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тасжкрї області

Ввщ к

* ЗАВДАНН5Ї
на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту (цивільної оборони) на особливий період при виконанні проекту 
«Генеральний план с. Нижня Сироватка, Сумського району,

Сумської області»
(відповідно до ДБН Б.1.1-5:2007)

Розділи завдання
1. Підстава для проектування

2. Замовник розроблення 
розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО)
З. Організація розробник

4. Вихідні данні для проектування:
а) Нормативні документи, раніше виконані 
роботи (науково-дослідні, проектні та інші), 
урахування яких є обов’язковим при 
проектуванні

Зміст розділів завдання
Договір № 14 від 15 березня 2018 року 
на розроблення проекту «Генеральний 
план с. Нижня Сироватка Сумського 
району Сумської області», а в його складі 
розділу "Інженерно-технічні заходи 
цивільного захисту (цивільної 
о б о р о н и ) " _____________
Нижньосироватська сільська рада 
Сумського району, Сумської області
ПНВФ «КВЕЛ», м. Суми, вул. 
Малиновського,12 (2 пов.), тел. (095)-584-36- 
19

- ДБН.В. 1.2-4-2006 "Інженерно-технічні 
заходи цивільного захисту (цивільної 
оборони);
- ДБН.Б. 1.1-5-2007 "Склад, зміст, 
порядок затвердження розділу 
інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту (цивільної оборони) у 
містобудівній документації";
-Проект планування та забудови села .
Нижня Сироватка Сумського району
Сумської області, виконаний в _____р.
Сумським філіалом 
«УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ»;
- Схема планування території Сумської 
області, виконаної ДП "НДПІ 
МІСТОБУДУВАННЯ" в 2011 році;
- проект «Генеральний план
села . Нижня Сироватка Сумського району 
Сумської області»

Запланувати заходи та їх обгрунтування 
щодо покращення протипожежного 
забезпечення, протипожежного 
водопостачання (встановлення і 
використання пожежних гідрантів, пожежні і



б) Основні положення плану цивільної 
оборони населеного пункту, в тому числі:
- група населеного пункту з цивільної 

оборони;

і в и д и и м  1 Ш Д Г З Д 1М  д и  Н И  А ) .

Оповіщення людей у  разі виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, передбачити 

'вст ановленням елект росярени та 
гучномовців на території забудови_______

- зони можливого катастрофічного 
затоплення;

карстів;
\ - 'дїдтопіиовані території т а  поруш ені 

підземними ви роб ам и -,
' - зони можливого впливу транскордонних
\
\ - 'і т.'и.т'іТій ж ш ж чш і

[ геологічних та гідротехнічних процесів як 
природних, так і викликаних господарською 
діяльніс’тю людини;
- перелік підприємств, що віднесені до 
категорій об’єктів цивільної оборони, а також 
підприємств, що продовжують роботу в 
особливий період, із вказівкою загальної 
чисельності промислово-виробничого 
персоналу у мирний час та в особливий 
період, у тому числі найбільшої працюючої 
зміни;.
- чисельність населення, що підлягає 
евакуації та розміщенню;__________________

- населений пункт не категорований, на 
1 відстані 20 км розташоване м. Сумй - II 
категорія цивільного захисту -  20 км зона 
можливого сильного радіоактивного 
забруднення та 7 км зона можливих слабких 
руйнувань (відстань рахується від межі м. 
Суми);
- на відстані 5 км знаходиться ВАТ 
«Хімпром» - зона можливого хімічного 
забруднення сірчаною кислотою (12 км) та 
зона можливого хімічного забруднення 
аміаком (15 км)

- відсутні; 

в їд сутт;

\

- відсутні;
- підприємства, що віднесені до категорій 
об’єктів цивільної оборони, а також 
підприємства, що продовжують роботу в 
особливий період на території населеного 
пункту - відсутні;

населення всього села -  3468 осіб;;

в) вимоги щодо комплексного використання 
підземного простору
г) вимоги щодо організації системи захисних 
споруд ЦЗ (ЦО) населеного пункту:
- у промислових районах;
- у житлових радонах;
- у центральному районі населеного пункту

Визначити місця влаштування найпростіших 
існуючих та проектних укриттів

Провести розрахунок потреби укриття 
населення у захисних спорудах подвійного 
призначення



«планування та заоудова міських і сільських 
поселень».
У розділі передбачити вулично-дорожню 
мережу за категоріями з назвами основних 
магістралей.
- транспортне сполучення з іншими 
населеними пунктами -  автобусами та 
маршрутними таксі - напрям та трасування 
вулиць прийняти у відповідності 3 
генеральним планом села;

е) основні характеристики евакуаційної 
роботи з населенням під час дії надзвїгчайних 
ситуацій техногенного та природного 
характеру;

Передбачити евакуацію населення за межі 
населеного пункту у безпечний район. 
Визначити місця захисту населення із 
нанесенням їх на графічні матеріали.

5.Особливі вимоги

«

♦

Врахувати наявність охоронних зон 
магістральних інженерних мереж 
комунікацій, залізничної колії, 
водоохоронних зон та санітарно-захисних зон 
від об'єктів із нанесенням їх на графічні 
матеріали.

Запланувати заходи та їх обгрунтування 
щодо покращення протипожежного 
забезпечення, протипожежного 
водопостачання (встановлення і 
використання пожежних гідрантів, пожежних 
водойм, водонапірних веж, природних 
водойм і під'їздів до них).
Оповіщення людей у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру передбачити 
встановленням електросирени та гучномовців | 
на території забудови

6. Оформлення документів з проектування 
інженерно-технічних заходів 3 цивільної 
оборони. Склад розділу. 

р

1. Відповідно до вимог ДБН В. 1.2-4-2006 
та ДБН Б. 1.1-5:2007 у складі проектної 
документації генерального плану, розробити 
окрему схему «Інженерно-технічні заходи 
ЦЗ» у вигляді:

1.1. Креслення «Інженерно-технічні 
заходи ЦЗ», які виконати в масштабі 
проектного плану.

1.2. Пояснювальну записку схеми 
«Інженерно-технічні заходи ЦЗ».

2. На кресленні «Інженерно-технічні 
заходи ЦЗ», 'включаючи рішення проектного 
генерального плану , вказати (визначити):

2.1. Житлові і виробничі території, об‘єкти 
з масовим перебуванням людей із 
зазначенням чисельності жителів, 
виробничого і обслуговуючого .персоналу 
(існуючі та ті, що плануються на- 
перспективу).

2.2. Межу проектної забудови.
2.3. Схему мереж водо-, газопостачання, 

електромереж напругою 10 кВ і більше та 
магістральні лінії каналізації з колектором
(якщо розробляються, якщо ні то вказати ь .



2.4. Місця розміщення АТС, 1 РІІ, силових 
і трансформаторних підстанцій, насосних 
станцій водопостачання і каналізування, 
очисних споруд.

2.5. Місця встановлення пожежних 
гідрантів на вуличній мережі водопостачання 
(існуючих і тих що плануються на 
перспективу), пожежних гідрантів на 
території об‘єкгів господарської діяльності, 
пожежних водойм, водонапірних веж, 
пристосовані місця для забору води 
спеціальною пожежною технікою і 
природних водойм.

2.6. Місця встановлення електросирен і 
гучномовців для оповіщення населення на 
випадок загрози чи виникнення НС у мирний 
час.

2.7. Безпечні місця збору населення у разі 
виникнення НС.

2.8. Показати існуючі захисні споруди 
цивільного захисту. Передбачити місця 
влаштування найпростіших укриттів.

3. У пояснювальній записці розкрити зміст і 
і дати характеристику інформації 
відображеній на кресленні «Інженерно- 
технічні заходи ЦЗ», у тому числі вказати на:

3.1. Кількість населення що проживає та 
на перспективу, всього і за віковими 
категоріями.

3.2. Якщо в межах населеного пункту не 
можливі (не прогнозуються) затоплення і 
підтоплення, небезпечні геологічні процеси - 
вказати на це, якщо так - вказати на них, дати 
їм характеристику, спрогнозувати можливі 
наслідки та запланувати заходи, щодо 
інженерного захисту території населеного 
пункту від них.

3.3. Характеристику та пропозиції щодо 
функціонування системи водо, -тепло, -газо, - 
електропостачання, каналізування, 
проводового радіомовлення.

3.4. Запропоновані заходи та їх 
обгрунтування щодо протипожежного 
забезпечення, протипожежного 
водопостачання (встановлення і 
використання пожежних гідрантів, пожежних 
водойм, водонапірних веж, природних 
водойм і під'їздів до них).
3.5. Потребу і практичне забезпечення 
населення у питній воді на мирний час, 
наявність джерел питного водопостачання, 
їх дебіт, розрахунок забезпечення питною 
водою _________  ___

7.Додаткові вимоги Розробити один примірник розділу ІТЗ ЦЗ 
для Управління ДСНС України у Сумській 
області для здійснення оперативного



Розділ «Інженерно-технічні заходи 
цивільного захисту (цивільної оборони)» 
с. Нижня Сироватка підлягає погодженню з 
Управлінням ДСНС України у Сумській 
області

Головний архітектор проекту Завідувач сектору містобудування 
та ад^ект^ри  Сумської районної

?аййої адміністрації
С у '/

«КВЕЛ»

В. І. Киричок


