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9.Система обслуговування населення

 Розміщення проектованого промислового магазину на визначеній ділянці

дозволяє вирішити ряд важливих містобудівних завдань:

- обслуговування населення;

- збільшення промислової торгівлі, при їх загальноміському дефіциті;

- впорядкування території ділянки та прилеглих територій;

Розрахунки щодо умов містобудівного використання земельної ділянки

базуються на вимогах ДБН 360-92** стосовно містобудівної ємності

проектованої території та наведені нижче.

10. Інженерне забезпечення.

Основні магістральні напрямки забезпечення об'єктів інженерними мережами

викладені на аркуші ГП-8.

У межах території, що проектується, існує самопливна каналізація

закритого типу.

Для вирішення схем водопостачання та водовідведення на наступних стадіях

проектування виконати розрахунок необхідних об'ємів води і стічних вод.

Питомі показники водоспоживання та водовідведення прийняти згідно з ДБН

360-92**, ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»,

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід і каналізація».

Подача води передбачається водопроводом від існуючої водонапірної башти,

розташованої на території.

Кінцеві техніко-економічні показники потреб інженерних мереж

визначаються окремим проектом або локальними проектами об'єктів в

залежності від їх функціонального призначення та потужностей.

11. Заходи щодо поліпшення благоустрою та

стану навколишнього середовища

При дотриманні санітарних, природоохоронних, будівельних вимог та

прийнятих в проектних матеріалах планувальних рішень і належного

озеленення прилеглої території очікуваний вплив об'єкта

містобудування на оточуюче середовище буде в межах дозволених рівнів і

його можна визначити як сприятливий.

В   межах  розроблення   детального   плану  території   передбачається

здійснення комплексного благоустрої території.

На всіх ділянках забудови передбачається вертикальне планування

території та організація поверхневого стоку - влаштування дощової

каналізації з відведенням поверхневих вод.

Для забезпечення санітарно - гігієнічних та екологічних вимог зони

впливу об'єкта містобудування на прилеглі території слід керуватись

такими принципами: збереження і раціонального використання цінних

природних ресурсів; дотримання нормативів гранично допустимих рівнів

екологічного навантаження на природне середовище.


