiдно до ДБН Б.2.2-t2:2019

<<fIланування i забудова територiй>>.

.Що Bcix будiвель по всiй iх довжинi запроектованi вiльнi пiд'iзди з

твердим покриттям для пожежних автомобiлiв у вiдповiдностi до вимог ДБН

Б.2.2-|2:20 |9 <<ГIлrанування i забудова територiй>>.

Для швидкого реагування на можливi надзвичайнi ситуацii бiля

територii, яка розглядаеться детальним планом, icHyc можливiсть

Арк.

Зм. Кiл. Арк NЬд Пiдп Щата

збl|9Iтз цз.дпт. пз 2,|
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розташування майданчика для спецтехнiки та складування необхiдних

матерiалiв.

я/
збl|9Iтз цз.дпт. пз
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ДСНС Украiни

упрлв лIннri дЕр)ItАвноi служБи укрдirпа
з нАдзвичдIZrшо< ситуАцIй у чврнIгIвськtй оьлдстI

(У ДСНС Украiни у Чернiгiвськiй областi)

гlроспект Миру, 190а, м. Чернiгiв, |40З7, тел. (046-2) 65-25-4l, тел./факс: (046-2) 65-25-50
www.cn.dsns v.ua код З8590042 E-mai] uа

29.08 20i9 N9 12-01/4З81 HaNp 05-04146'75 вiд 2з.08.2019

Начальнику Управлiння
мiстобудування та архiтектури
Чернiгiвсъко i облдержадмiнiстр ацii
Олександру ЩМИТРЮКУ

По вuзначення dержавнtм iHmepeciB прu

розр обленнi мiсmо буdiвноt d окулtенmацii'

На виконання листа заступника голови Чернiгiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii Наталii POMAHOBOi вiд 23 серпня 2О119 року М 05-0414675
надаемо пропозицii для урахування ik пiд час розроблення детального rrлану
територii орiентованою площёЮ 0,1572 га, розташованоi за межами населеного
пункту, в адмiнiстративних межах Вознесенськоi сiльськоi ради Чернiгiвського
району Чернiгiвськоi областi, для змiни цiльового призначеннrI та будiвництва
садового будинку.

Кадастровий номер земельноi дiлянки: 7 425585700:04:000:5004.
У вiдповiдностi до ДБН B.I .2-4-20L9 "Iнженерно-технiчнi заходи

цивiлъного захисту (ЩСК)", rгункту 4.|,4.3 та.Щодатку А ДБН Б.1.1-114:20112

"Склад та змiст детапьного плану територii", ДБН Б.1.1-5.200'7 у складi двох
частин "Система мiстобулiвноi документачii (СМБЩ). Склад, змiст, порядок
розроблення, погодження та затвердження розлiлу iнженерно-технiчних заходiв
цивiлъного захисту (тrивiльноi оборони) на мирний час та особливий перiод у
мiстобулiвнiй докуменlатIii" розробити окремим томом (роздiлом) кРоздiл
iнжен заходiв цивiльного iахисту> дпя мiстобудiвного
обгрунтування розташування об' екту.

utl

f,
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Пропонусмо при розробленнi детаJIьного плану вишевказаноi територir

передбачити виконання наступних вимог нормативних aKTiB у сферi цивiлъного
захисту, техногенноi та пожежноТ безпеки, а саме:

л"д9{qз:уту, " 9_9внiшне .*цp"Oдид9lд.е_жrJs* водопостачання територii у
вiдповiдностi до ДFН В.2.5-74:20IЗ <<Водопостачання. Зовнiшнi мережi та
споруди. OcHoBHi положення проектування));

та забезпечення належного
протипожежного захисту передбачити в першу чергу забудови територiй;

epgypaTy:. ,н9,.у_ .дiдц"овiдноопti**^дo*=видц.оь п.5.1.З ДБН Б,2.2-12:201В
<Планування i забудова територiй> вiдстань вiд об'скту проектування до
наiтближчого пожежного депо по дорогах загаllъного користування повинна
становити не бiльше 4-х км;

о о B.1.2-4-2019 територiя для
будlвництва ,садового будинку розмiщуеться у зонi можливого сильного

'радiоактивного забруднення, яка прилегла до межi зони можливого
небезпечного радiоактивного забрулнення вiд MicTa Чернiгова, яке вiдноситься
до другоl |рупи цивIльного захисту;

передбачити захи iдно до ст. З2 Кодексу
фонду захисних спорудцивlлъного захисту Украiни та створення

цивiльного захисту та ведення його облiку>, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 10 березня2017 року Nb 1З8;

. i. 
,врахувати, що радiус збору населення, яке пiдлягае укриттю

1 в захиснЙх iri'ЬрfiffýХ'ЦйЁtт'ы{бтб*Збii.rЁtу, вiдповiдно до вимог додатку 1 до ДБН
В.2,2-5-97 становитъ не бiльше 500 м;

перед гrоч?,_týgj11,,бЯр,_9.*р_них робiт, передбачити проведення обстеження
мiсцевостi на наявнiсть у Грунтi вибухонебезпечних предметiв;

: забезпечити ,ог постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд З0
жо року 4| Положення про порядок
прФ евакуацii населення у разi загрози або виникнення надзвичайних

' ситуачiй техногенного та природного характеру)).
t

Т.в.о. нач€Llrьника Управлiння

Юрiй Аяикiенко 0-462-6 52-548

БЕСКОСТIМ
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