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Склад проекту

1-Текстова частина

2-Графічна частина
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ЗМІСТ

1.ТЕКСТОВАЯ ЧАСТИНА:

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.  Вступ.

2. Скорочений опис природних, соціально-економічних і містобудівних

умов.

3. Оцінка існуючих ситуацій: стан навколишнього середовища,

використання території, характеристика (за видами, поверховістю,

знесенням, технічним станом) будівель, окремо - об'єктів культурної

спадщини, інженерного забезпечення транспорту, озеленення і

благоустрою, планувальних обмежень.

4. Загальні принципи планування і забудови території, формування

архітектурної композиції.

5. Характеристика використання території.

6. Вулична мережа, транспортне обслуговування, організація руху

транспорту та пішоходів.

7. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

8. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього

середовища.

9. Техніко-економічні показники.

10.Оцінка стану навколишнього середовища.

11. Заходи цивільної оборони.

12. Здійснення стратегічної екологічної оцінки.

2.ГРАФІЧЕСКАЯ ЧАСТИНА:

- ЛИСТ ДП - 1. Схема розміщення території.

- ЛИСТ ДП -2. План існуючого використання території.

- ЛИСТ ДП -3. Проектний план території. М 1:1000.

- ЛИСТ ДП -4. Схема інженерних мереж та споруд.

- ЛИСТ ДП -5. Схема інженерної підготовки та вертикального

планування території.

 -ЛИСТ ДП -6. Ситуаційна схема.
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Пояснювальна записка.

1.ВСТУП

Детальний план території для будівництва комбікормового цеху,

потужністю 3т/год., розташованої у м.Волноваха, вул.100років

Червоного Хреста, 30, розроблений ТОВ "РЕМБУДПРОЕКТ 2010", на

підставі:

 -розпорядження Військово-цивільної адміністрації м.Волноваха від

11.02.2021 №46;

 -Заява ПрАТ "ЕКОПРОД";

 -топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:1000 виконаної

ФОП Подзолкова Ю.В.;

 -вихідних даних.

Замовник - Військово-цивільна адміністрація м.Волноваха;

Платник - ПрАТ "ЕКОПРОД".

Завданнями детального плану території є:

-ДП передбачена розробка рішень щодо створення об'єкта нового

будівництва - комбікормового цеху потужністю 3т/год.;

-метою проекту є будівництво комбікормового цеху потжністю 3т/год,

збільшення річної потреби підприємства:

-сировина та матеріали (у відповідних одиницях виміру) -

6000т/рік-сировина для комбікорму;

-деталізація і уточнення в більшому масштабі положень генерального

плану населеного пункту схема планування території на місцевому

рівні;

-формування принципів архітектурної композиції забудови;

-визначення червоних ліній регулювання забудови;

-виявлення та уточнення територіальних ресурсів для видів

містобудівного використання;

-визначення доцільності обсягів, послідовності реконструкції забудови;

-сприяння поліпшення стану оточуючого середовища;

-забезпечити можливе виконання нормативних санітарно побутових і

протипожежних розривів;

-сприяння поліпшення стану навколишнього середовища;

-створення відповідних умов охорони і використання об'єктів

культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду, інших

об'єктів, які підлягають охороні відповідно до законодавства;

-погодження приватних, цивільних і державних інтересів при

використанні території.

При розробці документації використовувалася наступна

нормативно-технічна документація:

-зу "Про архітектурну діяльність";
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-зу "Про регулювання містобудівної діяльності";

-Земельний кодекс України;

-ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану триторії"

-ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

-СНиП 2.09.02-85* «Виробничі будівлі»;

-ВНТП-АПК-11.07 «Комбікормові підприємства»;

-ГСП №173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови

населених пунктів".

2.СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І

МІСТОБУДІВНИХ УМОВ.

З півночі автодорога міського значення, заходу і сходу територія

підприємства ПрАТ Екопрод.  Площа ділянки відведеної під будівництво

становить 0,1500га.  Рельєф майданчика ділянки спокійний. Падіння

рельєфу, зафіксоване зйомкою від 275,84 до 274,29м. Система висот -

умовна, система координат- умовна. Місто Волноваха, Донецької

області, за архітектурно-будівельним районуванням відповідно до

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 відноситься до зони II-Південно-Східний

кліматичний район

За кліматичними умовами -

характеристики по ДБН В.12-2006 "Навантаження і впливи":

-подкліматіичний район будівництва - 111В;

-нормальна вага снігового покриву -1,52КПа;

-снігове навантаження - 1400 Па;

-нормативний вітровий тиск - 0,5КПа;

-розрахункова зимова температура зовнішнього повітря - 23C;

-аграрновиробнича група грунтів 65л, 67е - чорнозем звичайний,

легкогліністий.

Нормативна глибина сезонного промерзання, розрахована відповідно до

ДБН В.2.1-10-2009 становить:

-для глин і суглинків -0,82м;

-для супісків і пісків пилуватих і дрібнозернистих-0,99м;

-для пісків крупнопісщаних та середньозернистих -1,06м

 Гідрографічна мережа площі вишукувань відповідно до гідрологічного

розчленування території України належить до Приазовської області

недостатньої водності.

Відповідно до науково-технічного звіту інженерно-геологічних

вишукування виконаний ФОП Подзолкова Ю.В.  представлено

наступними грунтами (зверху вниз):

ІГЕ 1 - Насипний грун – щебінь, шлак, шлак з піском, рихлий.

Потужність шару складає від 0,60 м, може змінюватись в межах

ділянки.



8,00

ІГЕ 1б – Насипний грунт – щебінь, шлак, зцементований. Потужність

шару у свердловині 2 складає 0,10 м, може змінюватись в межах

ділянки.

ІГЕ 1в – Насипний грунт – шлак, пісок, гранітна крошка, злежаний.

Потужність шару у свердловині 2 складає 0,40 м, може змінюватись в

межах ділянки.

ІГЕ 2 – Грунт рослинного шару – суглинок важкий, твердої

консистенції, чорний, з домішками органічних речовин. Потужність

шару складає від 0,40 до 0,50 м.

ІГЕ 3 – Суглинок- важкий, пилуватий, лесовидний, коричневий, темно –

коричневий, твердої консистенції, непросідний з домішками карбонату

до 5%. Розкрита потужність ІГЕ у свердловинах складає від 2,50 до

2,60 м.

ІГЕ 4 – Суглинок- важкий, пилуватий, темно – коричневий, бурий,

твердої консистенції, непросідний з домішками карбонату до 5 %.

Розкрита потужність шару складає 4,40 до 4,50 м.

Станом на серпень 2020 року свердловинами до розвіданої глибина

8,00 м (абс. Відм. 267,10 – 267,40 м) підземні води не були розкриті.

3.ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ: СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА,

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, ХАРАКТЕРИСТИКА (ПО ВИДАМ,

ПОВЕРХОВОСТІ, ЗНЕСЕННЮ, ТЕХНОЛОГІЧНОМУ СТАНУ) БУДІВЕЛЬ,

ОКРЕМО-ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ, ІНЖЕНЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТА БЛАГОУСТРОЮ, ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ.

Нове будівництво комбікормового цеху, передбачається на земельній

ділянці з кадастровим номером 1421510100:01:015:0062.

Проектована будівля комбікормового цеху розташована на

території існуючого насіннєвого заводу, на якій розміщуються

цеха і споруди інфраструктури підприємства, таким чином, щоб

забезпечити роботу технологічного обладнання в послідовності,

заданої технологічним процесом та з урахуванням існуючого

рельєфу ділянки.

Поверхня майданчика забетонована, відсипана щебнем.

Площадка розміщення проектованого об'єкту відноситься до

території зі звичайними географічними й

інженерно-геологічними умовами.

Для цілей водовідведення поверхневих стоків на

майданчику передбачається створення сприятливих поздовжніх

і поперечних ухилів проїздів і майданчиків для автотранспорту

і відведення поверхневих стоків вздовж проектованих бордюрів

і далі лотком проїзду  по вул. 100років Червоного Хреста.

Проектовані автодороги забезпечують під'їзд до

комбікормового цеху відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12: 2018.
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Рішення по організації рельєфу розроблені на основі схеми

генерального плану ділянки після аналізу природного рельєфу

території.

 Проектні та планувальні позначки майданчиків і доріг

визначаються умовами роботи автотранспорту, відмітками

існуючого рельєфу, відмітками під'їзної автодороги в точках

примикання, допустимими ухилами для проїздів і майданчиків,

умовами водовідведення.

Проектні ухили коливаються від 4 ‰ до 57 ‰. Поперечні

ухили доріг - 20 ‰.

Відведення зливових стоків з майданчика вирішується

відкритим способом по проїжджій частині і далі по вул.100років

Червоного Хреста.
Цільове призначення згідно КВЦПЗ- 11.0- землі промисловості.

Територія проектування перебуває за межами об"єктів культурної

спадщини та їх охоронних зон.

   Територія проектування перебуває за межами територій об'єктів

природно-заповідного фонду та їх охоронних зон.

   Територія земельної ділянки знаходиться у межах Приазовської

структурно-денудаційної височини на докембрійських породах.

 Розглянута земельна ділянка знаходиться поза будь-якими зон

охорони території пам'яток, історичних ареалів населених пунктів і

охоронних археологічних територій.

4.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ, ФОРМУВАННЯ

АРХІТЕКТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ.

У процесі проектування розроблено оптимальний варіант організації

території, що передбачає компактне розміщення об'єкта з

благоустроєм прилеглої території, визначені умови його

функціонування, з дотриманням нормативних, протипожежних,

санітарних та експлуатаційних розривів від житлових і громадських

будівель і інженерних комунікацій, що проходять поблизу ділянки.

ДП  передбачено будівництво комбікормового цеху потужністю 3т/год.

У проектованому комбікормовому цеху передбачається прийом з

автотранспорту, тимчасове зберігання, розмол зернової

сировини, дозування компонентів та БВД, змішування компонентів

комбікорму, а також подача готового комбікорму на відгрузку до

автотранспорту.



  ТЕП

• Будівельний об’єм - 5223,8м3;

• площа забудови - 447,8м2;

• загальна площа  - 505,5м2;

• загальна площа по приміщенням  - 498,24м2;

Ступінь вогнестійкості будівлі - ІІІа. Категорія будівлі за

вибухопожежною та пожежною безпекою Б.

Розрахунок легкоскидних конструкцій згідно вимог СНиП 2.11.01-85*

Площа легкоскидних конструкцій повинна становити не менше 0,03 м2

на 1 м3 об'єму приміщення категорії Б

Об'єм кормового цеху - 5223,8м3

5223,8м3х0,03=156,71м2  (необхідна площа легкоскидних конструкцій)

S скління = 161,4м2    що більше необхідного.

За умовну відмітку 0,000 прийнятий рівень чистої підлоги

комбікормового цеху.

   Будівля каркасна з металевим несучим каркасом без опалення.

Вбудоване приміщення операторської з опаленням.

    Стінова огорожа комбікормового цеху з відм.+1,200: профнастил

ТПК ТП - 35 А - 35мм з товщиной листа 0,5мм, металоконструкції по

комплекту креслень марки КМ.

     Стінова огорожа операторської: профнастил ТПК ТП - 35 А -

35мм з товщиной листа 0,5мм, вітробар'єр, каркас профіль СW100 в

тілі профіля утеплювач ТЕХНОБЛОК стандарт  λ = 0.040 Вт/м·°С,

щільністю 45 (±5) кг/мі - 100мм, паробар'єр, гіпсокартон 12,5мм.

   Цоколь комбікормового цеху з багатопустотних плит h1200

шириною 220мм з відм.0,000 до відм.+1,200. По плитам запроектована

штукатурку по скловолокнистій сітці та  фарбування фарбою для

бетонних поверхонь.

   Отмостка запроектована на ширину 1,5 м з шару бетону кл. С

20/25 армованого сіткою 200х200 з арматури Ш6мм А240С. По щільно

втрамбованній основі.

  Підлоги комбікормового цеху: бетон кл.С25/30 армованний Ш10 А400С

з корунком 200х200        - 150мм; профільована мембрана Planter -

8мм.

  Підлога в операторській: покриття - керамічна плитка для підлоги з

 нековзкою поверхнею - 10мм; затирання швів - еластична затірка СЕ

43;

клейова суміш CЕRESIТ CM12 Pro - 5мм; грунування CERESIT СТ17;

стяжка  - цементно-піщаний розчин М 150, армована сіткою Ш 4 Вр1

чарунком 100х100мм  - 55мм; розділювальний шар з плівки будівельної

(ГОСТ 10354 - 82) - 0,01; екструдований пінополістирол Y=39кг/м3

-  50мм; підстилаючий шар бетон кл.С12/15 - 80мм.



   Підлоги виконати відповідно до СНиП 2.03.13 - 88  "Підлоги", ДСТУ-Н

Б А.3.1-23:2013 "Проведення робіт з улаштування ізоляційних,

оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог  і покрівель".

Бетонні підлоги виконати за технологією фірми виробника, з

розрізанням на карти  6х6 з заповненням швів діталаційним шнуром.

Основою під підлоги служить ущільнений грунт  щільністю в сухому

стані 1,6 т / м3.

  Покрівля кормового центру: профнастил ТПК ТП - 60 - 60мм з

товщиной листа 0,7мм, металоконструкції по комплекту креслень

марки КМ.

      перекриття операторської: профнастил  ТПК ТП - 35 А - 35мм з

товщиной листа 0,5мм,  металоконструкції по комплекту креслень

марки КМ, утеплювач ТЕХНОЛАЙТ оптима  λ = 0.041 Вт/м·°С, щільністю

34 (±5) кг/мі - 100мм, паробар'єр, гіпсокартон 12,5мм.

Вікна  комбікормового цеху: одинарної конструкції зі склом.

          Вікна  операторської: одинарної конструкції зі склопакетом

0,45м2·К/Вт;

         Двері  комбікормового цеху: металеві без утеплення;

         Двері  операторської: пластикові зі склопакетом 0,60м2·К/Вт;

 Несучі конструкції каркаса комбікормового цеху виконані у вигляді

однопролітної одноповерхової рами в осях 1-5, та дврохпролітної

двопорехнової рами в осях 5-7, з'єднаних вертикальними і

горизонтальними зв'язками. Загальний проліт рами 12,0м, консолі 0,2м.

Крок рам 4,0 та 6,0 м. Стійки рам розроблені з сталевих швелерів 30У

та 36У. Висота стійок 11,5м. Сполучення стійок з залізобетонним

фундаментом в площині рами - жорстке. Сполучення стійок рами з

ригелями - шарнірне. Ригелі рам розроблені у вигляді двотаврових

балок №45 пролйотом  12,0 м і двотаврових балок №30 прольотом  6,0

м, що спираються на колони. Прогони,  становлені по балках. Схема

прогонів - нерозрізна багатопролітна. Просторова жорсткість

конструкції забезпечується спільною роботою колон, зв'язків і

елементів майданчиків. Матеріалом металевих конструкцій прийнята

сталь класу С345, С245, С235 по ДСТУ 7809;2015.

Мета ДП  -  створення виробництва згідно сучасних вимог

зенергозбереження та енергоефективності, вибухо

-пожежонебезпеки,  міцності та надійності,  на основі й з

використанням передових технологій, матеріалів  у будівництві

та  оздобленні.

В цеха комбікормовго цеху передбачається:

1. Відсік прийому сировини з автотранспорту, у тому числі:

· завальна яма з прийомним бункером V=30м3;

· норійний бетонний приямок;

· норійна металева вежа.



2.   Відсік приготування комбікорму, у тому числі:

· ємності для тимчасовго зберігання зернової сировини V=16м3

та 4 ємності V=32

· норійні металеві вежа;

· норійний прямок;

· операторська.

2. Відсік тимчасовго зберігання та відвантаження на

автотранспорт готового комікорму, у тому числі:

· 4 ємнсоті для відвантаження комбікорму V=19м3;

· металева опора ємностей для відвантаження.

Виробнича програма:

- 3 т/год, 24 т/добу.

Режим роботи комбікормового цеху:

- 250 днів на рік: 1 зміна на добу з 8-ми годинною

тривалістю зміни.

Технологічний процес організовано із застосуванням

технологічного обладнання виробництва “SKIOLD” (Данія).

Весь технологічний процес складається з наступних

основних видів робіт:

-  прийом;

- очищення сировини від металомагнітних домішок;

- тимчасове зберігання зернової сировини;

- подрібнення зернової сировини;

- очищення сировини від пилу;

- тимчасове зберігання БВД;

- дозування та змішування компонентів комбікорму;

- тимчасове зберігання та відвантаження готового

комбікорму;

Прийом зерна з автотранспорту здійснюється за

допомогою завальної ями, оснащеної прийомним бункером

місткістю 30м3.

Очищення сировини від металомагнітних домішок

здійснюється за допомогою фільтра магнітного виробництва

“SKIOLD” (Данія).

Тимчасове зберігання зернової сировини здійснюється в 6

квадратних металевих бункерах з конусним днищем (45° та

60°) та вигрузними шнеками продуктивністю 5 т/год (по

зерну пшениці вологістю 14%) моделі BM-M250 (4 шт.) та

BM-S200 (2 шт.) виробництва “SKIOLD” (Данія). Об'єм кожного

з бункерів становить 32м3 та 16м3 відповідно.

Подрібнення зернової сировини здійснюється за допомогою

дискового млина SK5000 виробництва “SKIOLD” (Данія)

продуктивністю 6 т/год (по зерну пшениці вологістю 14%).



Очищення сировини від пилу здійснюється за допомогою

точкового фільтру AF-C/1000/4 виробництва “SKIOLD” (Данія),

встановленого після дискового млина. Викиди пилу у

атмосферу від фільтра становлять 10 мг/м3.

Тимчасове зберігання БВД здійснюється в 6 прямокутних

металевих бункерах з конусним днищем (60°) та вигрузними

шнеками продуктивністю 3 т/год (по зерну пшениці вологістю

14%) моделі 700L (3 шт.) та 400L (3 шт.) виробництва

“SKIOLD” (Данія). Об'єм кожного з бункерів становить 0,7м3 та

0,4м3 відповідно.

Дозування та змішування компонентів комбікорму

здійснюється за допомогою вагового бункера WB300 (V=0,3м3)

та змішувача H2000 виробництва “SKIOLD” (Данія).

Тимчасове зберігання готового комбікорму здійснюється в 4

квадратних металевих бункерах з конусним днищем (60°) моделі

BM-M250 виробництва “SKIOLD” (Данія). Об'єм кожного з бункерів

становить 19м3.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ.

На сьогодні в Україні проходять радикальні зміни в політиці,

економіці і    свідомості громадян. Головною проблемою розвитку

суспільства, ознакою    його цивілізованості і освіченості є

відношення суспільства до навколишнього     середовища, розуміння

своєї причетності і відповідальності за збереження     довкілля.

Тому при осмисленні таких глобальних і загально-цивілізаційних

проблем як гармонізація і раціоналізація відносин людини з

природою, сталий    та екологічно безпечний соціально-економічний

розвиток, треба враховувати особливості функціонування

суспільства на сучасному етапі та закономірності  біосферних

процесів. Крім того, слід брати до уваги ряд наріжних і

концептуальних положень, що стосуються органічної єдності та

нерозривності функціонування суспільства, економіки і біосфери,

зважаючи, й на потенційні відтворювальні, відновлювальні та

асиміляційні можливості  останньої.

 Метою ДП є будівництво комбікормового цеху, потужністю

3т/год. У проектованому комбікормовому цеху передбачається

прийом з автотранспорту, тимчасове зберігання, розмол зернової

сировини, дозування компонентів та БВД, змішування компонентів

комбікорму, а також подача готового комбікорму на відгрузку до

автотранспорту.

Адміністративно ділянка будівництва комбікормового цеху,

потужністю 3 т/год розташована у південно-східній частині м.

Волноваха, Донецької області по вул. 100 років Червоного Хреста

30.



Проектована будівля комбікормового цеху розташована на

території існуючого насіннєвого заводу, на якій розміщуються цеха

і споруди інфраструктури підприємства, таким чином, щоб

забезпечити роботу технологічного обладнання в послідовності,

заданої технологічним процесом та з урахуванням існуючого

рельєфу ділянки.

Поверхня майданчика забетонована, відсипана щебнем.

Площадка розміщення проектованого об'єкту відноситься до території

зі звичайними географічними й інженерно-геологічними умовами.

 Поверхневий водовідвід вирішується уздовж бортового каменю

подальшим скиданням по рельєфу, зі швидкістю виключає можливість

ерозії грунту.

6. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ

ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ.

 На території ДП передбачені проїзди та майданчики з покриттям з

бетонних плит.

Планування території забезпечує оптимальні, зручні і безпечні шляхи

для транспорту і пішоходів з поділом потоків їх руху.

Всі вільні від забудови та твердого покриття ділянки озеленюються.

Для озеленення території прийняті відкриті партерні рішення з

використанням газону і чагарників в якості основних елементів

озеленення. Це створює сприятливі умови для повітрообміну,

перешкоджає пилоутворення і скупченню снігу на території.

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на підприємстві проектом

передбачені наступні заходи  з озеленення:

- влаштування газонів на ділянках без твердого покриття;

- посадка чагарників.

Благоустрій території виконано з урахуванням місця розташування

ділянки, транспортних потоків, рельєфу місцевості проектованих та

існуючих інженерних комунікацій.

7. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ.

  Вертикальне планування території слід виконувати суцільним з

урахуванням наступних вимог:

-максимальне збереження існуючого рельєфу;

-максимальне збереження грунтів і деревних насаджень;

-відведення поверхневих вод зі швидкостями, що виключають

можливість ерозії грунту.

Заходи для інженерного захисту території не передбачаються.



8. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА.

Перелік очікуваних дій проектованого об'єкту на

навколишнє середовище включає наступні дії:

Клімат і мікроклімат

На клімат і мікроклімат  планована діяльність  не

надаватиме дії зважаючи на відсутність значного виділення

тепла, парникових газів і вологи.

Повітряне середовище

Будівництво комбікормового цеху, потужністю 3 т/год по вул. 100

років Червоного Хреста 30 в м. Волноваха Донецької області

приведе до незначного збільшення викидів забруднюючих речовин

в атмосферу. Кількість викидів забруднюючих речовин в

атмосферу від джерел викидів складе ~ 0,032 т/рік.

Геологічне середовище

Погіршення показників фізико-механічних властивостей

грунтів під час  будівництва і в процесі експлуатації

комбікормового цеху не відбудеться.

Водне середовище

Технологічний процес  комбікормового цеху, потужністю

3 т/год по вул. 100 років Червоного Хреста 30 в м. Волноваха

Донецької області, не передбачає використання  води.

Санітарно-побутове обслуговування операторів і допоміжних

робітників, які обслуговують обладнання, передбачається в

побутових приміщеннях існуючого АПК на території насіннєвого

заводу.

Грунти, земельні ресурси

Здійснення планованої діяльності намічається на існуючій

території, при цьому негативна дія на грунт не

передбачається.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти

Стан біотопів флори і фауни, що склалися в районі

діяльності, істотним чином не зміниться. Заповідні об'єкти в зоні

активної дії  відсутні.

Навколишнє соціальне середовище (населення)

Соціальна організація довколишніх територій, умови

мешкання місцевого населення, діяльність житлово-цивільних

об'єктів в ході планованої діяльності не порушуються.

Навколишнє техногенне середовище

В результаті планованої діяльності порушення

експлуатаційної надійності і збереження довколишніх

техногенних об'єктів не передбачається.



Ділянка для будівництва комбікормового цеху потужністю 3т/год.

відповідає вимогам санітарно-епідеміологічних правил і гігієнічних

нормативів щодо рівнів природних та штучних радіонуклідів, вмісту

потенціально небезпечних для людини хімічних і біологічних речовин в

повітрі, ґрунті, фізичних факторів впливу та ін. Відповідно до ДСП 173,

ДПН6.6.1- 6.5.001 (НРБУ), ДБНВ.1.4-1.01, ДСП201, ДСаПiН239, СН1757.

1.  Максимальний рівень можливої НС визначено як об'єктивний. На

підставі того, що зазначений об'єкт не підпадає під жодного

нормативного акту "Нове будівництво" комбікормового цеху

потужністю 3т/год за адресою: Донецька обл., м.Волноваха, вул.100

років Червоного Хреста, не визнано потенційно небезпечним об'єктом.

2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.

Площа ділянки - 0,1500га;

Площа забудови - 408м2;

Коефіцієнт забудови - 21,82%;

Благоустрій, в тому числі:

дороги,проїзди, тверде покриття - 934м2;

озеленення -95м2;

відсоток озеленення - 5,08%;

відсоток твердого покриття - 49,95%.

3. ОЦІНКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

  Спорудження комбікормового цеха в місті Волноваха дозволить

створити  сучасний об'єкт   інженерної інфраструктури,  згідно

сучасних вимог з енергозбереження та енергоефективності, вибухо

-пожежонебезпеки,  міцності та надійності,  на основі й з

використанням передових технологій, матеріалів  у будівництві  та

оздобленні.

Незначні  викиди забруднюючих речовин в атмосферу

гарантують  відсутність будь-якого істотного впливу на навколишнє

природне середовище.

Населення прилеглої житлової забудови до проектованого

об'єкту характеризується середньостатистичними регіональними

даними, що відображають вікову структуру населення і приналежність

по статі і не має специфічних особливостей.

На стан здоров'я і захворюваність місцевого населення

реалізація запроектованих рішень істотним чином не впливає.

Соціальна організація довколишніх територій, умови

життєдіяльності місцевого населення в результаті проектованої

діяльності не погіршується.

Передбачені природоохоронні заходи максимально скорочують

кількісні характеристики можливих впливів і практично виключають

негативний вплив експлуатації проектованого будинку, на умови

життєдіяльності населення й у цілому на навколишню соціальне

середовище.



При оцінці впливу на навколишне природне середовище виділені такі

його компоненти:

-клімат і мікроклімат;

-повітряне середовище;

-геологічне середовище;

-водне середовище;

-грунти;

-рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.

Планована діяльність не створить негативного впливу на клімат і

мікроклімат районі, зважаючи на кількість парникових газів, що

виділяються, тепла і вологи.

Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному

повітрі з урахуванням фонового значення забруднення атмосфери,

показав, що створювані максимальні значення приземних концентрацій

забруднюючих речовин у контрольних точках не перевищують

санітарно-гігієнічні нормативи.

На території відсутні особливо цінні землі сільськогосподарського

призначення, спеціалізовані підприємства для знешкодження відходів та

несанкціоновані сміттєзвалища.

Рівень забруднення грунтових вод та грунтового покриву знаходиться

в межах нормативу.

Повітряне середовище

В результаті здійснення проектних рішень, викидів забруднюючих

речовин в атмосферу від об'єктів, що розміщені на ділянці, не

очікується.

Утворення виробничих стічних вод не передбачається.

Отже, прямої дії на водні об'єкти не очікується, а опосередкована дія

оцінюється як допустима.

Геологічне середовище

Експлуатація будівель на проектованій земельній ділянці не зачіпає

елементів геологічного, структурно-тектонічного будов і ландшафтів

і не викличе негативних явищ геотехногенного походження в

геологічному середовищі.

  Негативний вплив на погіршення основних соціально-побутових умов

життєдіяльності населення в наслідок планованої діяльності на

навколишне соціальне середовище відсутній.

Умови для дотримання санітарно-захисних розривів дотримуються.

САНІТАРНО-ЗАХИСНА ЗОНА.

 Санітарно-захисна зона (СЗЗ) є обов'язковим елементом

будь-якого об'єкта, який може бути джерелом хімічного, біологічного

або фізичного впливу на довкілля й здоров'я людини. В межах СЗЗ

несприятливі впливу на навколишнє середовище повинні знижуватися

до допустимих рівнів, що визначаються гігієнічними нормативами.



Кордоном СЗЗ є лінія, що обмежує територію, за межами якої

нормовані фактори впливу не перевищують встановлені гігієнічні

нормативи.

  Нормативний розмір СЗЗ визначається в першу чергу класом

підприємства за наведеною в матеріалах "Державні санітарні

правила планування та забудови населених пунктів" класифікації.

Цей клас залежить від характеру виробництва, що визначає склад

шкідливих впливів, діапазону питомих викидів і ін.

Згідно «Державним санітарним правилам планування та забудови

населених пунктів” для комбікормових заводів повинна передбачатись

санітарно-захисна зона розміром 100м. Межі цієї СЗЗ не виходять за

межі промислового майданчика, а житлові зони знаходяться на

відстані більш 400м від комбікормового цеха. Крім того проектований

комбікормовий цех в місті Волноваха має дуже незначні викиди

забруднюючих речовин. Як показали розрахунки

розсіювання приземні концентрації від проектованих джерел значно

менші від гранично-допустимих значень  і з урахуванням фонових

концентрацій вони не очікуються більшими ГДГ (вимоги ОНД-86), рівень

шуму також значно нижче санітарних норм.

Таким чином дійсним проектом пропонується для комбікормового цеху

установити санітарно-захисну зону розміром 100м. У зв'язку з тим, що

житлові зони в її межу не попадають кошти на її організацію не

передбачаються.

11. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ.

  Одним з основних завдань розділу "Іженерно-технічні заходи

цивільного захисту" в складі детального плану є забеспечення

захисту та життедіяльності населення та території від надзвичайних

ситуацій оповіщення про загрозу та винекнення НС, про збір,

евакуацію та розміщення населення в безпечній для проживання зоні.

  Розділ ІТЗ ЦЗ детального плану розглянуто згідно з вимогами

-ДБН Б.1.1-5:2007 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та

затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного

захисту(цивільної оборони) на мирний час у містобудівній

документації";

-ДБН 360-92**"Планування і забудова міськіх і сільський поселень";

-ДБН 8.1.2-4-2006"Інженерно-технічні заходи цивільного захисту";

-ДБН 8.2.2-5-1997 "Захистні споруди цивільної борони".

  Територія детального плану, що проектується не потрапляє в зону

катастрофічного затоплення та не є сейсмонебезбечною. Не поширені

процеси карстоутворення, підтоплювання забудованих ділянок,

механічні суфозії, зсувонебезпечні процеси.

  Відомості щодо наявності на території проектування Детального

плану та прилеглих територіях хімічно-небезпечних об'єктів, об'єктів

підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів відсутні.



Аналіз сучасного використання земель і споруд ІТЗ ЦЗ.

 Споруди протирадіаційних укритів на території відсутні. Планується

їх проктування в подольших проектах.

12. ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

Комплексна оцінка вплив проектованої діяльності на навколишне

середовище:

-клімат і мікроклімат - впливає в межах норм;

-геологічне середовище - вплив незначний в межах нормативів;

-повітряне середовище - відбувається забруднення атмосферного

повітря шкідливими речовинами: (оксид вуглицю, неметанові легкі

органічні сполуки, сажа, оксид азоту, діоксид сірки).

Концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищує

нормативів ГДК.

- на поверхневі та підземні води - впливає в межає дозволених

рівнів.

- на грунти - впливає в межах дозволених рівнів.

на соціальне і техногенне середовище -впливає в межах дозволених

рівнів.

- на флору - не впливає.

- на фауну - не впливає.

Згідно Закону України"Про стратегічну екологічну оцінку", стаття 2-

Детальний план території підлягає оцінці лише по одному критерію -

містобудування.

У відповідності із "Методичними рекомендаціями із здійснення

стратегічної екологічної оцінки документів державного планування",

затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів

України№296 від10.08.2018р.-розділ 4 "Визначення необхідності

здійснення СЕО":
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