СХЕМА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД . М1:500.
Пн

Кадастровий номер: 6520386500:01:001:0262
Цільове призначення: 02.01 "Для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)". Тип власності: Комунальна
власність. Площа: 0.1816 га
З

24,46

Пд

Межа населеного
пункту с. Станіслав

Проектована
очисна споруда
"Біотал-3"
Кк

15,00

Характеристика ЛОС "BIOTAL - 3"
Робота моноблочной установки "BIOTAL- 3"
ґрунтується на запатентованій, енерго-ефективної
технології. Очисне обладнання не створює шуму або
неприємного запаху. Крім того, для роботи не потрібно
ніяких небезпечних хімічних речовин. Також для
моноблоків BIOTAL передбачено підключення каскадним
способом, якщо в майбутньому буде потрібно очищення
великої кількості води. Система установки включає в себе
сервіс повідомлень про виниклі неполадки, здатних
загрожувати роботі станції. Серед них факт відключення
електроенергії, несправність обладнання і засмічення в
наслідок заповнення приймача нечистотами.
Споживана потужність залежить від завантаженості
роботи станції. Максимальна потужність - 2.8 кВт.
Продуктивність стоків 3.00 м3/добу. Максимальний обсяг
переробки відповідає потребам 8 -10 користувачів.
Максимальний залповий скид, на який розраховано
устаткування, - 360 л. Обслуговувати пристрій легко,
залучення додаткового обладнання не знадобиться.

Кадастровий план: 520386500:01:001:0028
Цільове призначення: 02.01 "Для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)"
Тип власності: Приватна власність
Площа: 0.15 га

37,48

37,51

Кадастровий номер: 6520386500:01:001:0262
Цільове призначення: 02.01 "Для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка)".
Тип власності: Комунальна власність
Площа:0.1816 га

Проектована земельна ділянка,
відносно відведення гр. Побережному О.О.
під житлову садибну забудову,
площею 0,1800 га

Основні техніко-економічні показники
по генплану (проектний план)

10,82

№
п/п
1

36,86

ПОГОДЖЕНО:
СОГЛАСОВАНО:

С

Од.
вим. Кількість

Найменування показників
Площа земельної ділянки

га

0,1800

2

26,27

2

Площа забудови земельної ділянки

м

267,00

3

Відсоток забудови земельної ділянки

%

14,83

4

Площа під майданчиками, озелененням
на проектованій земельній ділянці

м2

1 533,00

5

Поверховість забудови земельної ділянки

пов.

один

6

Будівельний обсяг (орієновно)

м3

1 283,00

7

Електрозабезпечення, опалення,
водопостачання, каналізація

існуючіі

Умовні позначки
проектованих інженерних мереж
"Червона лінія"

Кк

"Червона лінія"

Взамен
инв.
Зам. інв.
№N

23,53
Умовні
позначення

2,00

Підпис і идата
Подпись
дата
Інв.
ориг.
Инв.№
N подл.

- Існуючі нежитлові будівлі
в межах детального плану

- Дороги з асфальтовим
покриттям

- Охоронна зона
ЛЕП-0,4 кВ

КЖ

- Існуючі житлові будівлі
в межах детального плану.

- Ділянки для ведення ОСГ
з кадастровим номером

- Межа населеного
пункту с. Станіслав.

- Присадибні ділянки з
кадастровими номерами

- Існуюча ЛЕП-0,4 кВ

- "Червона лінія"

0
2,0

- Проектована ділянка
гр. Побережного О.О.
2,00

Охоронна зона ЛЕП-0,4 кВ
Існуюча ЛЕП-0,4 кВ

GSPublisherEngine 0.0.100.100

КН, Н

2,00

0
2,0

- Проектована мережа побутової каналізації на
території проектованої земельної ділянки - 15,00 м.

Детальний план території
За відсутності мереж селищної каналізації необхідно передбачити каналізування садиб з використанням локальних
очисних споруд згідно з вимогами ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», ДБН В.2.5-74:2013
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди». Обладнання
внутрішньо будинкової каналізації з відведенням побутових стоків у вигріб не допускається.
Враховуючі визначені терміни будівництва передбачається господарсько-побутову каналізацію вирішити у варіантах:
перший - влаштуванням на ділянці місцевих очисних споруд глибокого біологічного очищення господарсько-побутових
стоків з випуском у фільтруючу траншею чи колодязь.
другий - влаштуванням в межах території детальної забудови централізованої каналізації з прокладанням
каналізаційних мереж в червоних лініях проїзду і підключенням до централізованої каналізаційної мережі згідно технічних
умов експлуатуючої служби.
Проектом ДПТ прийнято перший варіант як першочерговий, другий - як основний варіант на перспективу.

Змн.

Кіл. Аркуш

ГАП

Луцик С.

Розробив

Агєєв Ю.

Перевірив

Луцик С.

№док

Підпис

Дата

004-02-20/ДП - МД

земельної ділянки, для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і
споруд, за адресою: с. Станіслав, вул. Молочна, 30 у зв’язку із збільшенням площі земельної ділянки
наданої гр. Побережному О.О. згідно рішення від 25.07.1991 року №38 з 0,12 на 0,18 га.

Замовник:
Станіславська сільська рада

Схема інженерних мереж та споруд. М1:500.

Стадія
Стадия

Аркуш
Лист

ДПТ

12

Аркушів
Листов

ТОВ "Адміралті Офіс"
(Сертифікат серія АА №000742)

