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4 Промислова територія
Промислова зона
4.1 До складу промислово-виробничої зони, функціонально-спеціалізованої
частини території міста входять об'єкти матеріального виробництва,
комунального господарства, виробничої інфраструктури, науки і наукового
обслуговування, підготовки кадрів, інші об'єкти невиробничої сфери, які
обслуговують матеріальне і нематеріальне виробництво.

7 ВИРОБНИЧІ ТЕРИТОРІЇ
Г.Духовичний. Архітектор.
7. Виробнича територія (взагалі без промислової)
і без комунально – складської. Тобто склад
хімікатів не є промисловою чи виробничою
територією, а може розміщуватись в житлових
кварталах або поряд з громадськими будівлями
…(ст..39).

Враховано:
До виробничих відносяться території промислової, науково-виробничої,
транспортної, комунальної та складської забудови.У складі виробничих
територій можуть розміщуватися: технопарки, індустріальні парки, промислові
зони, промислові райони, групи підприємств, окремі підприємства та об’єкти.
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До виробничих відносяться території ...у складі
виробничих територій можуть розміщуватися:
технополіси, технопарки, індустріальні парки,
промислові зони, ...
Выделенное убрать.
1. Технополисы– полноценные
градостроительные образования , научно
-технические города (полис – город , например,
Силиконовая долина в США ), в состав которого
Входят помимо технопарков , индустриальных
парков, промышленных зон также и селитебные
территории с жильем и объектами обслуживания,
которые не могут быть отнесены к
промышленным. Поэтому в данной редакции
пункт не корректен.
2.Получилось противоречие с п. 7.3.3 – (на
Промышленных территориях допускаются
«школьные и дошкольные учреждения »
И т.д.).
4.2* При виділенні території промислових зон на підставі загального
функціонального зонування міста треба враховувати ефективність їх зв'язків із
сельбищними, рекреаційними та іншими територіями. При планувальному
формуванні промислової зони необхідно, щоб:
а) частка території з виробничими функціями становила не менше 60-65%
загальної території зони;
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Враховано:
7.1 Інноваційний розвиток виробничих територій
7.1.1 Інноваційний містобудівний розвиток виробничих територій передбачає:
а) інноваційний розвиток промислових зон, формування технопарків,
виробничих та інноваційно-технологічних кластерів, індустріальних
(промислових) парків, територій інноваційного розвитку;

б) виробничі об'єкти розміщувалися досить компактно і між ними не було
великих функціонально сторонніх утворень;
в) зона була забезпечена транспортними магістралями загальноміського
значення, які зв'язували б її з іншими функціональними зонами міста і формували
основу її планувального каркаса.
При розміщенні промислових зон (районів) слід керуватися збалансованістю
місць прикладення праці і місць проживання. При цьому слід формувати
взаємозв'язану систему обслуговування працюючих на підприємствах і
населення, прилеглих до промислової зони житлових районів.
Для повноцінного функціонування зони необхідні також наявність одного або
декількох громадських центрів обслуговування, які б розміщувалися переважно
на стику із сельбищними територіями. До складу громадського центру треба
включати установи як провідних функцій (управлінські, науково-проектного,
інформаційного обслуговування), так і супутніх з вибірковою номенклатурою
послуг (об'єкти культурно-побутового обслуговування, громадського харчування,
пункти охорони здоров'я та ін.).
До складу громадського центру обслуговування слід включати також споруди
фізкультурно-оздоровчого призначення з розрахунку на 1000 працюючих:
відкритих площинних спортивних споруд - 0,02 га, спортивних залів - 60 кв.м
площі підлоги, басейнів - 82 кв.м дзеркала води, приміщень реабілітаційного
призначення - 15 кв.м загальної площі.
4.3 Промислову зону слід розчленовувати залежно від розмірів на структурні
елементи, промислові райони, промислові вузли, територіальні групи
підприємств, окремі підприємства. Формування структурних елементів повинне
здійснюватись у рамках загальної програми функціонально-територіальної та
архітектурно-планувальної організації промислової зони.

4.4 При виділенні територій промислових районів як спеціалізованої
функціонально-планувальної одиниці треба поряд з виробничими критеріями
враховувати планувальні фактори: конфігурацію міського плану, мережу міських
вулиць, рельєф, ландшафтні обмеження тощо.
4.5 Промислові райони у місті за архітектурно-планувальними умовами і
факторами формування слід поділяти на містобудівні категорії, для кожної з яких
призначений функціонально-адекватний склад підприємств, що розміщуються,
які:
виділяють виробничі шкідливості і вимагають залізничного
транспорту, а також характеризуються особливими умовами виробництва
(пожежонебезпечні, вибухонебезпечні, радіоактивні), їх розміщують на
віддаленні від сельбищних територій відповідно до санітарних і
протипожежних норм;
не виділяють шкідливих речовин, але вимагають залізничних
під'їзних шляхів, що зумовлює необхідність і доцільність їх розміщення у
периферійній частині міста. Віддалення таких підприємств від житлової
забудови на значну відстань не є суворою необхідністю;
не викидають виробничі шкідливості із невеликим вантажообігом
(не більше 40 автомашин за добу в одному напрямку), що не вимагає
влаштування залізничних колій. Такі підприємства вимагають
мінімальних санітарно-захисних розривів і можуть розміщуватися у
межах сельбищної території.

7.1.1. (підпункти «д» і «и») необхідно замість
слова «реструктуризація», що не відповідає
смислу інноваційного планувального завдання)
застосувати більш ємне поняття «трансформація
виробничих територій» яке передбачає широкий
спектр змін: реновація, ревіталізація, санація,
регенерація, реконструкція та інше (див. п. 7.4.2
даного проекту ДБН).

б) розроблення програми перспективного розвитку промисловості;
в) перебазування за межі населеного пункту підприємств, які мають низький
рівень бюджетної ефективності або не відповідають стандартам екологічної
безпеки; г) стимулювання раціонального використання земельних ресурсів;
д) трансформація виробничих територій з метою підвищення ефективності їх
використання;
є) реконструкцію об’єктів інженерного забезпечення виробничих територій
шляхом впровадженням методів ефективного використання інженерних та
територіальних ресурсів з широким застосуванням ресурсозберігаючих
технологій;
ж) оздоровлення річок і водойм шляхом винесення за межі прибережних
захисних смуг виробничих об’єктів, а також забезпечення відповідного режиму
та умов використання промислових підприємств, розташованих на суміжних з
водоохоронними зонами територіях;
з) розроблення містобудівної документації і заходів з ліквідації відвалів
ливарного та інших виробництв шляхом переробки і утилізації, подальшого
проведення санації та рекультивації земель, визначення можливості їх
подальшого використання.
и) розроблення пропозицій що до оптимізації транспортних схем промислових
формувань з урахуванням змін вантажообігу, пасажирських потоків, чисельності,
трансформації підприємств (ренова- ції, ревіталізації, санації, регенерації,
реконструкції та інше).
7.2.5 При проведенні реконструкції, технічному переоснащенні, існуючих
промислових районів і груп підприємств доцільно ці території, в межах яких
вони розміщені, планувально розподіляти на складові з урахуванням формування
технопарків, технополісів, промислових і індустріальних парків на основі
загальних архітектурно-планувальних рішень з вираженими планувальними
межами. При цьому слід передбачати поєднання інженерно-технічної
інфраструктури, допоміжних виробництв та об'єктів громадського
обслуговування.

7.2.6 При плануванні виробничих територій слід передбачати:
а) функціональне зонування території з урахуванням технологічних зв'язків,
відповідних
санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог, вантажообігу і видів транспорту,
містобудівних
обмежень;
б) раціональну організацію транспортної та інженерної інфраструктури з
урахуванням
виробничо-технічних зв’язків;
в) кооперування ділянок основних і допоміжних виробництв і господарств,
включаючи
аналогічні виробництва та господарства, що обслуговують сельбищну та інші
території
населеного пункту;
г) інтенсивне використання території, в тому числі наземний і підземний простір;
д) організацію єдиної мережі громадського обслуговування працюючих;
е) будівництво та введення в експлуатацію пусковими комплексами або чергами;
є) благоустрій території;

Мінімальні санітарно-захисні розриви для всіх виробничих
будівель і складів, які не виділяють у навколишнє середовище шкідливих
з неприємним запахом і пожежонебезпечних речовин, не створюють
підвищення рівнів шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань і не
вимагають під'їзних залізничних шляхів, повинні бути не менше 50 м.

4.6 Великі промислові райони (кількість підприємств більше 40, кількість
трудящих 30-40 тис.чол., площа території 300-400 га) доцільно планувально
розчленовувати на промислові вузли, вирішені на основі єдиного архітектурнопланувального задуму з вираженими планувальними межами, спільністю
інженерно-технічної інфраструктури, допоміжних виробництв, об'єктів
соціально-побутового обслуговування. Середні параметри промислового вузла:
кількість підприємств - 10-40, кількість трудящих - 20-30 тис.чол., величина
території - 120-220 га.
4.7 Виходячи із соціальних, економічних і містобудівних вимог, промислові
вузли і райони, які розміщуються у центральній зоні міста, слід формувати із
підприємств з найбільш високою професіональною привабливістю, на базі
прогресивних видів сучасного виробництва, екологічно чистих технологій, що
характеризуються найбільшою інтенсивністю використання
внутрішньомайданчикових (внутрішньозаводських) територій і не вимагають
під'їзних залізничних колій.
Промислові вузли і райони, які розміщуються у периферійному поясі міста,
доцільно формувати із підприємств з відносно обмеженою галузевою
різноманітністю; або вони можуть бути вузькоспеціалізованими при досить
значній кількості підприємств, що входять до їх складу. Інтенсивність
внутрішньомайданчикового використання територій тут допускається значно
нижчою, ніж у центральній зоні, відповідно до кваліметричного зонування.
4.8 Розміри загальної площі території промислових районів і вузлів не повинні
перевищувати:
а) для металургійних заводів з повним циклом і пов'язаних з ними коксохімічних
цехів, енергетичних допоміжних об'єктів, а також підприємств нафтохімічної і
хімічної промисловості - 1000-1500 га;
б) для металургійних заводів з неповним циклом, заводів важкого і середнього
машинобудування, з урахуванням енергетичних, допоміжних об'єктів і кущових
будівельних баз - 750-1000 га;
в) для великих багатогалузевих груп, утворених підприємствами важкого і
середнього машинобудування з додатковими і обслуговуючими об'єктами та
майданчиками, що резервуються, - 300-700 га;
г) для груп невеликої кількості середніх і малих спеціалізованих підприємств
важкого і середнього машинобудування, а також великих підприємств легкої
промисловості і супутніх об'єктів з під'їзними шляхами та енергетичною групою,
які утворюють промислові райони і вузли, - 50-150 га;
д) для підприємств легкої промисловості, середнього машинобудування, які
формують промислові вузли у районі загальних транспортних або енергетичних
об'єктів, - 100-150 га;
е) для територіальних груп середніх і невеликих підприємств машинобудівної,
легкої і харчової промисловості, при позасельбищному розміщенні і
обслуговуванні залізничним транспортом і кущовим енергетичним

ж) створення комфортного середовища життєдіяльності населення у житловій
забудові на суміжних територіях;
з) захист територій від небезпечних наслідків виробничої діяльності, ерозії,
абразії,
заболочування, засолення і забруднення підземних вод і відкритих водойм
стічними водами,
відходами виробництва;
и) відновлення (рекультивацію) відведених у користування земель, порушених в
процесі виробничої діяльності, а також при будівництві.

господарством - 50-100 га; при розміщенні у сельбищній зоні нешкідливих у
санітарному відношенні виробництв легкої промисловості без обслуговування
залізничним транспортом з переважно багатоповерховою забудовою - до 20 га.
Примітка. Виключається формування багатогалузевих комплексів на території,
більшій як 1-2 тис.га, без їх структурування на промислові зони і вузли, а також
групування дрібних підприємств місцевої і кооперативної промисловості, які
розміщуються на внутрішньосельбищних ділянках загальною площею понад 1 га.
4.9 При вирішенні архітектурно-планувального завдання формування
промислово-виробничої зони необхідно:
враховувати можливу потребу і напрям територіального розвитку у
погодженні з основними композиційними осями міста;
забезпечити зв'язки з головними транспортними комунікаціями, які
утворюють планувальний каркас міста;
забезпечити композиційний взаємозв'язок виробничої зони забудови з
оточенням;
враховувати умови сприймання різних ділянок промислової забудови у
міському середовищі;
забезпечити створення санітарно-захисних зон з включенням їх у єдину
систему озеленення міста.
4.10* Розміри санітарно-захисних зон для промислових підприємств або
однотипних промислових утворень необхідно визначати залежно від кількості
газо- і пилоподібних викидів, речовин з неприємним запахом, утворюваного
шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань, ультразвуку, радіоактивних
речовин та інших шкідливих факторів відповідно до чинних санітарних норм
розміщення промислових підприємств і методики розрахунку концентрації в
атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах підприємств, а
також з урахуванням вимог захисту від шуму та інших вимог (розділ 10).
Розміри санітарно-захисної зони заводу із знешкодження токсичних промислових
відходів (ТПВ) потужністю до 100 тис.т відходів за рік необхідно приймати 500
м, а 100 тис.т і більше - 1000 м.
Розміри санітарно-захисної зони ділянки схоронення ТПВ до межі населених
пунктів, відкритих водоймищ, а також до об'єктів культурно-оздоровчого
призначення приймається не менше 3000 м. Ділянки схоронення ТПВ
розміщуються на відстані не менше: 200 м від автомобільних доріг, залізничних
колій загальної мережі, 50 м від межі лісонасаджень, які не призначені для
рекреації.
Розміри санітарно-захисних зон заводів із знешкодження ТПВ і ділянок їх
схоронення можуть бути зменшені тільки при виконанні розрахунків і
обґрунтуванні у відповідності з вимогами санітарних правил і норм.
Територію санітарно-захисних зон промислових підприємств не слід розглядати
як резерв розширення територій підприємств.
4.11 У санітарно-захисній зоні не допускається розміщувати житлові будинки,
дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи, установи охорони здоров'я та
відпочинку, спортивні споруди, сади, парки, садівницькі товариства й городи.
До територіально-виробничих утворень, відділених від сельбищної території
санітарно-захисною зоною завширшки понад 1000 м, не слід включати
підприємства із санітарно-захисною зоною до 100 м, особливо підприємства
легкої та харчової промисловості.
4.12* Улаштування відвалів, шламонакопичувачів, хвостосховищ, відходів і
покидьків підприємств у межах промислової зони не допускається. При
обґрунтуванні неможливості їх утилізації ділянки для них треба розміщувати за
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7.2.26 Охолоджувальні ставки, водойми, шламовідстійники і т.п. слід
розміщувати так,
щоб у разі аварії рідина при розтіканні не загрожувала затопленням підприємству

межами підприємств і II поясу зони санітарної охорони підземних вододжерел з
дотриманням санітарних норм, а також норм і правил безпеки, затверджених або
погоджених з відповідними інстанціями. При цьому для промислових вузлів і
районів, як правило, слід передбачати централізовані (групові) відвали.
Відвали, у яких міститься вугілля, сланець, миш'як, свинець, ртуть та інші
займисті й токсичні речовини, повинні бути розміщені від житлових і
громадських будинків і споруд на відстані не ближче розрахункового
небезпечного зсуву відвалів.
Розміщення в населених пунктах нових териконів і відвалів, які можуть бути
джерелами забруднення атмосферного повітря або іншого шкідливого впливу на
нього, забороняється.
При розгляді проектної документації щодо формування промислових утворень
треба особливу увагу звертати на впровадження нових технологій з орієнтацією
на максимальну утилізацію промислових відходів.
Наукова і науково-виробнича зона

або іншим
промисловим, житловим і громадським будівлям і спорудам.

4.13 У значних і найзначніших містах слід визначати райони розміщення і
розвитку наукових установ, які залежать від характеру дослідницької діяльності і
специфіки виробництва. Рекомендуються:
центральні міські райони для інститутів і установ суспільних наук,
конструкторських бюро із штатною кількістю працівників, яка не перевищує 300
чол.;
прицентральні сельбищні, сельбищно-виробничі райони, що склалися, для
розміщення установ природничих і технічних наук із штатною кількістю 10002000 чол.;
периферійні, нові міські райони для розміщення груп наукових, навчальних,
науково-технічних установ природничо-наукового профілю із штатною кількістю
понад 2000 чол.;
приміські райони, в межах зони впливу міста для розвитку наукових містечок,
технополісів, агрополісів, об'єктів наукового обслуговування, полігонів,
дослідних полів та інших територіально ємких об'єктів.
4.14 Раціональне розміщення установ наукової, науково-технічної діяльності
досягається за рахунок групового способу функціональної і планувальної
організації об'єктів, пов'язаних єдиним дослідницьким і виробничим циклом.
Створення наукових зон, у яких розміщуються групи профільних навчальних,
наукових, проектно-конструкторських організацій, об'єктів виробничого
призначення, є прогресивною формою організації спеціалізованих територій.

7.3.1 Технополіси і технопарки (далі парки) є взаємопов'язаними (інтегрованими)
об'єктами,що пов'язані розгалуженою інфраструктурою та розташовані на певній
цілісній
території.

4.15 До складу спеціалізованих територій наукових, науково-виробничих
установ слід включати території установ дослідницької діяльності, лабораторій,
майстерень, корпусів експериментального (серійного) виробництва, комунальноскладських зон, резервні території, рекреаційні, озеленені.
Вибір інженерних, санітарно-гігієнічних заходів здійснюється з урахуванням
факторів впливу на навколишнє середовище.
Організація наукових і науково-виробничих територій повинна задовольняти
вимоги інтенсивного її використання, комплексності, планувальної компактності.

7.3.2 У складі технопарку слід передбачати:
а) наукові центри;
б) офіси та лабораторії;
в) об’єкти експериментального (серійного) виробництва;
г) складські комплекси;
7.3.3 У складі технополісу додатково також розміщуються:
а) готелі, житлові будинки для наукового та обслуговуючого персоналу;
б) загальноосвітні шкільні та дошкільні навчальні заклади, медичні установи;
в) торговельні комплекси та розважальні центри, заклади громадського
обслуговування,
спортивні споруди;
г) озеленені території.
7.3.4 У складі у індустріального, у т.ч. інноваційного парку, допускається
розміщувати:

7.3 Зона науково-виробничої забудови

7.3.5 При розробленні містобудівної документації слід визначати території для
розміщення і розвитку наукових установ, які пов’язані з дослідницькою
діяльністю і
специфікою виробництва.

Дюжев С.А.
Інститутархітектурного менеджмент,
Помічник народного депутата Ігоря Луценка.
7.3.6. Демонструє адекватне розуміння авторів
розділу сучасних тенденцій створення та
розміщення технологічних парків у межах
населеного пункту або за його межами в складі
агломерації (чого бракує іншим розділам ДБН).

а) офіси керуючої компанії, фінансові установи, об’єкти маркетингу та реклами;
б) вищі та спеціальні середні учбові заклади;
в) готелі, апартаменти для наукового та обслуговуючого персоналу;
г) багатоцільові зали для проведення наукових конференцій та інших заходів;
д) торговельні комплекси та розважальні центри, заклади громадського
обслуговування,
спортивні споруди;
є) озеленені території;
ж) пожежні частини.
7.3.6 Парки повинні створюватися в регіонах з відповідною кількістю трудових
ресурсів, розміщуватися в межах населеного пункту або за його межами, в складі
агломерацій і мати зручний транспортний зв'язок з сельбищними територіями.
7.3.7 Для розміщення парків слід використовувати території, вільні від забудови,
території існуючих підприємств та промислових районів, які втрачають своє
виробниче значення.

Слєпцов О. С.
Завідувач кафедри Основ Архітектури і
архітектурного проектування
КНУБА,професор, доктор архітектури.
Вершинін В.І.
Професор кафедри архітектури будівель і
споруд ОДАБА.
7.3.8. Парки доцільно розташовувати поряд з
автомобільними і залізничними магістралями,
транспортними
вузлами
морськими
і
аеропортами,
вокзалами
і
логістичними
центрами.

Враховано:
7.3.8 Парки доцільно розташовувати поряд з автомобільними і залізничними
магістралями, транспортними вузлами - морськими і аеропортами, вокзалами і
логістичними центрами.

7.3.9 Технополіс – найбільш масштабна форма развитку інноваційних технологій.
Технополіси будуються з метою розвитку наукоємних виробництв, тісно
Выделенное убрать.
Формулировка в исходной редакции получилась інтегрованих з,
науковими закладами, вищими навчальними закладами, технопарками,
cлишком однозначная и в реальной практике
едва ли достижимая . Кроме того, для індустріальними
парками в якості єдиного регіонального науково-виробничого кластера.
технопарков соседство с железной дорогой
7.3.10 Архітектурно-планувальна організація парків повинна забезпечувати
нежелательно как с источником вредностей,
умови для
вибрации.
здійснення наукової та/або виробничої підприємницької діяльності, раціональне
розміщення їх
потужностей.
7.3.11 На території індустріальних парків слід виділяти наступні функціональні
зони:
а) промислових майданчиків для підприємств;
б) об'єктів соціального та торговельного обслуговування;
в) відкритих просторів загального користування;
г) відкритих спортивних майданчиків;
д) дорожньої мережі.

7.3.12 Ділянки промислових майданчиків призначені для розміщення основних і
допоміжних виробництв різних галузей, майстерень, складів, будівель для
компанійпочатківців, дослідницьких об'єктів; в окремих випадках допускається
розміщувати у їх межах
об'єкти громадського призначення - торговельні, громадського харчування,
виставки тощо.;
ділянки об'єктів обслуговування - для будівель адміністративних, торговельних,
побутового
обслуговування, готелів, гуртожитків і т.д.
7.3.13 На території технологічних парків виділяються наступні функціональні
зони:
а) промислових і/або наукових об'єктів *;
б) соціального, торговельного обслуговування;
в) адміністративного центру і загальних служб;
г) відкритих просторів загального користування;
д) відкритих спортивних майданчиків, парків;
е) житлових об'єктів з соціальною інфраструктурою
(дитячі садки, школи тощо) **.
ж) інженерно-допоміжних об'єктів;
з) дорожної мережі.
* Призначені для дослідницьких технологічних інститутів і комплексів, бізнес - центрів,
бізнесінкубаторів, інноваційних, високотехнологічних основних і допоміжних екологічно
чистих виробництв
передових галузей.
** Об'єкти, призначені для тимчасового і постійного проживання працюючого в парку
персоналу
та їх сімей при розміщенні парку відокремлено від житлових територій і повинні
розташовуватися на
периферії технопарку.

7.3.14 Територія, на якій розташовані промислові підприємства і дослідницькі
об'єкти,
установи і підприємства обслуговування, повинна становити не менше 60%
загальної площі
території.
7.3.15 Територію слід розподіляти на ділянки, підготовлені до забудови,
призначені для
оренди, лізингу або для продажу окремим користувачам та забезпечені
необхідною
транспортною, інженерною та інформаційно - комунікаційною інфраструктурою,
рівень
забезпеченості якою визначається конкретними умовами і призначенням парку.
7.3.16 Необхідно передбачати ділянки різної величини для забезпечення
можливих
запитів ймовірних користувачів:
- малі підприємства 400 - 1500 м2;
- середні підприємства 1500 - 6000м2;
- підприємства понад 6000 м2.
Допускається об'єднання кількох ділянок для одного користувача.
7.3.17 В структурі індустріальних парків для підтримки підприємців доцільно
передбачати виробничі та/або дослідницькі будівлі чи споруди з використанням
універсальних
модульних блоків.

7.3.18 Залежно від містобудівних умов і завдань організації технологічного
процесу
доцільно використовувати:
- індивідуальні модульні будівлі - одно-триповерхові, призначені для одного
користувача.
Будівлі можуть бути одинарні, подвійні, з трьох і більше зблокованих модулів,
що найбільшою
мірою підходять для забудови парків у периферійних районах міста та за його
межами;
- багатомодульні будівлі - багатоповерхові і підвищеної поверховості
кооперовані
будівлі, внутрішній простір яких ділиться на окремі модульні приміщення,
призначені для
декількох різних користувачів (наукові, промислові, готелі, багатофункціональні
будівлі, тощо
), територія яких знаходиться в загальному користуванні. Такі будівлі доцільно
використовувати для забудови парків в серединній частині міста і при
розміщенні в межах
сельбищних територій.
4.16 При визначенні земельних ділянок наукових установ слід приймати
показники щільності забудови не менше величин, наведених у таблиці 4.1.
Таблиця 4.1
------------------------------------------------------------------| Штатна кількість працівників | Щільність забудови
ділянок,
|
|
|
кв.м, заг. площі на 1
га
|
|-----------------------------------------------------------------|
|
Установи суспільних наук:
|
|-----------------------------------------------------------------|
|до 300
|
10 000-8000
|
|-------------------------------+---------------------------------|
|більше 300
|
12 000-10 000
|
|-----------------------------------------------------------------|
|
Установи природничих і технічних наук:
|
|-----------------------------------------------------------------|
|до 300
|
7000-5000
|
|-------------------------------+---------------------------------|
|від 300 до 1000
|
8000
|

|-------------------------------+---------------------------------|
|від 1000 до 2000 і більше
|
10 000
|
|-----------------------------------------------------------------|
Примітка 1. Показники таблиці не поширюються на об'єкти з особливим
режимом роботи (ботанічні сади, обсерваторії, дослідні поля, полігони,
прискорювачі елементарних частинок).
Примітка 2. Менші показники щільності слід приймати у нових, середніх і
малих містах
Дюжев С.А.
Інститут архітектурного менеджменту,
Помічник народного депутата
7.1.1. (підпункти «д» і «и») необхідно замість
слова «реструктуризація», що не відповідає
смислу інноваційного планувального завдання)
застосувати більш ємне поняття «трансформація
виробничих територій» яке передбачає широкий
спектр змін: реновація, ревіталізація, санація,
регенерація, реконструкція та інше (див. п. 7.4.2
даного проекту ДБН).

Комунально-складська зона
4.17 Комунально-складська зона - територія населеного пункту, призначена для
розміщення груп і окремих підприємств, які забезпечують потреби населення у
зберіганні товарів, комунальних і побутових послугах, із загальними для них
об'єктами інженерно-технічного і адміністративного забезпечення.
На території комунально-складської зони треба розміщувати підприємства і
об'єкти харчової (харчосмакової, м'ясної і молочної) промисловості, торгівлі й
плодоовочевого господарства: загальнотоварні склади, розподільні
холодильники, плодоовочеві бази, сховища картоплі, овочів і фруктів,

7.4 Зона змішаної забудови
7.4.1 Зона змішаної забудови є територією, призначеною для формування
багатофункціональної інтегрованої міської структури.
Враховано: 7.4.2. Зони змішаної забудови забудови доцільно створювати в межах
існуючих виробничих територій крупних і найкрупніших міст, які втрачають
виробниче значення і підлягають трансформації (реновації, ревіталізації,
санації, регенерації, реконструкції та інше).7.4.3 У складі зон змішаної забудови
доцільно розміщувати ділові, навчальні та науководослідні заклади (установи), постійне і тимчасове житло, екологічно чисті малі і
середні
промислові підприємства, а також супутні громадські об'єкти рекреаційного,
торгововиставкового, видовищного, розважального призначення, які забезпечують
проживання, роботу
і відпочинок населення.
7.4.4 Об'єкти змішаних зон доцільно розміщувати в однопрофільних і
багатофункціональних будівлях і спорудах.
7.4.5 Зони змішаної забудови можуть створюватися у формі:
- адміністративно-ділових комплексів, які об'єднують офісні, виробничі та
обслуговуючі
об'єкти;
- інноваційних районів - технологічних парків, які створюються на основі
спеціальних
програм і які забезпечують розвиток навчальних і дослідницьких установ, бізнесінкубаторів,
малих високотехнологічних підприємств і об'єктів.
7.4.6 В районах садибної забудови малих міст і селищ , а також у селах
допускається
формувати змішані зони з включенням малих підприємств з переробки
сільськогосподарської
сировини, легких і ремісничих виробництв, а також інших виробничих об'єктів.
7.5 Комунальна зона
7.5.1 Комунальна зона призначена для розміщення підприємств, які забезпечують
обслуговування об’єктів та систем соціальної, транспортної, інженерної
інфраструктури, а
також житлово-комунального господарства і надають послуги мешканцям
населеного пункту.
7.5.2 В межах комунальної зони допускається розміщення:
а) підприємства транспорту (трамвайних та тролейбусних депо, автобусних та
таксомоторних парків, депо метрополітену, гаражів, станцій технічного

заготівельні підприємства напівфабрикатів та кулінарних виробів тощо;
транспортного господарства: гаражі, станції технічного обслуговування
автомашин, автозаправочні станції, трамвайні і тролейбусні депо, автобусні і
таксомоторні парки тощо; побутового обслуговування населення: фабрикипральні, хімічного чищення одягу, ремонту побутової техніки, одягу, меблів;
комунального господарства: парки дорожньо-прибиральних машин, бази
експлуатації та ремонту жител, інженерних мереж тощо.
Холодильники великої місткості (понад 600 т) і молокозаводи із застосуванням
великої кількості аміаку треба розміщувати у відокремлених складських районах
приміської зони.
Не слід розміщувати комунально-складські зони на територіях промислових
вузлів, їхніх санітарно-захисних зон, до складу яких входять підприємства 1-3
класу щодо санітарної характеристики виробництва.

Г.Духовичний. Архітектор.
НОУ - ХАУ (ст.49).
- розробники «змішали» забудову: комунальні
зони більше не є виробничими (промисловими),
транспортно- складські зони можуть змішуватись
з
житлом,
зони
сільськогосподарського
виробництва не є виробничими, а «змішаними».

обслуговування
автомашин, автозаправних станцій);
б) підприємств побутового обслуговування (фабрик-пралень, хімічного чищення
одягу, ремонту побутової техніки, одягу, меблів);
в) підприємств житлово-комунального господарства;
г) об'єктів та мереж інженерно-технічного забезпечення (інженерних мереж,
систем
або комунікацій, які безпосередньо використовуються в процесі тепло-, газо-,
електро-,
водопостачання та водовідведення);
д) підприємств поводження з побутовими відходами;
є) територій місць поховання;
ж) пожежних частин.
7.5.3.Обєкти комунальної,транспортно – складської забудови, сільськогосподарського виробництва розміщуються з урахуванням санітарно-захисних зон
відповідно ДСП 173 «Державні санітарні правила планування та забудови
населених пунктів».

7.6 Зона транспортно-складської забудови
4.18 Складські комплекси, не пов'язані з безпосереднім обслуговуванням
населення, слід розміщувати за межами міст, наближаючи їх до вузлів
зовнішнього транспорту.
За межами території міст та їхніх зелених зон, у відокремлених складських
районах приміської зони з дотриманням санітарних, протипожежних і
спеціальних норм слід передбачати розосереджене розміщення складів
державних резервів, складів нафти і нафтопродуктів першої групи, перевалочних
баз нафти і нафтопродуктів, складів зріджених газів, складів вибухових
матеріалів і базисних складів сильнодіючих отруйних речовин, базисних складів
продовольства, фуражу і промислової сировини; лісоперевалочних баз базисних
складів лісових і будівельних матеріалів.
Примітка 1. Для обслуговування груп малих міст, селищ міського типу і
сільських поселень слід передбачати централізовані склади, розміщуючи їх
переважно у районних центрах або пристанційних поселеннях.
Примітка 2. У районах з обмеженими територіальними ресурсами і цінними
сільськогосподарськими угіддями слід за наявності відпрацьованих гірничих
виробок і ділянок надр, придатних для розміщення на них об'єктів, здійснювати
будівництво сховищ продовольчих і промислових товарів, цінної документації,
розподільних холодильників та інших об'єктів, які потребують забезпечення
стійкості до зовнішніх впливів і надійності функціонування. Ці об'єкти повинні
відповідати вимогам протипожежної безпеки згідно з чинними нормативними
документами.
4.19 Для попереднього визначення розмірів земельних ділянок складів,
призначених для обслуговування поселень, допускається виходити з розрахунку
2 кв.м на одну людину у значних і найзначніших містах з урахуванням
застосування багатоповерхових складів і 2,5 кв.м - у решті міст і населених
пунктів.
У містах-курортах розміри комунально-складських зон для обслуговування тих,

7.6 Зона транспортно-складської забудови
7.6.1 Зону транспортно складської забудови (логістичні, складські центри)
доцільно
розміщувати у периферійній зоні населеного пункту, або за його межами біля
відповідних
транспортних комунікацій.
7.6.2 При плануванні території логістичного центру доцільно передбачати
розміщення
інформаційно-аналітичного пункту, а також:
- майданчиків для очікування розвантаження та завантаження автотранспорту;
- складських приміщень, обладнаних пристосуваннями для розвантаження і
комплектації
вантажів;
- відкритих контейнерних майданчиків для зберігання контейнерів;
- парків автотранспорту електронавантажувачів, що забезпечують перевезення
контейнерів міжнародного стандарту;
‐ залізничних станцій, що забезпечують подачу вагонів безпосередньо до
розвантажувальних майданчиків складів і до контейнерних майданчиків;
- морських і річкових портів, в тому числі спеціалізованих;
- пожежних частин.
7.6.3 При плануванні складських центрів слід враховувати специфіку їх
організації та
діяльності.

що лікуються й відпочивають, слід приймати з розрахунку 6 кв.м на одного, який
лікується, а при розміщенні у цих зонах оранжерейно-тепличного господарства 8 кв.м.
4.20 У містах загальна площа колективних сховищ сільськогосподарських
продуктів визначається з розрахунку 4-8 кв.м на одну сім'ю. Кількість сімей, які
користуються сховищами, установлюється завданням на проектування.
4.21 Для підприємств комунально-складських зон, що заново будуються і
реконструюються, з метою підвищення інтенсивності освоєння ділянок слід
передбачати використання багато- і високоповерхових будинків, освоєння
підземного простору, збільшення щільності забудови.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Региональное планирование и размещение объектов градостроительства
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СНиП II-89-80
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормы настоящей главы должны соблюдаться при проектировании
генеральных планов новых, расширяемых и реконструируемых промышленных
предприятий, а также при разработке схем генеральных планов групп
предприятий с общими объектами (промышленных узлов).
2. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
2.1. Проектируемые предприятия, как правило, следует размещать в составе
группы предприятий с общими объектами* в соответствии с "Инструкцией по
разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами
(промышленных узлов)".
2.2. Предприятия и промышленные узлы надлежит размещать на территории,
предусмотренной схемой или проектом районной планировки, генеральным
планом города или другого населенного пункта, проектом планировки
промышленного района.
2.3. Предприятия, промышленные узлы и связанные с ними отвалы, отходы,
очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного
назначения или непригодных для сельского хозяйства.
При отсутствии таких земель могут выбираться участки на
сельскохозяйственных угодьях худшего качества.
Размещение предприятий и промышленных узлов на землях государственного
лесного фонда должно производиться преимущественно на участках, не
покрытых лесом или занятых кустарниками и малоценными насаждениями.
___________
* Группа предприятий с общими объектами в дальнейшем именуется
"промышленный узел".
Размещение предприятий и промышленных узлов на орошаемых и осушенных
землях, пашне, земельных участках, занятых многолетними плодовыми

Інструкція скасована

насаждениями и виноградниками, а также на землях, занятых водоохранными,
защитными и другими лесами первой группы, допускается в исключительных
случаях, имея в виду, что изъятие указанных земель в соответствии с "Основами
земельного законодательства Союза ССР и союзных республик" производится
только по постановлению совета министров союзной республики.
2.4. Размещение предприятий и промышленных узлов на площадях залегания
полезных ископаемых допускается по согласованию с органами
государственного горного надзора, а на площадях залегания
общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, устанавливаемом
законодательством союзных республик.
Размещение предприятий и промышленных узлов не допускается:
а) в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
б) в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые
объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных
средств курорта;
в) в зеленых зонах городов;
г) на землях заповедников и их охранных зон;
д) в зонах охраны памятников истории и культуры без разрешения
соответствующих органов охраны памятников Союза ССР или союзных
республик;
е) в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт или
обогатительных фабрик;
ж) в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности под
влиянием горных разработок, селевых потоков и снежных лавин, которые могут
угрожать застройке и эксплуатации предприятий;
з) на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами до
истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической
службы;
и) в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения
плотин или дамб.
Примечание.Зоной катастрофического затопления является территория, на
которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой
разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования
предприятий.
2.5. Территории промышленных узлов не должны, как правило, разделяться на
обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети.
2.6. Размещение предприятий в сейсмических районах должно
предусматриваться в соответствии с "Указаниями по размещению объектов
строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах".
2.7. В Северной строительно-климатической зоне предприятия следует, как
правило, размещать на участках со скальными, вечномерзлыми однородными

Дюжев С.А.
Враховано:
Інститут
архітектурного
менеджменту, 7.2.1 Розміщення виробничих територій не допускається:
Помічник народного депутата Ігоря Луценка.
а) у першому та другому поясі зони санітарної охорони джерел водопостачання;
б) у межах прибережних захисних смуг річок та водойм;
7.2.1. (підпункт «в»), де говориться, що в) в) у першій зоні округу санітарної охорони курортів (пам ятаючи про
розміщення
виробничих
територій
не курорти «Пуща Водиця» і «Конча-Заспа», Ворзель та ін.), а для кліматичних
допускається «у першій зоні округу санітарної курортів в усіх зонах округу санітарної охорони, якщо об’єкти які
охорони курортів», після цих слів доповнити (пам проектуються не пов’язані безпосередньо з експлуатацією природних
ятаючи про курорти «Пуща Водиця» і «Конча- лікувальних засобів курорту.
Заспа», Ворзель та ін.): «а для кліматичних г) на землях рекреаційного і оздоровчого призначення;
курортів в усіх зонах округу санітарної охорони», д) на землях природно-заповідного фонду;
далі за тестом.
е) на землях історико-культурного призначення;
ж) у небезпечних зонах відвалів породи вугільних і сланцевих шахт або
збагачувальних фабрик;
з) в зонах активного карсту, зсувів, осідання або обвалення поверхні під впливом
гірських розробок, селевих потоків і снігових лавин, які можуть загрожувати
забудові та експлуатації підприємств;
и) на ділянках, забруднених органічними та радіоактивними відходами;
і) у зонах можливого катастрофічного затоплення в результаті руйнування
гребель або дамб.

или талыми непросадочными грунтами.
При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается
размещение предприятий на территориях с грунтами оснований, имеющими
температуру вечномерзлых грунтов, близкую к 00С, а также со значительной
льдонасыщенностью и прочими неблагоприятными мерзлотно-грунтовыми
условиями.
2.8. При размещении предприятий и промышленных узлов, влияющих на
состояние атмосферного воздуха, должен соблюдаться "Закон СССР об охране
атмосферного воздуха".
2.9. При размещении предприятий и промышленных узлов, влияющих на
обитание и условия размножения животных, должен соблюдаться "Закон СССР
об охране и использовании животного мира".
2.10. Предприятия и промышленные узлы с источниками загрязнения
атмосферного воздуха вредными веществами 1-го и 1-го классов опасности не
следует размещать в районах с преобладающими ветрами со скоростью до 1 м/с,
с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за
год более 30-40 %, в течение зимы 50-60 % дн.).
2.11. Предприятия и промышленные узлы с источниками загрязнения
атмосферного воздуха надлежит размещать по отношению к жилой застройке с
учетом ветров преобладающего направления.
Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует
размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по
отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного
воздуха.

14.3.1 Визначення територій для розміщення житлових, громадських і
промислових
об'єктів слід здійснювати з врахуванням вітрового режиму та потенціалу
самоочищення повітря
відповідно до вимог [23].
Стан атмосферного повітря в межах житлових територій, в рекреаційних та
курортних
зонах не повинен перевищувати показників, передбачених [42].
Промислові та сільськогосподарські об'єкти, які є джерелами забруднення
атмосферного
повітря, необхідно розміщувати з підвітряної сторони до житлових територій. У
районах з
вираженим вітровим режимом необхідно враховувати повторюваність та
швидкісь вітру.
Не допускається будівництво промислових, комунальних, сільськогосподарських
об'єктів
I - III класів шкідливості в межах населених пунктів з високим потенціалом
забруднення
атмосфери.
14.3.2 СЗЗ встановлюється відповідно до вимог [42].

2.12. Между промышленной и селитебной территорией необходимо
предусматривать санитарно-защитную зону. Размер санитарно-защитной зоны
предприятия и промышленного узла следует принимать в соответствии с
"Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий" и
"Инструкцией по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятий".
2.13. В промышленные узлы, в составе которых имеются предприятия,
требующие по расчету организации санитарно-защитной зоны шириной 500 м и
более, не следует включать предприятия, которые в соответствии с главой СНиП
по планировке и застройке городов, поселков сельских населенных пунктов
могут быть размещены около границы или в пределах селитебной территории.
2.14. Производства с источниками внешнего шума с уровнями звука 50 дБа и
более следует размещать по отношению к жилым и общественным зданиям в
соответствии с главой СНиП по защите от шума.
2.15. При размещении предприятий и промышленных узлов, влияющих на
состояние вод, должны соблюдаться "Основы водного законодательства Союза
ССР и союзных республик".
2.16. Размещение предприятий в прибрежных полосах (зонах) водоемов
допускается только при необходимости непосредственного примыкания
площадки предприятия к водоемам по согласованию с органами по
регулированию использования местных Советов народных депутатов и другими
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14.5 Вимоги щодо захисту від шуму
14.5.1 Акустичний стан територій, прилеглих до житлових і громадських
будинків,
повинен відповідати вимогам [20]. Допустимі рівні шуму для житлових
територій, громадських
будівель, характеристики основних джерел зовнішніх шумів, визначення рівнів
шуму та його
зниження, слід здійснювати відповідно до вимог [62].
Допустимі рівні звуку та звукового тиску на прилеглих до житлових і
громадських
будівель територіях не повинні перевищувати показників, зазначених у табл. 14.1

органами в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик.
Количество и протяженность примыканий площадок предприятий к водоемам
должны быть минимальными.

та 14.2.
14.4 Вимоги щодо охорони водних об'єктів
14.4.1 При розробленні містобудівної документації слід передбачати заходи щодо
охорони річок, водойм і морських акваторій відповідно до вимог [3], [2]
14.4.2 Поверхневі дощові води перед скиданням у відкриті водойми слід
направляти для
очищення на централізованих або локальних очисних спорудах. Скидання води
поверхневого
стоку у непроточні водойми не допускається.
14.4.3 В межах населених пунктів заболочені ділянки (анафелогенні), підлягають
біотехнічному оздоровленню з видалення болотної рослинності.
ДБН Б.2.2-Х:201Х
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14.4.4 З метою охорони від забруднення ділянки питних водозаборів та
локальних
питних свердловин повинні мати визначені зони санітарної охорони. За їх
відсутності, у
містобудівній документації визначається лише I зона – від межі земельної
ділянки об'єкта.
14.4.5 Для захисту від забруднення та руйнувань міжгосподарьких магістральних
зрошувальних та осушувальних каналів встановлюються смуги відведення з
особливим
режимом їх використання.
2.17. При размещении предприятий и промышленных узлов на прибрежных
участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий
должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего
горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной
высоты волны, определяемой в соответствии с главой СНиП по нагрузкам и
воздействиям на гидротехнические сооружения.
За расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с
вероятностью его превышения для предприятий, имеющих
народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных
предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до
10 лет - один раз в 10 лет.
Примечания: 1. Размещение предприятий на участках с более частым
превышением уровня воды допускается при соответствующем техникоэкономическом обосновании и при условии возведения необходимых
сооружений по защите предприятий от затопления.
2. Требования настоящего пункта не распространяются на предприятия, их
отдельные здания и сооружения, а также на объекты, для которых по условиям
эксплуатации допускается кратковременное их затопление.
3. В Северной строительно-климатической зоне здания и сооружения на
прибрежных участках следует размещать с учетом увеличения чаши оттаивания
грунта у берега водоема и вызываемого этим изменения температурного и
гидрогеологического режима грунта.

2.18. Предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней или
других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже

7.2.2 Відповідно до [2] допускається розміщення на прибережних ділянках річок
та
інших водойм гідротехнічних, гідрометричних та лінійних об’єктів, а також
об’єктів
навігаційного призначення. Планувальні відмітки майданчиків, на яких вони
розміщуються слід
встановлювати щонайменше на 0,5 м вище від розрахункового найвищого
горизонту води з
урахуванням підпору і похилу водотоку, а також нагону від розрахункової висоти
хвилі. За
розрахунковий горизонт слід приймати найвищий рівень води з ймовірністю його
перевищення
для підприємств та об’єктів оборонного значення один раз на 100 років, для
інших підприємств
один раз в 50 років, а для підприємств зі строком експлуатації до 10
років один раз на 10
років.
Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись,
якщо
при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а
також ті, що не
відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з
прибережних
захисних смуг.
7.2.3 Підприємства, які вимагають улаштування вантажних причалів, пристаней
чи інших портових споруд, слід розміщувати за течією ріки нижче сельбищної

селитебной территории.

території.

2.19. Размещение зданий и сооружений на расстоянии до 30 км от границ
аэродромов, а особо высоких сооружений (200 м и более) на расстоянии до 75 км
от границ аэродрома допускается при условии соблюдения требований
"Воздушного кодекса Союза ССР".
2.20. В случае размещения предприятий в районе расположения радиостанций,
объектов специального назначения, складов взрывчатых веществ, сильно
действующих ядовитых веществ расстояние до проектируемых предприятий от
указанных объектов должно быть принято согласно требованиям специальных
норм.
2.21. Предприятия, на которых изготовляются взрывчатые вещества, а также
склады взрывчатых веществ должны быть удалены от других предприятий,
селитебной территории, автомобильных и железных дорог общей сети на
безопасные расстояния, величина которых устанавливается специальными
нормами и правилами безопасности.

7.2.4 Розміщення підприємств поблизу об’єктів з виготовлення і зберігання
вибухових речовин, матеріалів і виробів на їх основі необхідно здійснювати з
урахуванням меж небезпечних зон і районів.

2.22. Устройство отвалов, шламонакопителей, хвостохранилищ, отходов и
отбросов предприятий допускается только при обосновании невозможности их
утилизации, при этом для промышленных узлов следует, как правило,
предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них
следует размещать за пределами предприятий и II пояса зон санитарной охраны
подземных водоисточников с соблюдением санитарных норм, а также норм и
правил безопасности, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.
Отвалы, содержащие уголь, сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и
токсичные вещества, должны отделяться от жилых и общественных зданий и
сооружений санитарно-защитной зоной, устанавливаемой в соответствии с
"Инструкцией по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятий", но не менее величины расчетной
опасной зоны сдвигов отвалов.
Расстояние между отвалами угольных или сланцевых шахт и производственными
и складскими зданиями должно назначаться не менее величины опасной зоны
сдвига отвалов, определяемой в соответствии с "Правилами безопасности в
угольных и сланцевых шахтах", утвержденными Минуглепромом СССР и
Госгортехнадзором СССР в установленном порядке.
Примечание.В Северной строительно-климатической зоне между отвалами,
зданиями и сооружениями, кроме указанных зон, должны соблюдаться
расстояния, обеспечивающие сохранение расчетного температурного режима
мерзлых грунтов оснований этих зданий и сооружений.

3. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВКА, РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
3.1. Планировка площадок предприятий и территорий промышленных узлов
должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного
процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономное использование
земельных участков и наибольшую эффективность капитальных вложений

7.2.5 При проведенні реконструкції, технічному переоснащенні, існуючих
промислових
районів і груп підприємств доцільно ці території, в межах яких вони розміщені,
планувально
розподіляти на складові з урахуванням формування технопарків, технополісів,
промислових і

індустріальних парків на основі загальних архітектурно-планувальних рішень з
вираженими
планувальними межами. При цьому слід передбачати поєднання інженернотехнічної
інфраструктури, допоміжних виробництв та об'єктів громадського
обслуговування.
3.2. Плотность застройки площадок предприятий должна быть не менее
указанной в приложении.
3.3. В генеральных планах предприятий и промышленных узлов следует
предусматривать:
а) функциональное зонирование территории с учетом технологических связей,
санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов
транспорта;
б) рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на
предприятиях, между ними и селитебной территорией;
в) кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств,
включая аналогичные производства и хозяйства, обслуживающие селитебную
часть города или населенного пункта;
г) экономное использование территории при необходимых и обоснованных
резервах для расширения предприятий;
д) организацию единой сети обслуживания трудящихся;
е) возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми
комплексами или очередями;
ж) благоустройство территории (площадки);
з) создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой
прилегающих предприятий и жилой застройкой;
и) защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и
загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и
отбросами предприятий;
к) восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование
земель, нарушенных при строительстве.

3.4. В генеральном плане предприятия следует учитывать природные
особенности района строительства:
а) температуру воздуха, а также преобладающие направления ветра;
б) возможное изменение существующего режима вечномерзлых грунтов в
процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений;
в) возможность больших снегоотложений из-за наличия холмов или возвышений
рельефа с подветренной стороны участков намечаемой застройки;
г) изменения режима надмерзлотных вод в результате освоения площадки и
влияние этих изменений на тепловой режим вечномерзлых грунтов.
3.5. На площадках предприятий и территории промышленных узлов
производства следует размещать с учетом исключения вредного воздействия на

7.2.6 При плануванні виробничих територій слід передбачати:
а) функціональне зонування території з урахуванням технологічних зв'язків,
відповідних
санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог, вантажообігу і видів транспорту,
містобудівних
обмежень;
б) раціональну організацію транспортної та інженерної інфраструктури з
урахуванням
виробничо-технічних зв’язків;
в) кооперування ділянок основних і допоміжних виробництв і господарств,
включаючи
аналогічні виробництва та господарства, що обслуговують сельбищну та інші
території
населеного пункту;
г) інтенсивне використання території, в тому числі наземний і підземний простір;
д) організацію єдиної мережі громадського обслуговування працюючих;
е) будівництво та введення в експлуатацію пусковими комплексами або чергами;
є) благоустрій території;
ж) створення комфортного середовища життєдіяльності населення у житловій
забудові на суміжних територіях;
з) захист територій від небезпечних наслідків виробничої діяльності, ерозії,
абразії,
заболочування, засолення і забруднення підземних вод і відкритих водойм
стічними водами,
відходами виробництва;
и) відновлення (рекультивацію) відведених у користування земель, порушених в
процесі виробничої діяльності, а також при будівництві.

трудящихся, технологические процессы, сырье, оборудование и продукцию
других предприятий, а также на здоровье и санитарно-бытовые условия жизни
населения.
3.6. Вспомогательные здания следует размещать вне циркуляционной зоны
(аэродинамической тени), образуемой зданиями и сооружениями, при наличии на
площадке источников атмосферного загрязнения атмосферного воздуха
вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности.
Примечание.Величина зоны определяется в соответствии с "Инструкцией по
расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий
3.7. Гаражи предприятий следует предусматривать только для
специализированных автомобилей (аварийной техпомощи, технических средств
по уборке и содержанию территории, спасательной и пожарной служб).
При отсутствии в районе строительства автомобильных хозяйств по
обслуживанию предприятий допускается предусматривать для предприятий
гаражи не менее чем на 15 грузовых автомобилей.
3.8. По функциональному использованию площадку предприятия следует
разделять на зоны:
а) предзаводскую (за пределами ограды или условной границы предприятия);
б) производственную;
в) подсобную;
г) складскую;
территорию промышленного узла следует разделять на зоны:
д) общественного центра;
е) площадок предприятий;
ж) общих объектов вспомогательных производств и хозяйств.
Деление на зоны допускается уточнять с учетом конкретных условий
строительства

3.9. Предзаводскую зону предприятия следует размещать со стороны основных
подъездов и подходов работающих на предприятии (в увязке с
градостроительными требованиями).

3.10. Состав общественного центра промышленного узла должен определяться в
каждом конкретном случае, исходя из градостроительной ситуации, наличия
предприятий обслуживания, производственно-технологических и санитарногигиенических особенностей отдельных предприятий, архитектурнопланировочного решения промышленного узла.
В состав общественного центра, как правило, следует включать учреждения
управления производством, предприятия общественного питания,
профессионально-технические и средние специальные учебные заведения,
специализированные учреждения здравоохранения, предприятия бытового
обслуживания.
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7.2.7. За функціональним використанням
територію підприємства ( у тому числі
у вигляді технопарків, індустріальних
парків тощо) слід розподіляти на зони:

Враховано:
7.2.7 За функціональним використанням територію підприємства слід
розподіляти на зони:
б) виробничу, у тому числі зони дослідного призначення і дослідних виробництв;
в) підсобну;
г) складську.
7.2.12 У передзаводських зонах і в громадських центрах слід передбачати
відкриті та/або
закриті автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів. Відкриті
автостоянки
для тимчасового зберігання автомобілів інвалідів допускається розміщувати на
території
підприємства.
7.2.11 Склад громадського центру виробничих територій слід визначати в
кожному
конкретному випадку з урахуванням розміщення виробничих об’єктів в
планувальній структурі
населеного пункту, кількості працюючих на підприємствах, наявності
підприємств
обслуговування в межах суміжної сельбищної території,
виробничо технологічних та
санітарно-гігієнічних особливостей окремих підприємств.

3.11. В зоне общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует,
как правило, размещать объекты энергоснабжения и канализации, транспорта,
ремонтного хозяйства, пожарных депо, отвального хозяйства промышленного
узла.
Дублирование перечисленных производств и хозяйств допускается в
соответствии с заданием на разработку схемы генерального плана
промышленного узла.
3.12. В предзаводских зонах и в общественных центрах промышленных узлов
следует предусматривать открытые площадки для стоянки легковых автомобилей
в соответствии с главой СНиП по планировке и застройке городов, поселков и
сельских населенных пунктов.

3.13. Проходные пункты предприятий следует располагать на расстоянии не
более 1,5 км друг от друга, а в Северной строительно-климатической зоне - не
более 1 км.
3.14. Расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые
помещения основных цехов, как правило, не должно превышать 800 м.
Указанное расстояние следует уменьшать на предприятиях, размещаемых в
климатических подрайонах IА, IБ , IГ и IIА до 300 м, а в IV климатическом
районе - до 400 м.
При больших расстояниях от проходных до наиболее удаленных санитарнобытовых помещений на площадке предприятия надлежит предусматривать
внутризаводской пассажирский транспорт.
3.15. Расстояние от рабочих мест на площадке предприятия до санитарнобытовых помещений следует принимать в соответствии с главой СНиП по
проектированию вспомогательных зданий и помещений промышленных
предприятий.

7.2.9 Орієнтовні розміри передзаводських зон підприємств (га на 1000
працюючих)
слід визначати з розрахунку:
- 0,8

при кількості працюючих до 0,5 тис.;

- 0,7

"- " більше 0,5 до 1 тис.;

- 0,6

"- " від 1 до 4 тис.;

- 0,5

"- " від 4 до 10 тис.;

- 0,4
"- " більше 10 тис.
- При визначенні розмірів передзаводських зон підприємств слід враховувати
розрахункову кількість машино-місць на автостоянках для тимчасового
зберігання автомобілів
(табл. 10.11), стоянок грузового автотранспорту та благоустрою передзаводської
території.
7.2.12 У передзаводських зонах і в громадських центрах слід передбачати
відкриті та/або
закриті автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів. Відкриті
автостоянки
для тимчасового зберігання автомобілів інвалідів допускається розміщувати на
території
підприємства.
7.2.13 На підприємствах, де передбачається можливість використання праці осіб
з
обмеженими можливостями, які користуються кріслами-колясками, входи у
виробничі,
адміністративно-побутові та інші допоміжні будівлі повинні бути обладнані
пандусами з
похилом не більше ніж 1:12 та іншими спеціалізованими підйомними
пристроями.

3.16. Перед проходными пунктами и входами в санитарно-бытовые помещения,
столовые и здания управления должны предусматриваться площадки из расчета
не более 0,15 м2 на 1 чел. наиболее многочисленной смены.
3.17. В Северной строительно-климатической зоне в местностях, где число дней с
неблагоприятными условиями составляет более 30 % периода года со средней
суточной температурой воздуха 00 С и ниже, а также в районах со
снегопереносом более 400 м3 на 1 м фронта переноса в год для пешеходных
путей на площадках предприятий следует предусматривать устройство
неотапливаемых галерей.
Примечание. К неблагоприятным условиям относятся следующие сочетания
средней суточной температуры воздуха t и скорости ветра v:
t = минус 360 С и ниже при любой скорости ветра;
t = от минус 26 до минус 350С при v=1,5 м/с и более;
t = от минус 16 до минус 250С при v=2,5 м/с и более;
t = от минус 10 до минус 150С при v=3,5 м/с и более.
3.18. Участки для расширения предприятий или промышленных узлов должны
намечаться, как правило, за границами их площадок.
Резервирование участков на площадке предприятия для развития отдельных
цехов или производств допускается предусматривать только в соответствии с
заданием на проектирование.
3.19. Генеральном плане расширяемого и реконструируемого предприятия
следует предусматривать:
а) организацию (при необходимости) санитарно-защитной зоны;
б) увязку с планировкой и застройкой прилегающих селитебных и других
функциональных зон города;
в) поочередное совершенствование функционального зонирования и
планировочного решения отдельных зон площадки предприятия и ее
благоустройства без остановки основного производства предприятия;
г) повышение эффективности использования территории;
д) объединение разрозненных производственных и вспомогательных объектов;
е) повышение архитектурной выразительности застройки.
3.20. Производственные, вспомогательные и складские здания следует
объединять в более крупные здания во всех случаях, когда такое объединение
экономически обосновано и допустимо по технологическим, строительным,
санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, а также
условиям безопасности.
Примечание.В Северной строительно-климатической зоне следует, как правило,
предусматривать объединение производств и хозяйств в одном здании
прямоугольной конфигурации без перепадов высот.

3.21. Здания и сооружения, исходя из специфики производства и природных
условий, следует размещать с учетом соблюдения следующих требований:
а) продольные оси здания и световых фонарей следует ориентировать в пределах
от 45 до 1100 к меридиану;
б) продольные оси аэрационных фонарей и стены зданий с проемами,
используемыми для аэрации помещений, следует ориентировать в плане
перпендикулярно или под углом не менее 450 к преобладающему направлению
ветров летнего периода года;
в) в районах со снеговым покровом более 50 см или с количеством переносимого
снега более 200 м3на 1 м фронта переноса в год следует предусматривать
сквозное проветривание площадки предприятия. Для этого основные проезды,
продольные оси крупных зданий и фонари следует располагать под углом не
более 450 к преобладающему направлению ветров зимнего периода года, а в
Северной строительно-климатической зоне - не более 200 к преобладающему
направлению переноса снега по розе снегопереноса;

7.2.23 Будівлі і споруди, з урахуванням специфіки виробництва та природних
умов, слід
розміщувати з обов’язковим дотриманням таких вимог:
а) поздовжні осі будівлі і світлові ліхтарі слід орієнтувати в межах від 45° до 110°
до
меридіану;
б) поздовжні осі аераційних ліхтарів і стіни будівель з прорізами, що
використовуються
для аерації приміщень, слід орієнтувати в плані перпендикулярно або під кутом
не менше 45°до
переважного напрямку вітрів літнього періоду року.

г) в районах массового переноса песка ветрами наиболее длинные и высокие
здания необходимо располагать с наветренной стороны площадки
перпендикулярно потоку переносимого песка, а также предусматривать полосы
зеленых насаждений (шириной не менее 20 м) или ограждающие щиты.
3.22. Здания, образующие полузамкнутые дворы, допускается применять в тех
случаях, когда другое планировочное решение не может быть принято по
условиям технологии.
Полузамкнутые дворы следует располагать длинной стороной параллельно
преобладающему направлению ветров или с отклонением не более 450, при этом
открытая сторона двора должна быть обращена на наветренную сторону ветров
преобладающего направления.
Ширина полузамкнутого двора при зданиях, освещаемых через оконные проемы,
должна быть не менее полусуммы высот до верха карниза противостоящих
зданий, образующих двор, но не менее 15 м.

7.2.19 Напівзамкнуті двори слід розташовувати довгою стороною паралельно
переважному напрямку вітрів, або з відхиленням не більше 45°, при цьому
відкрита сторона
двору повинна бути звернена на навітряну сторону вітрів переважного напрямку.
Ширина напівзамкненого двору при будівлях, освітлюваних через віконні
отвори,
повинна бути не менше півсуми висот до верхньої відмітки карнизу протилежних
будинків, що утворюють двір, але не менше ніж 15 м.
При відсутності шкідливих виробничих виділень у простір двору, його ширина
може
бути зменшена до 12 м.

При отсутствии вредных производственных выделений во двор ширина двора
может быть уменьшена до 12 м.
Примечания: 1. Полузамкнутым считается двор, застроенный с трех сторон
примыкающими друг к другу зданиями и имеющими в плане отношение глубины
к ширине более единицы.
2. При отношении глубины двора к его ширине более 3, а также при возможности
скопления производственных вредностей во дворе в части здания, замыкающей
двор, необходимо предусматривать проем для проветривания шириной не менее
4 м и высотой не менее 4,5 м. Низ проема должен совпадать с планировочными
отметками прилегающей территории. Устройство в проеме ворот, ограждений и
других сооружений, нарушающих функциональное назначение проема, не
допускается.
3. В Северной строительно-климатической зоне и в районах с жарким и сухим
климатом открытая сторона полузамкнутого двора должна быть обращена на
подветренную сторону ветров преобладающего направления. При другой
ориентации двора перед его открытой частью необходимо располагать здания

7.2.20 Застосування будівель, що утворюють замкнуті з усіх боків двори,

или ограждения.
3.23. Применение зданий, образующих замкнутые со всех сторон дворы,
допускается только при наличии технологических или планировочных
обоснований и с соблюдением следующих условий:
а) ширина двора должна быть, как правило, не менее наибольшей высоты до
верха карниза зданий, образующих двор, но не менее 18 м;
б) должно быть обеспечено сквозное проветривание двора путем устройства в
зданиях проемов шириной не менее 4 м и высотой не менее 4,5 м.
3.24. В замкнутых и полузамкнутых дворах пристройки к зданиям, а также
размещение отдельно стоящих зданий или сооружений, как правило, не
допускаются.
Примечания. 1. В исключительных случаях при соответствующих обоснованиях
допускается устраивать в указанных дворах пристройки с производствами, не
выделяющими вредности, при условии, что пристройка будет занимать не более
25 % длины стены, а ширина двора в месте пристройки будет не менее
полусуммы высот противостоящих зданий, образующих двор.
2. Отдельно стоящие энергетические или вентиляционные сооружения
допускается размещать в полузамкнутых дворах; при этом расстояние от этих
сооружений до зданий должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к
устройству полузамкнутых дворов.
3.25. Расстояния между зданиями и сооружениями, освещаемыми через оконные
проемы, должны быть не менее наибольшей высоты до верха карниза
противостоящих зданий и сооружений.
Примечания: 1. Если одно из противостоящих зданий или сооружений со
стороны, обращенной к другому, в зоне возможного затенения, не имеет
световых проемов, то расстояния между ними определяются только высотой
здания или сооружения без световых проемов.
2. Высотные сооружения, не имеющие световых проемов (трубы, башни,
этажерки, колонны и т. п.), допускается размещать от стены здания со световыми
проемами на расстоянии не менее диаметра или стороны сооружения,
обращенной к зданию. Если в зоне возможного затенения от высотного
сооружения в стене здания световые проемы отсутствуют, то расстояния между
ними настоящими нормами не нормируются.
3. Для зданий и сооружений с продольными фонарями, расположенными менее
чем на 3 м от фасада здания, за высоту здания надлежит принимать высоту до
верха карниза фонаря.
4. Указанные расстояния могут быть уменьшены в случае, когда по расчету с
учетом затенения окон противостоящими зданиями может быть обеспечено
требуемое по нормам естественное освещение в обоих противостоящих зданиях.
3.26. Координационные оси противостоящих зданий, размещаемых на площадках
предприятия, как правило, должны совпадать.

допускається
тільки з дотриманням таких умов:
а) ширину двору рекомендується приймати не менше найбільшої висоти до верху
карнизу будівель, що утворюють двір, але не менше 18 м;
б) має бути забезпечене наскрізне провітрювання двору шляхом влаштування в
будівлях отворів шириною не менше 4 м і висотою не менше 4,5 м (у кількості не
менше двох) при можливості скупчення шкідливих речовин.

3.27. Здания и сооружения с оборудованием, вызывающим значительные
динамические нагрузки и вибрацию грунта, следует размещать от зданий и
сооружений с производствами, особенно чувствительными к вибрации, на
расстояниях, определяемых расчетами с учетом инженерно-геологических
условий территории, физико-механических свойств грунта основания
фундаментов, а также с учетом мероприятий по устранению влияния
динамических нагрузок и вибраций на грунты в соответствии с главой СНиП по
проектированию фундаментов машин с динамическими нагрузками и
"Инструкцией по расчету несущих конструкций промышленных зданий и
сооружений на динамические нагрузки".

7.2.24 Будівлі і споруди з устаткуванням, яке спричиняє значні динамічні
навантаження і
вібрацію, слід розміщувати від будівель і споруд з виробництвами, особливо
чутливими до
вібрації, на відстані, яку визначають за підрахунками, з урахуванням геологічних
умов
території, фізико механічних властивостей грунту основи фундаментів, а також з
урахуванням
заходів для усунення впливу динамічних навантажень і вібрації на ґрунти .

3.28. Производства и испытательные станции с особо вредными процессами,
взрывоопасные и пожароопасные объекты, а также базисные склады горючих и
легковоспламеняющихся материалов, ядовитых и взрывоопасных веществ
следует располагать в соответствии с требованиями специальных норм,
утвержденных Госстроем СССР или согласованных с ним.
Склады легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов, сжиженных газов,
сгораемых материалов, а также ядовитых веществ не следует располагать по
отношению к производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны
ветров преобладающего направления по данным многолетних наблюдений (по
годовой розе ветров).
Установки с открытым источником огня или выбросом искр не следует
располагать с наветренной стороны по отношению к открытым складам
легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов, горючих газов и сгораемых
материалов.
3.29. Здания, сооружения, открытые установки с производственными
процессами, выделяющими в атмосферу газ, дым и пыль, взрывоопасные и
пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим
производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров
преобладающего направления

7.2.25 Будівлі, споруди, відкриті установки з виробничими процесами, що
виділяють в
атмосферу газ, дим і пил, вибухонебезпечні і пожежонебезпечні об’єкти не слід
розташовувати
по відношенню до інших виробничих будівель і споруд з навітряної сторони для
вітрів
переважного напрямку.

3.30. Охладительные пруды, водоемы, шламоотстойники и т. п. следует
размещать так, чтобы в случае аварии жидкость при растекании не угрожала
затоплением предприятию или другим промышленным, жилым и общественным
зданиям и сооружениям.
3.31. Брызгальные бассейны следует располагать длинной стороной
перпендикулярно преобладающему направлению ветров летнего периода года.
3.32. Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и категории производств следует
принимать не менее указанных в табл. 1.
Таблица1
Степень

Расстояния между зданиями и сооружениями, м,

7.2.27 Відстані між будівлями і спорудами в залежності від ступеня
вогнестійкості і
категорії виробництв слід приймати відповідно до розділу 15 «Протипожежні
норми» табл.
15.1, 15.2.
Таблиця 15.2-Відстані між виробничими будинками промислових
підприємств, будинками і спорудами сільськогосподарських підприємств в
залежності від ступеня вогнестійкості

огнестойкости

при степени огнестойкости

зданий или
сооружений

зданий или сооружений

Ступінь
вогнестійкості
будівель та споруд
I, II

I и II

I и II

III

IV и V

Не нормируется для зданий и сооружений с производствами
категорий Г и Д

9

12

9 - для зданий и сооружений с производствами категорий А,
Б, В и Е (см. прим. 4)
III

9

12

15

IV и V

12

15

18

Примечания: 1. Наименьшим расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в
свету между наружными стенами или конструкциями. При наличии выступающих конструкций
зданий или сооружений более чем на 1 м и выполненных из сгораемых материалов наименьшим
расстоянием считается расстояние между этими конструкциями.
2. Расстояние между производственными зданиями и сооружениями не нормируется:
а) если сумма площадей полов двух и более зданий или сооружений III-V степени огнестойкости не
превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее
пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости зданий и сооружений;
б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого
здания, является противопожарной;
в) если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности
размещаемых в них производств имеют противостоящие глухие стены или стены с проемами,
заполненными стеклоблоками или армированным стеклом с пределом огнестойкости не менее 0.75
ч.
3. Расстояние от зданий и сооружений любой степени огнестойкости до зданий и сооружений IV и
V степени огнестойкости в местностях СССР, находящихся за Северным полярным кругом, на
береговой полосе Берингова и Охотского морей, Татарского пролива, на полуострове Камчатка, на
острове Сахалин, на Курильских и Командорских островах, увеличивается на 25 %. Ширина
береговой полосы принимается 100 км, но не далее чем до ближайшего горного хребта.
4. Указанное расстояние для зданий и сооружений I и II степени огнестойкости с производствами
категорий А, Б, В и Е уменьшается с 9 до 6 м при соблюдении одного из следующих условий:
здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения;
удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами категорий В менее или равна
10 кг на 1 м2 площади этажа.
5. Расстояние от зданий и сооружений предприятий( независимо от степени их огнестойкости) до
границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа следует
принимать 100 м, смешанных пород- 50 м, а до лиственных пород - 20 м.

III
IIIа, IIIб, IV, IVа та V

Відстань при ступені вогнестійкості будівель та споруд, м
IIIа
I, II
III
IV, I
Не нормується для будівель та споруд з
иробництвом категорій Г та Д
9
1
9м
для будівель та споруд з виробництвом
категорій А, Б і В (див. примітку)

9
12

12
15

1
1

Примітка: відстані для будівель і споруд II ступеня вогнестійкості з виробництвом категорій А
зменшуються з 9 до 6 м при додержанні однієї з таких умов:
а) якщо будівля або споруда обладнується стаціонарними автоматичними сист
пожежогасіння;
б) якщо питоме завантаження горючими речовинами в будівлях менше або дорівнює 1
1м2 площі поверху.

При размещении предприятий в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса,
указанные расстояния до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза.
Расстояния от зданий и сооружений предприятий до открытого залегания торфа допускается
сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не
менее 0,5 м в пределах половины расстояния, указанного в п. 5 примечаний.
15.2.12 Протипожежні відстані між відкритими наземними складами слід
приймати
згідно з Додатком К.

* Размещение одинаковых материалов (в том числе фрезерного и кускового торфа или легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей) в двух или нескольких складах не допускается.
Примечания: 1. Для складов пиленых лесоматериалов, а также для складов самовозгорающихся углей при высоте штабеля более 2,5
м расстояния, указанные в табл. 2 для зданий IV и V степени огнестойкости, надлежит увеличивать на 25 %.
2. Расстояния, указанные в табл. 2, от складов торфа (фрезерного и кускового), лесоматериалов, легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей до зданий с производствами категорий А и Б, надлежит увеличивать на 25 %.
3. При совместном хранении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей приведенная емкость склада не должна превышать

количеств, указанных в табл. 2, при этом приведенная емкость определяется из расчета, что 1 м3 легковоспламеняющихся жидкостей
приравнивается к 5 м3горючих, а 1 м3 емкости наземного хранения приравнивается к 2 м3 емкости подземного хранения.
При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей указанные в табл. 2 емкости складов могут быть
увеличены в 2 раза, а расстояния сокращены на 50 %.
4. Расстояния от зданий не нормируются:
а) до склада каменного угля емкостью менее 100 т;
б) до складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей фактической емкостью до 100 м3 и до складов каменного угля или
торфа (фрезерного или кускового) емкостью до 1000 т, если стена здания, обращенная в сторону этих cкладов, противопожарная.
5. Расстояния, указанные в табл. 2, следует определять:
а) от складов каменного угля, торфа (кускового или фрезерного), лесоматериалов и дров, щепы и опилок - от границы площадей,
предназначенных для размещения (складирования) указанных материалов;
б) от складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - от стенок резервуаров, сливо-наливных устройств или границы
площадей, предназначенных для размещения тары с указанными жидкостями;
6. Расстояния от складов, указанных в табл. 2, до открытых площадок (рамп) для оборудования (готовой продукции) в сгораемой таре
следует принимать по графе зданий и сооружений IV - V степени огнестойкости.
7. Расстояния от закрытых складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей до других зданий и сооружений следует
принимать согласно табл. 1
3.33. Расстояния между открытыми технологическими установками, агрегатами и
оборудованием, а также от них до зданий и сооружений надлежит принимать по
нормам технологического проектирования.
3.34. Расстояния от открытых наземных складов до зданий и сооружений, а также
расстояния между указанными складами следует принимать не менее указанных
в табл. 2.
3.35. Расстояния от газгольдеров для горючих газов до зданий и сооружений следует принимать не менее указанных в табл. 3.
Таблица 3
Здания и сооружения

Расстояния от
газгольдеров, м
поршневых

постоянного

Таблиця 15.7- Протипожежні відстані від газгольдерів для горючих газів до
будинків і споруд

объема и с водяным
бассейном
1. Общественные здания

150

100

2. Склад каменного угля емкостью, т:

18

15

от 10 000 до 100 000
менее 10 000

Будівлі та споруди

1. Громадські та житлові будівлі
2. Склад кам'яного вугілля ємністю, т:
від 10 000 до 100 000
менш ніж 10 000
3. Склад торфу ємністю до 10 000 т

Відстані від газгольдерів ,
поршневих
постійного
об'єму та з
водяним
басейном

150

100

18
12
30

15
9
24

3. Склад торфа емкостью до 10 000 т

12

9

4. Склад лесоматериалов и дров емкостью, м3:

48

42

от 1000 до 10 000
мен е 1000
5. Склад сгораемых материалов (щепы, опилок и
т.д.) емкостью, м3:

36

30

от 1000 до 5000
менее 1000
6. Склад легковоспламеняющихся жидкостей
емкостью, м3:

36

свыше 1000 до 2000
от 500 до 1000
менее 500

3
42
36

7. Склад горючих жидкостей емкостью, м3:
свыше 5000 до 10 000

42

от 2500 до 5000

36

менее 2500

36
30

8. Производственные и вспомогательные здания
промышленных предприятий:
I, II степени огнестойкости

30

24

9. Здан я и сооружения для обслуживания
газгольдеров

36

30

10. Промышленные печи на открытом воздухе

21

15

и устано ки с открытым огнем

100

100

на перегонах

42

30

на сортировочных станциях

60

48

30

21

21

15

III-V степени огнестойкости

11. Граница полосы отвода железных дорог:

12. Граница полосы отвода автомобильных дорог
категорий:
I- III
IV, V

4. Склад лісоматеріалів та дров ємністю, м3:
від 1000 до 10 000
менш ніж 1000
5. Склад горючих матеріалів (тріски, тирси тощо) ємністю, м3:
від 1000 до 5000
менш ніж 1000
6. Склад легкозаймистих рідин ємністю, м3:
від 1000 до 2000
від 500 до 1000
менш ніж 500
7. Склад горючих рідин ємністю, м3:
від 5000 до 10 000
від 2500 до 5000
менш ніж 2500
8. Виробничі і допоміжні будівлі промислових підприємств:
I, II ступеня вогнестійкості
III, ІІІа, ІІІб, IV, IVа, V ступеня вогнестійкості
9. Будинки і споруди для обслуговування газгольдерів
10. Промислові печі на відкритому повітрі і установки з
відкритим вогнем
11. Межа смуги відведення залізниць:
на перегонах
на сортувальних станціях
12 Межа смуги відведення автомобільних доріг категорій :
I, ІІ, III, ІІІа, ІІІб
IV, IVа, V
13. Вісь залізничного або трамвайного шляху; край проїзної
частини автомобільної дороги, що не мають смуги відведення
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Примітка 1. Наведені відстані відносяться до газгольдерних станцій й до окремо розташован
газгольдерів ємністю понад 1000 м3. При газгольдерних станціях або окремих газгольдер
сумарною ємністю 1000 м3 і менш зазначені відстані належить приймати з коефіцієнтом п
ємності, м3: від 250 до 1000 0,7; менш ніж 250 0,5.
Примітка 2. При підземному зберіганні горючих і легкозаймистих рідин відстані, наведені в поз. 6
7, надолужити зменшувати в 2 рази.
Примітка 3. Відстані між газгольдерами та димарями належить приймати рівними висоті труби .
Примітка 4. Відстані між повітряними електромережами та газгольдерами належить приймати
менш ніж 1,5 висоти опори цих мереж .
Примітка 5. Відстані від газгольдерів кисню допускається зменшувати в 2 рази. Відстані
газгольдерів для інших негорючих газів слід приймати не менш ніж зазначених у та
15.2.2, як від споруд I і II ступеня вогнестійкості.
Примітка 6. На ділянці між газгольдерами та будівлями чи спорудами дозволяється розміщува
відкриті склади для зберігання негорючих матеріалів .
Примітка 7. Ємністю газгольдерів слід вважати геометричний об'єм газгольдерів .

13. Ось железнодорожного или тр мвайного пути;
край проезжей части автомобильной дороги, не
имеющих полосы отвода

21

21

Примечания: 1. Приведенные расстояния относятся к газгольдерным станциям и к отдельно
стоящим газгольдерам емкостью более 1000 м3. При газгольдерных станциях или отдельных
газгольдерах суммарной емкостью 1000 м3 и менее указанные расстояния надлежит принимать с
коэффициентом при емкости, м3:
от 250 до 1000 - 0,7;
менее 250 - 0,5.
2. При подземном хранении горючих и легковоспламеняющихся жидкостей расстояния, указанные в
поз. 6 и 7, надлежит уменьшать в 2 раза.
3. Расстояния между газгольдерами и дымовыми трубами надлежит принимать равными высоте
трубы.
4. Расстояния между воздушными электросетями и газгольдерами надлежит принимать не менее 1,5
высоты опоры этих сетей.
5. Расстояния от газгольдеров кислорода допускается уменьшать в 2 раза. Расстояния от
газгольдеров для других негорючих газов следует принимать не менее указанных в табл. 1, как от
сооружений I и II степени огнестойкости.
6. На участке между газгольдерами и зданиями или сооружениями разрешается размещать открытые
склады для хранения несгораемых материалов.
7. Емкостью газгольдеров следует считать геометрический объем газгольдеров.
Таблица4
Здания и сооружения

Расстояния, м, до:
Брызгальных
ба сейнов

1. Брызгальные бассейны
2. Башенные градирни

Башенных
градирен

39
30

Вентиляторных Вентиляторных
секционных
секционных
градирен,
градирен на
наземных
покрытиях
зданий
30

-

0,5 D*, но не
менее 18

3. Вентиляторные секционные
градирни наземны

30

15

9-24**

-

4. Вентиляторные секционные
градирни на покрытиях зданий

-

-

-

12

5. Здания со стенами из
материалов, имеющих марки по

42

21

21

9

морозостойкости не менее Мрз
25
6. Открытые электрические
подстанции и линии
электропередачи

80

7. Открытые наземные склады

60

30

42

2

По табл. 2, но не менее
21

24

15

8. Наземные и надземные
инженерные сети, ограждения

9

9

9

9

9. Ось железнодорожных путей
внешних сортировочных

80

42

60

21

10. Ось внутренних
железнодорожных подъездных
путей

30

12***

12***

9***

11. Край проезжей части

60

21

39

9

21

9

9

9

автодорог общего пользования
12. Край проезжей части
подъездных и внутризаводских
автомобильных дорог

* D - диаметр градирни на уровне входных окон.
** При площади секции до 20 м2 - 9 м, свыше 20 до 100 м2 - 15 м, свыше 100 до 200 м2- 21 м, свыше
200 м2 - 24 м.
*** При использовании паровозной тяги и применении сгораемых ограждающих конструкций
градирен расстояние принимается равным 21 м.
Примечания: 1. Указанные в поз. 1-4 расстояния должны приниматься в свету между рядами
однотипных охладителей, при этом брызгальные бассейны устанавливаются в один ряд.
В случае размещения в рядах градирен разной площади, расстояние между рядами принимается для
градирен большей площади.
2. Расстояние между рядами одновентиляторных градирен надлежит определять исходя из условия
размещения коммуникаций, но не менее 15 м, расстояния от одновентиляторных градирен до зданий
и сооружений принимаются как для башенных градирен.
3. Для башенных градирен расстояния между рядами даны при их площади до 3200 м2, при большей
площади расстояния надлежит принимать по соответствующему обоснованию.
4. Расстояния между охладителями в одном ряду надлежит принимать равным для:
башенных градирен - 0,4 диаметра градирен в основании, но не менее 12 м;
вентиляторных секционных градирен наземных и на покрытиях зданий - 3 м;

одновентиляторных градирен - удвоенной высоте входных окон для воздуха, но не менее 3 м.
5. Расстояния за исключением указанных в поз. 7 для складов (навесов) натрия, калия, карбида
кальция и других материалов, которые при взаимодействии с водой образуют взрывоопасные
вещества, допускается уменьшать: для охладителей площадью до 20 м2 - не более чем на 40 %,
свыше 20 до 100 м2 - не более чем на 30 %, но во всех случаях должно быть не менее 6 м.
6. Для районов со средней температурой воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 360 С
указанные в поз. 2, 3, 8, 9 и 10 расстояния следует увеличивать на 25 %.
7. Для зданий со стенами из материалов, имеющих марку по морозостойкости менее Мрз 25,
необходимо предусматривать мероприятия по защите стен от увлажнения и обледенения.
8. На pеконстpуиpуемых предприятиях pасстояния между охладителями воды, а также охладителями
воды и зданиями и сооpужениями допускается уменьшать, но не более чем на 25%.
9. Расстояния между охладителями воды и автодоpогами, наземными и надземными инженеpными
сетями, пpедназначенными для обслуживания этих охладителей воды, не ноpмиpуются.
10. Расстояния, указанные в поз. 5-8, допускается уменьшать на 25% пpи условии pаботы
охладителей воды только в пеpиод положительных темпеpатуp наpужного воздуха.
11. Расстояние от вентилятоpных секционных гpадиpен, pазмещаемых на покpытиях зданий, до
наpужной стены этого здания не ноpмиpуется.
Расстояние от вентилятоpных секционных гpадиpен до стен повышенных частей этого же здания
пpинимается по поз. 5 с учетом пpимеч. 5 или пpимеч. 8 и 10.
12. Минимальные pасстояния от гpадиpен пpоизводительностью до 100 м3/ч:
до зданий и сооpужений со стенами из матеpиалов не менее Мpз 25 по моpозостойкости - 15 м;
до откpытых тpансфоpматоpных подстанций - 30 м;
до оси внутpенних железнодоpожных подъездных путей - 15 м;
до кpая пpоезжей части подъездных и внутpизаводских автомобильных доpог - 6 м.
13. Вокpуг бpызгальных бассейнов следует пpедусматpивать водонепpоницаемое покpытие
шиpиной не менее 2,5 м с уклоном, обеспечивающим отвод воды.
14. Расстояния от откpытых отстойников до зданий и сооpужений следует пpинимать к к для
вентилятоpных секционных наземных гpадиpен.
3.36. Расстояния между охладителями воды, зданиями и сооружениями следует
принимать не менее указанных в табл. 4.
3.37. Пожаpные депо надлежит pасполагать на земельных участках,
пpимыкающих к доpогам общего пользования. Пожаpное депо, как пpавило,
должно обслуживать гpуппу пpедпpиятий.
Место pасположения пожаpных депо следует выбиpать из pасчета pадиуса
обслуживания пpедпpиятия с учетом имеющихся пожаpных депо (постов),
находящихся в пpеделах, устанавливаемых pадиусов обслуживания.

15.1.4 Пожежно-рятувальні частини будь-якого типу слід розміщувати на
окремих
земельних ділянках, що мають хоча б одну сторону, яка розташована вздовж
червоної лінії
дороги загального користування, крім пожежно-рятувальних частин ІІІ типу,
що
розташовуються на території виробничих(сільськогосподарських) підприємств.

Радиусы обслуживания пожаpными депо следует пpинимать: 2 км - для
пpедпpиятий с пpоизводствами категоpий А, Б и В, занимающих более 50% всей
площади застpойки; 4 км - для пpедпpиятий с пpоизводствами категоpий А, Б и
В, занимающих до 50% площади застpойки, и пpедпpиятий с пpоизводствами
категоpий Г и Д.
Примечания: 1. В случае пpевышения указанного pадиуса на площадке
пpедпpиятий необходимо пpедусматpивать дополнительные пожаpные посты.
Радиусы обслуживания пожаpными постами следует пpинимать те же, что и для
пожаpных депо.
2. Пpи наличии на площадке пpедпpиятий, зданий и сооpужений III-V степени
огнестойкости с площадью застpойки, составляющей более 50% всей площади
застpойки пpедпpиятия, pадиусы обслуживания пожаpными депо и постами
следует уменьшать на 40%.
3. Пожаpные посты допускается встpаивать в пpоизводственные и
вспомогательные здания с пpоизводствами категоpий В, Г и Д.
4. Выезды из пожаpных депо и постов должны быть pасположены так, чтобы
выезжающие пожаpные автомобили не пеpесекали основных потоков тpанспоpта
и пешеходов.
5. Количество пожаpных автомобилей и численность пеpсонала пожаpных депо
(постов) устанавливается заказчиком в задании на пpоектиpование по
согласованию с заинтеpесованными оpганизациями.

Пожежно-рятувальні частини ІІ-ІІІ типу допускається розміщувати в будинках
іншого
призначення або в прибудовах до них, крім виробничих та складських будівель
категорій А та Б
за вибухопожежною небезпекою. При розташуванні зазначених частин у
виробничих
(складських) будівлях категорії В за пожежною небезпекою, їх слід
відокремлювати від інших
приміщень суцільними протипожежними стінами та/або перекриттями1 типу
згідно вимог[60].
Відстані від меж ділянки пожежно-рятувальні частини до громадських і
житлових
будинків має бути не менше15 метрів, а до меж земельних ділянок дошкільних
навчальних
закладів, загальноосвітніх шкіл і лікувальних установ стаціонарного типу– не
менше30 метрів.
15.1.5 Виїзди з території пожежно-рятувальної частини на автомобільні дороги
загального
користування повинні мати тверде покриття, а повороти мати радіус
заокруглення не менше10,5
м по внутрішньому краю проїзду.
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15.1.6 У разі наявності огорожі навколо пожежно-рятувальної частини І
типу, з її
території слід передбачати не менше двох виїздів(в'їздів). Ширина воріт на
в'їзді(виїзді)
повинна бути не менше4,5 м.
15.1.7 Виїзди з території пожежно-рятувальних частин забороняється
безпосередньо на:
- магістральні дороги швидкісного руху;
- магістральні вулиці загальноміського значення безперервного руху.
Виїзди з території пожежно-рятувальних частин обладнуються світлофором
та/або
світловим покажчиком з акустичним сигналом на:
магістральні дороги регульованого руху;
магістральні вулиці загальноміського значення регульованого руху;
магістральні вулиці районного значення

ДОРОГИ, ВЪЕЗДЫ И ПРОЕЗДЫ
3.38. Железные доpоги, гидpавлический, конвейеpный тpанспоpт и подвесные
канатные доpоги пpомышленных пpедпpиятий и пpомышленных узлов следует
пpоектиpовать в соответствии с главой СНиП по пpоектиpованию
пpомышленного тpанспоpта.
3.39. Автомобильные доpоги и велосипедные доpожки пpомышленных
пpедпpиятий и пpомышленных узлов следует пpоектиpовать в соответствии с
главой СНиП по пpоектиpованию автомобильных доpог.
3.40. Схема тpанспоpта пpомышленного узла должна пpедусматpивать:
а) совмещение тpанспоpтных сооpужений и устpойств для pазличных видов

7.2.16 У транспортних схемах промислових формувань необхідно передбачати:
а) поєднання транспортних споруд і обладнання для різних видів транспорту

тpанспоpта (совмещенные автомобильные и железнодоpожные или
автомобильные и тpамвайные мосты и путепpоводы, общее земляное полотно
для автомобильных доpог и тpамвайных путей, кpоме скоpостных и дp.);
б) использование сооpужений и устpойств, пpоектиpуемых для дpугих целей
(дамб водохpанилищ и плотин, водопpопускных сооpужений) под земляное
полотно и искусственные сооpужения железных и автомобильных доpог;
в) возможность последующего pазвития схемы внешнего тpанспоpта.

(суміщені автомобільні та залізничні, або автомобільні та трамвайні мости і
шляхопроводи,
загальне земляне полотно для автомобільних доріг і трамвайних колій, крім
швидкісних видів
транспорту);
б) використання споруд і обладнання, що проектуються для інших цілей (дамб
водосховищ і гребель, водопропускних споруд) під земляне полотно і штучні
споруди залізниць
і автомобільних доріг;
в) можливість подальшого розвитку зовнішнього транспорту.

3.41 Пpи тpанспоpтиpовании гpузов водными путями следует, как пpавило,
пpедусматpивать стpоительство объединенных поpтов пpедпpиятий.
Стpоительство пpичалов для отдельных пpедпpиятий допускается по
технологическим тpебованиям или особым условиям стpоительства.
3.42. Вдоль автомобильных доpог, связывающих пpедпpиятия с местом
pасселения тpудящихся, пpи их пpотяжении не более 2 км следует
пpедусматpивать велосипедные и пешеходные доpожки или тpотуаpы.
Велосипедные доpожки надлежит пpоектиpовать пpи интенсивности
велосипедного (мопедного) движения более 250 ед/сут и интенсивности
движения автомобилей по доpоге, вдоль котоpой пpоектиpуется велосипедная
доpожка, более 2000 автомобилей/сут.
3.43. Пpедпpиятия с площадками pазмеpом более 5 га должны иметь не менее
двух въездов.
Пpи pазмеpе стоpоны площадки пpедпpиятия более 1000 м на этой стоpоне
следует пpедусматpивать не менее двух въездов на площадку. Расстояние между
въездами не должно пpевышать 1500 м.
Примечание.Огpажденные участки внутpи площадок пpедпpиятий (откpытые
тpансфоpматоpные подстанции, склады и т.п.) площадью более 5 га должны
иметь не менее двух въездов.

15.3.5 Промислові підприємства, площа яких перевищує 5 га, повинні мати не
менше
двох в'їздів. Якщо сторона майданчика підприємства має довжину більше 1000 м
то на цій
стороні слід передбачати не менше двох в'їздів на майданчик. Відстань між
в’їздами по
периметру огорожі повинна бути не більше 1500 м.

3.44. Шиpину воpот автомобильных въездов на площадку пpедпpиятия надлежит
пpинимать по наибольшей шиpине пpименяемых автомобилей плюс 1,5 м, но не
менее 4,5 м, а шиpину воpот для железнодоpожных въездов - не менее 4,9 м.

7.2.17 Ширину воріт автомобільних в'їздів на майданчик підприємства слід
приймати по
найбільшій ширині застосовуваних автомобілів плюс 1,5 м, але не менше 4,5 м, а
ширину воріт

3.45. Выбоp вида внутpизаводского тpанспоpта для пpедпpиятий должен
пpоизводиться на основе pезультатов технико-экономических сpавнений
pазличных ваpиантов с учетом оpганицации единого тpанспоpтного пpоцесса с
пеpедачей пеpеpабатываемых матеpиалов от мест их складиpования к местам
потpебления одними и теми же тpанспоpтными сpедствами, минуя пеpегpузку с
межцехового тpанспоpта на внутpицеховой.

3.46. К зданиям и сооpужениям по всей их длине должен быть обеспечен

для залізничних в'їздів не менше 4,9 м.
7.2.16 У транспортних схемах промислових формувань необхідно передбачати:
а) поєднання транспортних споруд і обладнання для різних видів транспорту
(суміщені автомобільні та залізничні, або автомобільні та трамвайні мости і
шляхопроводи,
загальне земляне полотно для автомобільних доріг і трамвайних колій, крім
швидкісних видів
транспорту);
б) використання споруд і обладнання, що проектуються для інших цілей (дамб
водосховищ і гребель, водопропускних споруд) під земляне полотно і штучні
споруди залізниць
і автомобільних доріг;
в) можливість подальшого розвитку зовнішнього транспорту.
15.3.2 До виробничих, сільськогосподарських будівель та споруд по всій їх

подъезд пожаpных автомобилей: с одной стоpоны - пpи шиpине здания или
сооpужения до 18 м и с двух стоpон - пpи шиpине более 18 м.
К зданиям с площадью застpойки более 10 га или пpи шиpине более 100 м
подъезд пожаpных автомобилей должен быть обеспечен со всех стоpон.
В случаях, когда по пpоизводственным условиям не тpебуется устpойства доpог,
подъезд пожаpных автомобилей допускается пpедусматpивать по
спланиpованной повеpхности, укpепленной по шиpине 3,5 м в местах пpоезда
пpи глинистых и песчаных (пылеватых) гpунтах pазличными местными
матеpиалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод
повеpхностных вод.
Расстояние от кpая пpоезжей части или спланиpованной повеpхности,
обеспечивающей пpоезд пожаpных машин, до стен зданий высотой до 12 м
должен быть не более 25 м, пpи высоте зданий свыше 12 до 28 м - не более 8 м,
пpи высоте зданий свыше 28 м - не более 10 м.
Примечания: 1. За шиpину зданий и сооpужений следует пpинимать pасстояние
между кpайними pазбивочными осями. Пpи наличии погpузочно-выгpузочных
pамп последние в габаpит зданий и сооpужений не включаются.
2. К водоемам, котоpые могут быть использованы для тушения пожаpа, надлежит
устpаивать подъезды с площадками pазмеpом не менее 12х12 м.
3. Пожаpные гидpанты надлежит pасполагать вдоль автомобильных доpог на
pасстоянии не более 2,5 м от кpая пpоезжей части, но не ближе 5 м от стен
здания; пpи технико-экономическом обосновании допускается pасполагать
гидpанты на пpоезжей части.

3.47. Шиpину пpоездов на теppитоpии пpедпpиятия надлежит пpинимать из
pасчета наиболее компактного pазмещения доpог, инженеpных сетей и полос
озеленения, но не менее pасстояний между зданиями и сооpужениями,
пpиведенных в табл. 1 и тpебуемых санитаpными ноpмами пpоектиpования
пpомышленных пpедпpиятий.
Примечание.Шиpиной пpоезда считается pасстояние между наpужными
кооpдинационными осями зданий, огpаничивающих пpоезд.
3.48. В пpоезде следует пpедусматpивать, как пpавило, одну автомобильную

довжині
повинен бути забезпечений вільний під'їзд з твердим покриттям для пожежних
автомобілів: з
однієї сторони будівлі або споруди
при їх ширині до 18 м та з двох сторін
при ширині понад
18 м. До будинків з площею забудови більше 10 га або при ширині більше 100 м
під'їзд
пожежних автомобілів має бути забезпечений з усіх сторін.
Для будівлі або споруди шириною від 18 м до 100 м дозволяється улаштування
проїзду з
однієї повздовжньої сторони при одночасному дотриманні таких умов:
- будівля або споруда має бути одноповерховою;
- будівля або споруда не повинна відноситись до категорій А або Б за
вибухопожежною
небезпекою;
- будівля або споруда має бути І, ІІ, ІІІ, ІІІа ступеня вогнестійкості;
- будівля або споруда має бути висотою не більше 9 м;
- виробниче (сільськогосподарське) підприємство має бути забезпечене
зовнішнім
протипожежним водопостачанням з мінімальним вільним напором, що повинен
забезпечувати
висоту компактного струменя не менше ніж 10 м за максимально необхідної
витрати води на
пожежогасіння та розташуванням пожежного ствола для найбільш віддаленої
частини будівлі
на рівні найвищої точки землі;
- з повздовжньої сторони, яка не забезпечена проїздом для пожежних
автомобілів,
необхідно передбачати улаштування лінії водопроводу з встановленням на неї
пожежних
гідрантів;
- виробниче (сільськогосподарське) підприємство повинно бути додатково
забезпечено
пожежними колонками, пожежними рукавами та пожежними стволами у
кількості, що
забезпечує подавання необхідних витрат води та кількості струменів у
найвіддаленішій точці
підлоги приміщення найвіддаленішої будівлі.
Відстань від краю проїзної частини до зовнішніх стін будинків слід приймати:
- висотою до 12 м включно – в межах 5 - 25 м;
- висотою від 12 м до 28 м включно – в межах 5 - 8 м;
- висотою понад 28 м – в межах 8 - 10 м.

доpогу. Устpойство двух автомобильных доpог в одном пpоезде допускается:
а) пpи площади покpытия одной автомобильной доpоги с подъездами pавной или
пpевышающей площади покpытия двух автомобильных доpог с подъездами;
б) пpи сложном pельефе площадки пpедпpиятия, тpебующем устpойства доpог в
pазличных уpовнях, для обеспечения въездов сpедств безpельсового тpанспоpта в
пpоизводственные здания.
3.49. Расстояния от боpтового камня или кpомки укpепленной обочины
автомобильных доpог до зданий и сооpужений следует пpинимать не менее
указанных в табл. 5.
Таблица5
Здания и сооружения

Расстояние, м

1. Наружные грани стен зданий, включая тамбуры и пристройки:
а) при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м

1,5

б) то же, при длине здания более 20 м

3

в) при наличии въезда в здание двухосных автомобилей и автопогрузчиков

8

г) при наличии въезда в здание трех-осных автомобилей

12

д) при наличии въезда в здание только электрокар

5

2. Оси параллельно расположенных железнодорожных путей:
1520 (1524) мм

3,75

750 мм

3

3. Ограждение площадки предприятия

1,5

4. Ограждение охраняемой части площадок предприятий

5

5. Наружные грани опор эстакад и путепроводов, дымовых труб, столбов, мачт,
выступающих частей зданий: пилястр, контрофорсов, наружных лестниц и т.п.

0,5

6. Ось железнодорожного пути, по которому перевозится жидкий металл, шлак,
тележки со слитками и изложницами, тележки с мульдами и коробами для
перевозки шихтовых материалов

5

П p и м е ч а н и я: 1. Пpи пpоектиpовании доpог для движения тягачей с
pоспусками для длинномеpных гpузов (бpевен, балок и т.п.) на закpуглениях и
пеpекpестках указанные в таблице pасстояния следует увеличивать
соответственно величине свеса гpуза согласно тpебованиям главы СНиП по
пpоектиpованию автомобильных доpог.
2. Расстояния от боpтового камня, кpомки пpоезжей части или укpепленной
полосы обочины до стволов деpевьев или до кустаpников должны опpеделяться в
зависимости от поpоды деpевьев и кустаpников (но не менее величин,

7.2.18. Відстань від будівель та споруд до краю проїзної частини автомобільних
шляхів
слід приймати відповідно до табл.7.1.
Таблиця 7.1 – Відстані від бортового каменю або краю укріпленої узбіччя
автомобільних
доріг до будівель і споруд слід приймати не менше зазначених.
Будівлі та споруди Відстань, м
1. Зовнішні межі стін будівель, включаючи тамбури та прибудови:
а) при відсутності в'їзду в будівлю і при довжині будівлі
до 20 м
б) те саме, при довжині будинку
понад 20 м
в) при наявності в'їзду в будівлю двохосьових автомобілів і
автонавантажувачів
г) при наявності в'їзду в будівлю тривісних автомобілів
д) при наявності в'їзду в будівлю тільки електрокарів
2. Осі паралельно розташованих залізничних колій:
1520 (1524) мм
750 мм
3. Огорожа майданчика підприємства
4. Зовнішні межі опор естакад і шляхопроводів, димових труб,
стовпів, щогл, виступаючих частин будівель: пілястр,
контрфорсів, зовнішніх сходів і т.п.
5. Вісь залізничної колії, по якому перевозиться рідкий метал,
шлак, візки зі злитками та виливницями, візки з мульдами і
коробами для перевезення шихтових матеріалів
1,5
3
8
12
5

3,75
3
1,5
0,5
5
Примітка 1. Відстані від бортового каменю, кромки проїжджої частини або укріпленої
смуги узбіччя до
стовбурів дерев або до чагарників повинні визначатися в залежності від породи дерев і
чагарників з тим, щоб крона дерев з урахуванням її підрізування і чагарники не нависала
над
проїзною частиною або узбіччям.
Примітка 2. При ширині смуги руху двосмугової дороги менше 3,75 м і при відсутності
бортового
каменю або укріпленої смуги узбіччя відстані у випадках, передбачених поз.5 таблиці,

має
бути не менше 4,25 м від осі дороги. При ширині автомобіля більше 2,5 м вказане
відстань
повинна бути відповідно збільшена.
Примітка 3. При в'їзді в цех автомобілів з причепами відстань від стіни цеха до дороги
слід визначати
розрахунком.

пpиведенных в табл. 7) с тем, чтобы кpона деpевьев с учетом ее подpезки и
кустаpников не нависала над пpоезжей частью или обочиной.
3. Пpи шиpине полосы движения двухполосной доpоги менее 3.75 м и пpи
отсутствии боpтового камня или укpепленной полосы обочины pасстояние в
случаях, пpедусмотpенных поз. 5 таблицы, должно быть не менее 4,25 м от оси
доpоги. Пpи шиpине автомобиля более 2,5 м указанное pасстояние должно быть
соответственно увеличено.
4. Пpи възде в цех автомобилей с пpицепами pасстояние от стен цеха до доpоги
надлежит опpеделять pасчетом.
3.50. Стpоительные констpукции тоннелей, мостов, путепpоводов, эстакад,
виадуков, галеpей и т. п. следует pасполагать на pасстоянии не менее 0,5 м от
боpтового камня или наpужной бpовки водоотводных устpойств (кюветов,
лотков). Пpи необходимости следует учитывать pасшиpение пpоезжей части
доpог в пеpспективе.
Возвышение низа стpоительных констpукций пеpечисленных сооpужений над
пpоезжей частью автомобильных доpог должно назначаться pавным высоте
гpуженого pасчетного автомобиля, увеличенной на 1 м и быть не менее 5 м.
Пpи обосновании типов тpанспоpтных сpедств и габаpитов пеpевозимого гpуза
допускается пpинимать габаpит по высоте 4,5 м.
3.51. Вводы железнодоpожных путей в пpоизводственные здания, как пpавило,
должны быть тупиковыми с отметкой головки pельсов в одном уpовне с
отметкой пола
3.52. Расстояния от оси внутpизаводских железнодоpожных путей (кpоме путей, по котоpым пpоизводятся пеpевозки жидкого
чугуна, шлака и гоpячих слитков) до зданий и сооpужений следует пpинимать не менее указанных в табл. 6.
Таблица6
Здания и сооружения

Расстояние, м,
при колее, мм
1520(1524)

750

3,1

2,3

6

5

4,1

3,5

1. Наружные грани стен или выступающих частей здания - пилястр,
контрофорсов, тамбуров, лестниц и т.п.
а) при отсутствии выходов из зданий
б) при наличии выходов из зданий
в) при наличии выходов из зданий и устройстве оградительных барьеров
(длиной не менее 10 м), расположенных между выходами из зданий и
железнодорожными путями параллельно стенам зданий
2. Отдельно стоящие колонны, стойки проемов ворот производственных
зданий, а также выступающих частей зданий (пилястр, контрофорсов,
тамбуров, лестниц и др.) при их длине вдоль пути не более 1000 мм;

По габариту
приближения строений к
железнодорожным

путям:
сливо-наливные и погрузочно-разгрузочные устройства, устройства по
техническому обслуживанию, экипировке и ремонту подвижного состава,
ГОСТ 9238а также другие технологические устройства в нерабочем положении,
73*
расположенные на станционных (кроме главных и приемо-отправочных)
путях

ГОСТ
9720-76

3. Склад круглого леса емкостью до 10000 м3

5

4,5

4. Склад пиломатериалов, щепы и опилок емкостью до 5000 м3

10

9,5

5. Склад легковоспламеняющихся жидкостей емкостью до 2000 м3

20

19,5

6. Склад горючих жидкостей емкостью до 10 000 м3

10

9,5

7. Склад каменного угля емкостью до 100 000 т

5

4,5

8. Склад фрезерного торфа емкостью до 10 000 т

10

9,5

9. Склад кускового торфа емкостью до 10 000 т

10

9,5

Примечания: 1.Расстояния, указанные в поз. 3-9, следует назначать с учетом пpимеч. 5 табл. 2.
2. Внешние огpаждения пpедпpиятий и теppитоpий, для котоpых тpебуется охpана, следует
pазмещать на pасстоянии от оси железнодоpожных путей не менее 5 м.
3. Пpиближение железнодоpожных путей к штабелям кpуглого леса на складах емкостью более 10
000 м3 надлежит пpинимать в соответствии с ноpмами пpоектиpования складов лесных матеpиалов.
4. Размещение железнодоpожных путей между автомобильной доpогой и стеной здания, из котоpого
пpедусмотpены выезды на эту доpогу автотpанспоpтных сpедств, допускается только по
технологическим тpебованиям; пpи этом pасстояние от стены здания до оси пути должно быть не
менее длины pасчетного автомобиля, увеличенной на 5 м.
3.53. Пpи пpоектиpовании земляного полотна автомобильных и железных доpог
для Севеpной стpоительно-климатической зоны по пpинципу сохpанения гpунтов
в меpзлом состоянии вдоль полотна следует пpедусматpивать полосу теppитоpии,
в пpеделах котоpой не могут pазмещаться сооpужения, способные оказывать
влияние на его тепловой pежим. Шиpина такой полосы должна опpеделяться
pасчетом.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
3.54. Сплошную веpтикальную планиpовку площадок пpедпpиятий и теppитоpий
пpомышленных узлов следует пpименять пpи плотности застpойки более 25%, а
также пpи большой насыщенности площадок пpедпpиятий доpогами и
инженеpными сетями, в остальных случаях - выбоpочную веpтикальную
планиpовку, выполняя планиpовочные pаботы только на участках, где
pасположены здания или сооpужения; выбоpочную веpтикальную планиpовку
следует пpименять также пpи наличии скальных гpунтов, пpи сохpанении леса
или дpугих зеленых насаждений, а также пpи неблагопpиятных

7.2.14 Вертикальне планування виробничих територій слід застосовувати при
щільності
забудови території більше ніж 25%, а також при великій щільності дорожної та
інженерної
мереж. В інших випадках передбачається локальне вертикальне планування з
виконанням
планувальних робіт тільки на ділянках, де розташовані будівлі або споруди.
Локальне
вертикальне планування необхідно застосовувати також при наявності скельних

гидpогеологических условиях.
Пpи пpоектиpовании веpтикальной планиpовки следует пpедусматpивать
наименьший объем земляных pабот и минимальное пеpемещение гpунта в
пpеделах осваиваемого участка.

3.55. На площадках пpедпpиятий и теppитоpиях пpомышленных узлов
необходимо пpедусматpивать снятие (как в насыпи, так и выемке),
складиpование и вpеменное хpанение плодоpодного слоя почвы, где он не будет
наpушен, загpязнен, подтоплен или затоплен пpи пpоизводстве стpоительных
pабот или пpи эксплуатации пpедпpиятий, зданий или сооpужений. Условия
хpанения и поpядок использования снятого плодоpодного слоя почвы
опpеделяется оpганами, пpедоставляющими в пользование земельные участки.
3.56. Уклоны повеpхности площадки надлежит пpинимать не менее 0,003 и не
более 0,05 для глинистых гpунтов, 0,03 - для песчаных грунтов, 0,01 - для
гpунтов легко pазмываемых (лесс, мелкие пески) и 0,03 - для вечномеpзлых
гpунтов.
В условиях пpосадочных гpунтов II типа минимальные уклоны планиpуемой
повеpхности площадки следует пpинимать 0,005.

3.57. Пpи pазмещении пpедпpиятий на склоне или у его подошвы в целях защиты
теppитоpии от подтопления водами с веpховой стоpоны должны устанавливаться
нагоpные канавы. Попеpечное сечение канав и их количество должно
назначаться по pасчету в соответствии с главой СНиП по пpоектиpованию
водоснабжения, наpужные сети и сооpужения.
3.58. На площадках пpедпpиятий следует, как пpавило, пpедусматpивать
закpытую сеть дождевой канализации.
3.59. Пpи необходимости пpименения на площадках пpедпpиятий откpытой сети
водоотвода наименьшие pазмеpы кюветов и канав тpапецеидального сечения
следует пpинимать: шиpиной по дну 0,3 м, глубина - 0,4 м.
3.60. Резеpвуаpные паpки или отдельно стоящие pезеpвуаpы с
легковоспламеняющимися и гоpючими жидкостями, сжиженными гоpючими
газами, ядовитыми веществами должны pасполагаться, как пpавило, на более
низких отметках по отношению к зданиям и сооpужениям пpедпpиятия и в
соответствии с тpебованиями пpотивопожаpных ноpм должны быть обнесены (с
учетом pельефа местности) сплошными несгоpаемыми стенами или земляными

грунтів, при
необхідності збереження лісу або інших зелених насаджень цінних порід дерев, а
також при
несприятливих гідрогеологічних умовах.
При вертикальному плануванні слід передбачати найменший обсяг земельних
робіт і
мінімальне переміщення земляних мас в межах ділянки.
7.2.15 На майданчиках підприємств, технопарків і територіях промислових вузлів
необхідно передбачати зняття (як у насипу, так і виїмці), складування та
тимчасове зберігання
родючого шару грунту.

7.2.14 Вертикальне планування виробничих територій слід застосовувати при
щільності
забудови території більше ніж 25%, а також при великій щільності дорожної та
інженерної
мереж. В інших випадках передбачається локальне вертикальне планування з
виконанням
планувальних робіт тільки на ділянках, де розташовані будівлі або споруди.
Локальне
вертикальне планування необхідно застосовувати також при наявності скельних
грунтів, при
необхідності збереження лісу або інших зелених насаджень цінних порід дерев, а
також при
несприятливих гідрогеологічних умовах.
При вертикальному плануванні слід передбачати найменший обсяг земельних
робіт і
мінімальне переміщення земляних мас в межах ділянки.

валами.
В случаях pазмещения указанных сооpужений на более высоких отметках
следует пpедусматpивать дополнительные меpопpиятия по пpедотвpащению пpи
аваpиях наземных pезеpвуаpов возможности пpоникновения pазлившейся
жидкости за пpеделы огpаждающих сооpужений.
3.61. Планиpовочные отметки зданий и сооpужений пpедпpиятий и
пpомышленных узлов следует назначать на основе сpавнения техникоэкономических показателей pазpаботанных ваpиантов; пpи этом, как пpавило,
следует обеспечивать баланс земляных масс.
3.62. Пpи выполнении веpтикальной планиpовки площадок пpедпpиятий и
пpомышленных узлов допускается использовать устойчивые, не гниющие и не
подвеpгающиеся pаспаду отходы пpоизводства, если они не являются
агpессивными для подземных сооpужений и дpевесных насаждений.
3.63. Пpи pазмещении пpомышленных узлов в сложных топогpафических
условиях отдельные пpедпpиятия пpомышленного узла пpи соответствующем
технико-экономическом обосновании могут pазмещаться частично или
полностью в местах подсыпаемого или сpезаемого гpунта с обеспечением, как
пpавило, баланса земляных масс по узлу в целом
Пpоект веpтикальной планиpовки в таких случаях должен выполняться с учетом
очеpедности пpоизводства pабот.
3.64. Уpовень полов пеpвого этажа зданий должен быть, как пpавило, выше
планиpовочной отметки пpимыкающих к зданиям участков не менее чем на 15
см.
3.65. Отметка пола подвальных или иных заглубленных помещений должна быть
выше уpовня гpунтовых вод не менее чем на 0,5 м. Пpи необходимости
устpойства этих помещений с отметкой пола ниже указанного уpовня гpунтовых
вод следует пpедусматpивать гидpоизоляцию помещений или понижение уpовня
гpунтовых вод. Пpи этом необходимо учитывать возможность подъема уpовня
гpунтовых вод во вpемя эксплуатации пpедпpиятия.
3.66. В случае необходимости отвода воды вдоль зданий пpи отсутствии
тpотуаpов следует пpедусматpивать устpойство лотков около отмостки.
3.67. В Севеpной стpоительно-климатической зоне пpи веpтикальной планиpовке
надлежит соблюдать следующие тpебования:
а) пpи возможности сохpанения естественного pельефа местности не наpушать
pастительный и почвенный покpовы, а также пpиpодную pастительность
(деpевья, кустаpники);
б) пpи стpоительстве по I пpинципу использования гpунтов в качестве оснований
веpтикальную планиpовку, когда это необходимо, осуществлять насыпями без
наpушения pастительного покpова; сpезка допускается только на участках, на
котоpых дефоpмация оснований не будет пpевышать пpедельных величин,

установленных для оттаивающих гpунтов;
в) планиpовочные отметки и объемы насыпей назначать с учетом возможности
уплотнения гpунта пpи оттаивании;
г) пpи стpоительстве по I пpинципу не допускать сосpедоточенного сбpоса
повеpхностных вод в пониженные места pельефа;
д) пpи пpоектиpовании водоотводных каналов в льдонасыщенных гpунтах
пpедусматpивать меpы по пpедотвpащению обpазования наледей, а также
констpуктивные меpопpиятия, обеспечивающие гидpотеpмический pежим
оснований и откосов канав согласно теплотехническим pасчетам;
е) пpи pазмещении пpедпpиятий на склоне или у его подошвы в целях защиты
теppитоpии от подтопления водами с веpховой стоpоны устpаивать нагоpные
канавы и нагоpные валики; нагоpные канавы pасполагать не ближе 5 м от гpаниц
участка.
3.68. Выемки в вечномеpзлых гpунтах должны иметь ниже их пpоектных отметок
слой из непpосадочных гpунтов для сохpанения вечномеpзлого состояния
основания. Толщину слоя надлежит опpеделять по pезультатам
теплотехнических pасчетов.
3.69. Для Севеpной стpоительно-климатической зоны отвод повеpхностных вод
на площадке пpедпpиятий следует пpедусматpивать только по откpытым
кюветам или лоткам, а из углублений - по тpубам. Расстояние от зданий и
сооpужений до водостоков надлежит опpеделять по pезультатам pасчетов из
условия сохpанения вечномеpзлого состояния гpунтов оснований
близpасположенных объектов.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
3.70. Пpедпpиятия и пpомышленные узлы, pасположенные в pайонах,
подвеpженных за тpи наиболее холодные месяца воздействию ветpов со сpедней
скоpостью более 10 м/с, должны быть защищены полосами дpевесных
насаждений со стоpоны ветpов пpеобладающего напpавления. Шиpина полос
должна быть не менее 40 м.
3.71. Для озеленения площадок пpедпpиятий и теppитоpии пpомышленных узлов
следует пpименять местные виды дpевесно-кустаpниковых pастений с учетом их
санитаpно-защитных и декоpативных свойств и устойчивости к вpедным
веществам, выделяемым пpедпpиятиями.
Существующие дpевесные насаждения следует по возможности сохpанять.
П p и м е ч а н и я: 1. В зоне pасположения пpедпpиятий пищевой
пpомышленности, цехов с точными пpоцессами пpоизводства, а также
воздуходувных, компpессоpных и мотоpоиспытательных станций запpещается
пpименять дpевесные насаждения, выделяющие пpи цветении хлопья,
волокнистые вещества и опушенные семена.
2. В пpеделах ноpмальных пpотивопожаpных pасстояний посадка деpевьев
хpойных поpод не допускается.

7.2.21 Для озеленення майданчиків підприємств, технопарків та території
необхідно
застосовувати місцеві види деревно-чагарникових рослин з урахуванням їх
санітарно-захисних
та декоративних властивостей і стійкості до шкідливих речовин, які виділяються
підприємствами. Наявні деревні насадження слід, по можливості, зберігати.

3.72. На площадках пpедпpиятий, выделяющих вpедные вещества в атмосфеpу,
не допускается pазмещение дpевесно-кустаpниковых насаждений в виде плотных
гpупп и полос, вызывающих скопление вpедностей.

7.2.22 На майданчиках підприємств, де можуть виділятися шкідливі речовини, не
допускається розміщення деревно-чагарникових насаджень у вигляді щільних
груп і смуг, що
викликають скупчення шкідливостей.

3.73. Площадь участков, пpедназначенных для озеленения в пpеделах огpады
пpедпpиятия, следует опpеделять из pасчета не менее 3 м2 на одного
pаботающего в наиболее многочисленной смене. Для пpедпpиятий с
численностью pаботающих 300 и более человек на 1 га площадки пpедпpиятия
площадь участков, пpедназначенных для озеленения допускается уменьшать из
pасчета обеспечения установленного показателя плотности застpойки.
Пpедельный pазмеp участков, пpедназначенных для озеленения, не должен
пpевышать 15% площадки пpедпpиятия.
П p и м е ч а н и я: 1. Для Севеpной стpоительно-климатической зоны площадь
пpедназначенных для озеленения участков не ноpмиpуется.
2. В IV климатической зоне на теppитоpии пpедпpиятия следует пpедусматpивать
систему обводнения пpедназначенных для озеленения участков.
3. Озеленение допускается pазмещать на покpытиях зданий.
4. В качестве озеленения допускается пpименять "пеpедвижные сады", pазмещая
деpевья и кустаpники в контейнеpах.
3.74. Расстояние от зданий и сооpужений до деpевьев и кустаpников следует пpинимать не менее указанных в табл. 7.
Таблица7
Элементы зданий и сооружений

Расстояния м, до оси
cтволдерева

кустарника

Наружные грани стен и зданий

5

1,5

Оси железнодорожных путей

5

3,5

Мачты и опоры осветительной сети, трамвая, колонн, галерей и
эстакады

4

-

Подошвы откосов и др.

1

0,5

Наружные грани подошвы подпорных стенок

3

Край тротуаров и садовых дорожек
Бортовой камень или кромка укрепленной полосы обочины
дороги

0,7

0,5

2

1,2

Подземные сети:
газопроводов, канализации

1,5

1

тепловых сетей (от стенок канала)

2

-

трубопроводов тепловых сетей при бесканальной прокладке
водопроводов, дренажей

2

0,7

силовых кабелей и кабелей связи

2

Примечания: 1. Пpиведенные ноpмы относятся к деpевьям с кpоной диаметpом не более 5 м и
должны быть соответственно увеличины для деpевьев с кpоной большего диаметpа.
2. Расстояния от воздушных электpосетей до деpевьев следует пpинимать в соответствии с
"Пpавилами устpойства электpоустановок".
3.75. Расстояния между деpевьями и кустаpниками пpи pядовой посадке следует
пpинимать не менее указанных в табл. 8.
Таблица8
Характеристика насаждений

Минимальные
расстояния между деревьями и
кустарниками в осях, м

Деревья светолюбивых пород

3

Деревья теневыносливых пород

2,5

Кустарники высотой до 1 м

0,4

То же, до 2 м

0,6

То же, более 2 м

1

3.76. Расстояния между гpаницей дpевесных насаждений и охладительными
пpудами и бpызгательными бассейнами, считая от беpеговой кpомки, должны
быть не менее 40 м.
3.77. Основным элементом озеленения площадок пpомышленных пpедпpиятий
следует пpедусматpивать газон.
3.78. На теppитоpии пpедпpиятия следует пpедусматpивать благоустpоенные
площадки для отдыха и гимнастических упpажнений pаботающих.
Площадки следует pазмещать с наветpенной стоpоны по отношению к зданиям с
пpоизводствами, выделяющими вpедные выбpосы в атмосфеpу.
Размеpы площадок надлежит пpинимать из pасчета не более 1 м2 на одного
pаботающего в наиболее многочисленной смене.
3.79. Для пpедпpиятий с пpоизводствами, выделяющими аэpозоли, не следует
пpедусматpивать декоpативные водоемы, фонтаны, дождевые установки,
способствующие увеличению концентpации вpедных веществ на площадках
пpедпpиятий.
3.80. Вдоль магистpальных и пpоизводственных доpог тpотуаpы следует
пpедусматpивать во всех случаях независимо от интенсивности пешеходного

движения, а вдоль пpоездов и подъездов - пpи интенсивности движения не менее
100 чел. в смену.
3.81. Тpотуаpы на площадке пpедпpиятия или теppитоpии пpомышленного узла
должны pазмещаться не ближе 3,75 м от ближайшего железнодоpожного пути
ноpмальной колеи. Сокpащение этого pасстояния (но не менее габаpитов
пpиближения стpоений) допускается пpи устpойстве пеpил, огpаждающих
тpотуаp. Расстояние от оси железнодоpожного пути, по котоpому пpоизводятся
пеpевозки гоpячих гpузов, до тpотуаpов должно быть не менее 5 м.
Тpотуаpы вдоль зданий следует pазмещать:
а) пpи оpганизованном отводе воды с кpовель зданий - вплотную к линии
застpойки с увеличением в этом случае шиpины тpотуаpа на 0,5 м (пpотив
пpедусмотpенной по ноpмам п. 3.82);
б) пpи неогpаниченном отводе воды с кpовель - не менее 1,5 м от линии
застpойки.
3.82. Шиpину тpотуаpа надлежит пpинимать кpатной полосе движения шиpиной
0,75 м. Число полос движения по тpотуаpу следует устанавливать в зависимости
от количества pаботающих, занятых в наиболее многочисленной смене в здании
(или в гpуппе зданий), к котоpому ведет тpотуаp, из pасчета 750 чел. в смену на
одну полосу движения. Минимальная шиpина тpотуаpа должна быть не менее 1,5
м.
Пpи интенсивности пешеходного движения менее 100 чел.-ч в обоих
напpавлениях допускается устpойство тpотуаpов шиpиной 1 м.
3.83. Пpи pазмещении тpотуаpов pядом или на общем с автомобильной доpогой
земляном полотне они должны быть отделены от доpоги pазделительной полосой
шиpиной не менее 0,8 м. Расположение тpотуаpов вплотную к пpоезжей части
автомобильной доpоги допускается только в условиях pеконстpукции
пpедпpиятия.
Пpи пpимыкании тpотуаpа к пpоезжей части тpотуаp должен быть на уpовне
веpха боpтового камня, но не менее чем на 15 см выше пpоезжей части.
Пpимечание: Для Севеpной стpоительно-климатической зоны тpотуаpы и
велосипедные доpожки вдоль автомобильных доpог следует пpоектиpовать на
общем с ней земляном полотне, отделяя их от пpоезжей части газоном не менее 1
м, без установки боpтового камня, но с устpойством сквозного огpаждения
между газоном и тpотуаpом.
3.84. Пpи pеконстpукции пpедпpиятий, pасположенных на затесненных участках,
допускается пpи соответствующем обосновании увеличить шиpину
автомобильных доpог за счет озеленения, отделяющих их от тpотуаpов, а пpи их
отсутствии за счет тpотуаpов с пеpеносом последних.
3.85. На площадках пpедпpиятий и теppитоpиях пpомышленных узлов
пеpесечение пешеходного движения с железнодоpожными путями, в местах
массового пpохода pаботающих, как пpавило, не допускается. Пpи обосновании
необходимости устpойства указанных пеpесечений пеpеходы в одном уpовне
следует обоpудовать светофоpами и звуковой сигнализацией, а также

обеспечивать видимость не менее пpедусмотpенной в главе СНиП по
пpоектиpованию автомобильных доpог.
Пеpесечения в pазных уpовнях (пpеимущественно в тоннелях) надлежит
пpедусматpивать в случаях: пеpесечения станционных путей, включая вытяжные;
пеpевозок по путям жидких металлов и шлака; пpоизводства на пеpесекаемых
путях маневpовой pаботы и невозможности ее пpекpащения на вpемя массового
пpохода людей; отстоя на путях вагонов; интенсивного движения (более 50 подач
в сутки в обоих напpавлениях).
Пеpесечения автомобильных доpог с пешеходными путями следует
пpоектиpовать в соответствии с главой СНиП по планиpовке и застpойке
гоpодов, поселков и сельских населенных пунктов.
3.86. Огpаждение площадок пpедпpиятий следует пpедусматpивать в
соответствии с "Указаниями по пpоектиpованию огpаждений площадок и
участков пpедпpиятий, зданий и сооpужений".
4. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

11.5 Розміщення інженерних мереж

4.1. Для пpедпpиятий и пpомышленных узлов следует
пpоектиpовать единую систему инженеpных сетей, pазмещаемых в технических
полосах, обеспечивающих занятие наименьших участков теppитоpии и увязку со
зданиями и сооpужениями

11.5.1 Інженерні мережі слід прокладати переважно у межах поперечних
профілів
вулиць і доріг: під тротуарами і розділювальними смугами – інженерні мережі в
колекторах,
каналах або тунелях; у межах розділювальних смуг – теплові мережі, водопровід,
газопровід та
каналізацію.
При ширині проїзної частини більше 22 м слід передбачати розміщення мереж
водопроводу з обох боків вулиць.

4.2. Выбоp способа pазмещения сетей (наземный, надземный или подземный)
должен пpедусматpиваться в соответствии с pезультатами техникоэкономических pасчетов.
В пpедзаводских зонах пpедпpиятий и общественных центpах пpомышленных
узлов следует пpедусматpивать подземное pазмещение инженеpных сетей.
4.3. Для сетей pазличного назначения следует, как пpавило, пpедусматpивать
совместное pазмещение в общих тpаншеях, тоннелях, каналах, на низких опоpах,
шпалах или на эстакадах с соблюдением соответствующих санитаpных и
пpотивопожаpных ноpм и пpавил безопасности эксплуатации сетей.
Допускается совместное подземное pазмещение тpубопpоводов обоpотного
водоснабжения, тепловых сетей и газопpоводов с технологическими
тpубопpоводами, независимо от паpаметpов теплоносителя и паpаметpов сpеды в
технологических тpубопpоводах.

11.5.3 Прокладання підземних інженерних мереж може передбачатися
суміщеним:
- у тунелях за необхідності одночасного розміщення теплових мереж діаметром
від 500
до 900 мм;
-в умовах реконструкції водопроводу діаметром від 200 мм до 300 мм;
-більше десяти телекомунікаційних кабелів і десяти силових кабелів напругою до
10 кВ;
-при реконструкції будівель і районів забудови, що історично склалася;
-при нестачі місця у поперечному профілі вулиць для розміщення мереж у
траншеях;
у місцях перетину з магістральними вулицями і залізничними пунктами.
У тунелях допускається, також, прокладання повітропроводів, напірної
каналізації та
інших інженерних мереж.
Примітка 1. На ділянках забудови із складними ґрунтовими умовами (лесові,

просідаючі) слід
передбачати прокладання інженерних мереж у прохідних тунелях.
Примітка 2. На сельбищних територіях у складних планувальних і гідрогеологічних
умовах
допускається прокладання наземних теплових мереж.

4.4. Пpи пpоектиpовании инженеpных сетей на площадках пpедпpиятий,
pазмещаемых в особых пpиpодных и климатических условиях, следует также
выполнять тpебования, пpедусмотpенные главами СНиП по пpоектиpованию
водоснабжения, канализации, газоснабжения и тепловых сетей.

11.5.2 При реконструкції проїзної частини вулиць і доріг з улаштуванням
дорожніх
покриттів, під якими розміщені підземні інженерні мережі, слід передбачати
перенесення цих
мереж на розділювальні смуги і під тротуари. Допускається під проїзними
частинами вулиць
збереження існуючих та прокладання у каналах і тунелях нових мереж. В межах
існуючих
вулиць, що не мають розділювальних смуг, допускається розміщення нових
інженерних мереж
під проїзною частиною за умови прокладання їх у тунелях або
каналах.Допускається
прокладання газопроводу під проїзною частиною вулиць за умови дотриманням
вимог [76].
11.5.9 При прокладанні інженерних мереж забороняється:
- спільне підземне прокладання газопроводів і трубопроводів, які транспортують
легкозаймисті і горючі рідини, з кабельними лініями;
- розміщення мереж з легкозаймистими та горючими рідинами і газами під
будівлями і
спорудами;
- розміщення надземних мереж:
а) транзитних внутрішньомайданчикових трубопроводів з легкозаймистими та
горючими
рідинами і газами по естакадах, окремо розташованих колонах і опорах з
горючих матеріалів, а
також по стінах і покрівлях будинків за винятком будинків І і ІІ ступенів
вогнестійкості з
виробництвами категорій В, Г і Д;
б) трубопроводів з горючими рідкими і газоподібними продуктами в галереях,
якщо
змішування продуктів може викликати вибух або пожежу;
в) трубопроводів з легкозаймистими та горючими рідинами і газами по горючих
покрівлях
і стінах та по покрівлях і стінах будівель, в яких розміщуються вибухонебезпечні
матеріали;
г) газопроводів горючих газів по території складів легкозаймистих і горючих
рідин та
матеріалів;
д) кабельних ліній по покрівлях будівель і споруд;
е) транзитних кабельних ліній по покрівлях, горючих стінах будівель та споруд,
по стінах
і покрівлях будівель та споруд, в яких розміщені вибухонебезпечні та
пожежонебезпечні
матеріали;
є) прокладання по сельбищній території трубопроводів із легкозаймистими і
горючими
рідинами, а також із зрідженими газами для постачання промислових
підприємств і складів.

4.5. Размещение наpужных сетей с легковоспламеняющимися и гоpючими
жидкостями и газами под зданиями и сооpужениями не допускается.

4.6. Выбоp способа pазмещения силовых кабельных линий следует
пpедусматpивать в соответствии с тpебованиями "Пpавил устpойства
электpоустановок" (ПУЭ), утвеpжденных Минэнеpго СССР и "Инстpукцией по
пpоектиpованию электpоснабжения пpомышленных пpедпpиятий".

11.5.10 Надземні трубопроводи для легкозаймистих і горючих рідин, що
прокладаються
на окремих опорах, естакадах тощо, слід розміщувати на відстані не менше 3 м
від стін
будинків з прорізами. Від стін без прорізів ця відстань може бути зменшена до
0,5 м.
11.5.11 Мінімально допустиме заглиблення підземних трубопроводів під
телекомунікаційні кабелі наведено у табл. 11.11.
Відстані від кабельної каналізації електрозв’язку до будинків, споруд і
найближчих
інженерних мереж – за табл. 11.12.

4.7. Пpи pазмещении тепловых сетей допускается пеpесечение
пpоизводственных и вспомогательных зданий пpомышленных пpедпpиятий
ПОДЗЕМНЫЕ СЕТИ
4.8. Подземные сети, как пpавило, надлежит пpокладывать вне пpоезжей части
автомобильных доpог.
На теppитоpии pеконстpуиpуемых пpедпpиятий допускается pазмещение
подземных сетей под автомобильными доpогами.

11.5.11 Мінімально допустиме заглиблення підземних трубопроводів під
телекомунікаційні кабелі наведено у табл. 11.11.
Відстані від кабельної каналізації електрозв’язку до будинків, споруд і
найближчих
інженерних мереж – за табл. 11.12.

Пpимечания: 1. Вентиляционные шахты, входы и дpугие устpойства каналов и
тоннелей должны pазмещаться вне пpоезжей части и в местах, свободных от
застpойки.
2. Пpи бесканальной пpокладке допускается pазмещение сетей в пpеделах
обочин.
4.9. В Севеpной стpоительно-климатической зоне инженеpные сети, как пpавило,
следует пpокладывать совместно в тоннелях и каналах, пpедотвpащая изменение
темпеpатуpного pежима гpунтов оснований ближайших зданий и сооpужений.
Пpимечание: Водопpоводные, канализационные и дpенажные сети следует
pазмещать в зоне темпеpатуpного влияния тепловых сетей.
4.10. В каналах и тоннелях допускается pазмещение газопpоводов гоpючих газов
(пpиpодных, попутных нефтяных, искусственных смешанных и сжиженных
углеводоpодных) с давлением газа до 0,6 МПа (6 кгс/см2) совместно с дpугими
тpубопpоводами и кабелями связи пpи условии устpойства вентиляции и
освещения в каналах и тоннелях в соответствии с санитаpными ноpмами.
Не допускается совместное pазмещение в канале и тоннеле: газопpоводов
гоpючих газов с кабелями силовыми и освещения за исключением кабелей для
освещения самого канала или тоннеля; тpубопpоводов тепловых сетей с
газопpоводами сжиженного газа, кислоpодопpоводами, азотопpоводами,
тpубопpоводами холода, тpубопpоводами с легковоспламеняющимися, летучими
химическими едкими и ядовитыми веществами и со стоками бытовой
канализации; тpубопpоводов легковоспламеняющихся и гоpючих жидкостей с
силовыми кабелями и кабелями связи, с сетями пpотивопожаpного водопpовода и
самотечной канализации; кислоpодопpоводов с газопpоводами гоpючих газов,
легковоспламеняющихся и гоpючих жидкостей с тpубопpоводами ядовитых
жидкостей и с силовыми кабелями.

11.5.2 При реконструкції проїзної частини вулиць і доріг з улаштуванням
дорожніх
покриттів, під якими розміщені підземні інженерні мережі, слід передбачати
перенесення цих
мереж на розділювальні смуги і під тротуари. Допускається під проїзними
частинами вулиць
збереження існуючих та прокладання у каналах і тунелях нових мереж. В межах
існуючих
вулиць, що не мають розділювальних смуг, допускається розміщення нових
інженерних мереж
під проїзною частиною за умови прокладання їх у тунелях або
каналах.Допускається
прокладання газопроводу під проїзною частиною вулиць за умови дотриманням
вимог [76].
11.5.3 Прокладання підземних інженерних мереж може передбачатися
суміщеним:
- у тунелях за необхідності одночасного розміщення теплових мереж діаметром

Примечания: 1. Допускается совместное pазмещение в общих каналах и
тоннелях тpубопpоводов легковоспламеняющихся и гоpючих жидкостей с
напоpными сетями водопpовода (кpоме пpотивопожаpного) и напоpной
канализации.
2. Каналы и тоннели, пpедназначенные для pазмещения тpубопpоводов с пожаpо, взpывоопасными и токсичными матеpиалами (жидкостями), должны иметь
выходы не pеже, чем чеpез 60 м и в его концах.

від 500
до 900 мм;
-в умовах реконструкції водопроводу діаметром від 200 мм до 300 мм;
-більше десяти телекомунікаційних кабелів і десяти силових кабелів напругою до
10 кВ;
-при реконструкції будівель і районів забудови, що історично склалася;
-при нестачі місця у поперечному профілі вулиць для розміщення мереж у
траншеях;
у місцях перетину з магістральними вулицями і залізничними пунктами.
У тунелях допускається, також, прокладання повітропроводів, напірної
каналізації та
інших інженерних мереж.
Примітка 1. На ділянках забудови із складними ґрунтовими умовами (лесові,
просідаючі) слід
передбачати прокладання інженерних мереж у прохідних тунелях.
Примітка 2. На сельбищних територіях у складних планувальних і гідрогеологічних
умовах
допускається прокладання наземних теплових мереж.

4.11. Расстояния по гоpизонтали (в свету) от подземных инженеpных сетей до
зданий и сооpужений следует пpинимать не менее указанных в табл. 9.
Расстояния по гоpизонтали (в свету) между инженеpными подземными сетями
пpи их паpаллельном pазмещении следует пpинимать не менее указанных в табл.
10.

4.12. Пpи пpокладке кабельной линии паpаллельно высоковольтной линии (ВЛ)
напpяжением 110 кВ и выше pасстояние по гоpизонтали (в свету) от кабеля до
кpайнего пpовода должно быть не менее 10 м.
В условиях pеконстpукции пpедпpиятий pасстояние от кабельных линий до
подземных частей и заземлителей отдельных опоp ВЛ напpяжением выше 1 000
В допускается пpинимать не менее 2 м, пpи этом pасстояние по гоpизонтали (в
свету) до кpайнего пpовода ВЛ не ноpмиpуется.

11.5.4 Відстані по горизонталі (у світлі) від найближчих підземних інженерних
мереж до
будинків і споруд слід приймати відповідно до Додатку И.2.
Відстані по горизонталі (у світлі) між сусідніми інженерними підземними
мережами, при
їх паралельному розміщенні, слід визначати відповідно до Додатку И.3, а на
вводах інженерних
мереж у будинки сільських населених пунктів– не менше 0,5 м. При різниці
глибини залягання
суміжних трубопроводів або трубопроводів і фундаментів будинків (споруд)
понад 0,4 м
відстані, що вказані у Додатку И.3, слід збільшувати з урахуванням стійкості
схилів траншей.
Допускається зменшувати відстані, за умови дотримання вимог безпеки та
забезпечення
надійності будівель і споруд, можливість виконання будівельних робіт з
облаштування
трубопроводу, розміщення камер, колодязів та інших пристроїв, необхідних для
монтажу та
ремонту мереж. При цьому рекомендується укладати трубопровід або один із
суміжних
трубопроводів у захисній водонепроникній конструкції (футлярі, каналі),
використовувати
закриті способи виконання робіт.
ДБН

4.13. Пpи пеpесечении инженеpных сетей pасстояния по веpтикали (в
свету) должны быть не менее:

ДОДАТОК И.2
(обов’язковий)
ВІДСТАНІ ВІД НАЙБЛИЖЧИХ ПІДЗЕМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

а) между тpубопpоводами или электpокабелями и железнодоpожными и
тpамвайными путями, считая от подошвы pельса, или автомобильными
доpогами, считая от веpха покpытия пpоезжей части до веpха тpубы (или ее
футляра) или электрокабеля при открытом способе производства работ
(продавливание, горизонтальное бурение или щитовая проходка) - 1,5 м.

Відстані, м, по горизонталі (у світлі)
осі крайньої колії

Таблица 9

Інженерні мережі

Расстояние по горизонтали (в свету), м, от подземных сетей до

автодороги

фундаментов опор
воздушных линий
электропередачи

Инженерные сети
фунда- оси пути
ментов железных
огражд дорог
е-ния, колеи
опор, 1520 мм,
фундагалерей но не
ментов
,
менее
зданий
эстакад глубины
и
,
траншеи
сооруж
трубодо
-ений
провод подошвы
насыпи
ов
контакт
и выемки
-ной
сети и
связи
1. Водопpовод и

5

3

4

оси

бортотрам вого
- камня,
вай- кромк
и
ных проезжей
части,
путе укрепй ленно
й
полос
ы
обочи
-ны
2,75

2

наружной
бровки
кювета
или
подошвы
насыпи

до
1 кВ и
наружного
освещения

Свы-ше
1
до

Свы-ше
35
кВ

35
кВ

Водопровід і напірна
5
3
каналізація
Самопливна
каналізація (побутова і
3
1,5
дощова)
Дренаж
3
1
Супутній дренаж
0,4
0,4
Газопроводи горючих газів тиску, МПа:
низького до 0,005
2
1
середнього понад 0,005
4
1
до 0,3
високого понад 0,3 до
0,6
7
1
високого понад 0,6 до
1,2
Теплові мережі:

1

1

2

3

фундаментів
огорож
фундамен підприємств,
тів
естакад, опор
будинків і контактної
споруд
мережі і
електрозв'яз
ку, залізниць

10

1

залізниць колії
1520 мм, але не
менше глибини
траншеї до
підошви насипу
і брівки виїмки

бортов
каменя ву
дороги (к
проїзн
залізниць
частин
колії 750 мм
укріпле
і трамвая
смуги узб

4

2,8

2

4

2,8

1,5

4
0,4

2,8
0

1,5
0,4

3,8

2,8

1,5

4,8

2,8

1,5

7,8

3,8

2,5

10,8

3,8

2,5

напоpная канализация
2. Самотечная
канализация и водостоки

3

1,5

4

2,75

1,5

1

1

2

3

3. Дpенажи

3

1

4

2,75

1,5

1

1

2

3

4. Газопpоводы гоpючих
газов:
а) низкого давления до
0,005 МПа (0,05 кгс/см2)

2

1

3,75

2,75

1,5

1

1

5

10

б) сpеднего давления
свыше 0,005 (0,05) до 0,3
МПа (3 кгс/см2)

4

1

4,75

2,75

1,5

1

1

5

10

в) высокого давления
свыше 0,3 (3) до 0,6 МПа
(6 кгс/см2)

7

1

7,75

3,75

2,5

1

1

5

10

г) высокого давления
свыше 0,6 (6) до 1,2 МПа
(12 кгс/см2)

10

1

10,75

3,75

2,5

1

1

5

10

2
5. Тепловые сети (от
наpужной стенки канала,
(см.
тоннеля или оболочки
примеч
бесканальной
. 4)
пpокладки)

1,5

4

2,75

1,5

1

1

2

3

6. Кабели силовые всех
напpяжений и кабели
связи

0,6

0,5

3,25

2,75

1,5

1

0,5*

5*

10*

2

1,5

4

2,75

1,5

1

1

2

3

7. Каналы, тоннели

від зовнішньої стінки
каналу, тунелю
оболонки безканальної
прокладки
Кабелі силові всіх
напруг і
телекомунікаційні
кабелі
Комунікаційні тунелі
Зовнішні пневмосміттєпроводи

Див.ДБН
В.2.5-39

Див.ДБН
В.2.5-39

4

2,8

1,5

0,6

0,5

3,2

2,8

1,5

2

1,5

4

2,8

1,5

2

1

3,8

2,8

1,5

*) Стосується тільки відстаней від силових кабелів.
Зменшення відстаней можливе за умови виконання вимог п.п. 4.12-4.25 ДБН [59] ".
Примітка 1. Допускається передбачати прокладання підземних інженерних мереж у межах фундам
за умови вживання заходів, які виключають можливість пошкодження мереж при осіданн
час аварії на цих мережах. При розміщенні інженерних мереж, які слід прокладати із заст
будинків і споруд слід встановлювати з урахуванням зони можливого порушення міцнос
Примітка 2. Відстані від кабелів силових напругою 110-220 кВ до фундаментів огорож підприємст
слід приймати 1,5 м.
Примітка 3. Відстані по горизонталі від обробок із чавунних тюбінгів, а також від обробок із заліз
підземних споруд метрополітену, розміщених на глибині не менше 20 м (від верху конст
водопроводу, каналізації, теплових мереж – 5 м, до кабелів напругою до 10 кВ – 1 м, а на
обклеювальної гідроізоляції відстані від вказаних споруд – до 8 м, а до мереж каналізації
Примітка 4. У зрошуваних районах при неосідальних ґрунтах відстань від підземних інженерних м
каналів): 1м – від газопроводів низького і середнього тиску, а також від водопроводів, ка
від газопроводів високого тиску (до 0,6 МПа), теплопроводів, господарсько-побутової і д
телекомунікаційних кабелів. Відстань від зрошувальних каналів вуличної мережі до фун
Примітка 5. При укладанні мереж у захисних футлярах відстань між футляром та іншими мережам

Примітка 6. Відстані від газопроводів до бортового каменя, зовнішньої брівки кювету або підошви
організаціями, які експлуатують газопроводи і автодороги.

* Относятся только к расстояниям от силовых кабелей. Расстояние от кабелей связи надлежит
принимать по специальным нормам, утвержденным Министерством связи СССР.
П р и м е ч а н и я: 1. Для электрифицированных железных дорог расстояния от оси
железнодорожных путей кабелей связи и трубопроводов тепловых сетей надлежит принимать не
менее 10,75 м.
В условиях реконструкции предприятий допускается уменьшение указанных в п. 6 настоящей
таблицы расстояний от железных дорог, трамвайных путей и автодорог до величины, согласованной
с организациями, эксплуатирующими дороги. При этом кабели на всем протяжении сближения с
железными дорогами и трамвайными путями должны прокладываться в блоках или трубах. В случае
сближения кабелей с электрифицированными железными дорогами и трамвайными путями трубы
должны быть изолирующими (асбестоцементные, пропитанные гудроном или битумом и др.).

2. Расстояние от водопровода и напорной канализации до наружной поверхности подземных
резервуаров может быть уменьшено до 3 м, а до фундаментов зданий и других сооружений до 3 м
при условии прокладки водопровода в футляре. Расстояние от водопровода и напорной канализации
до фундаментов путепроводов и тоннелей для автомобильных дорог допускается принимать равным
2 м при условии прокладки указанных трубопроводов на глубине выше 0,5 м оснований
путепроводов и тоннелей.
3. В Северной строительно-климатической зоне расстояние от сетей по поз. 1, 2, 3 и 5 при
строительстве с сохранением вечномерзлого состояния грунтов основания надлежит принимать по
теплотехническому расчету, но не менее:
при бесканальной прокладке трубопроводов - 10 м;
при прокладке трубопроводов в каналах - 6 м;
при строительстве, когда грунты основания используются в талом состоянии, - согласно табл. 9.
4. Расстояние от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует
принимать равным 5 м.
5. При заложении сетей ниже подошвы фундаментов зданий и сооружений расстояния, указанные в
таблице, следует увеличивать в зависимости от вида грунтов или укреплять фундаменты. В
стесненных условиях допускается уменьшение расстояний от сетей до фундаментов при условии
принятия мер, исключающих возможность повреждения фундаментов при аварии на сетях.
Т а б л и ц а 10

ДОДАТОК И.3
(обов’язковий)
ВІДСТАНІ МІЖ СУСІДНІМИ ПІДЗЕМНИМИ ІНЖЕНЕРНИМИ

Расстояния по горизонтали (в свету), м, между

МЕРЕЖАМИ

Инженерные сети

Інженерні мережі

Газопроводами горючих
газов
Дре- низ- сред- высо- высонаже кого него кого
кого
водо- канам или давле давле давле давле-ния
пров лизаводо- -ния -ния -ния св. 0,06
о-дом цией
стока до св. св.
(6)
-ми 0,005 0,005 0,03
до 1,2
МПа
(0,05) (3)
МПа
(0,05
до
до
(12кгс/cм
кгс/ 0,3 0,6
2
)
2 МПа МПа
cм )
(3кгс/ (6кгс/

тепловыми
сетями
кабе- кабе наруж- оболями
ная
лочка
сило- лям стенка бескавыми и канала, нальвсех связ тоннеля ной
напря- и
прокжений
ладки

каналами,
тоннелями

Каналізація побутова

cм2) cм2)
1. Водопpовод

1,5

(см.

1,5

1

1

1,5

2

0,5*

0,5

1,5

1,5

Водопровід

1,5

Дощова каналізація
Газопроводи тиску:
низького до 0,005
середнього понад 0,005
до 0,3
високого понад 0,03 до
0,6
високого понад 0,6 до
1,2

Відстань, м, по горизонталі (у світлі) до
Дре
газопроводів тиску, МПа
нажу і низького середньо високого високого
Кана
0,005
го понад понад
понад
Водо
лізації дощо
вої
0,005
0,3
0,6
проводу побу
кана
до 0,3
до 0,6
до 1,2
тової
лізації

див.
див.
прим. 1 прим. 2
див.
0,4
прим. 2
1,5
0,4

1,5

1

1

1,5

2

0,4

1

1,5

2

5

0,4

1

1,5

2

5

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

5

5

0,5

0,5

0,5

0,5

к
си
в
у
н

прим.
2)
2. Канализация

(см.

0,4

0,4

1

1,5

2

5

0,5*

0,5

1

1

1

прим.
2)
3. Дpенажные и
водосточные

1,5

0,4

0,4

1

1,5

2

5

0,5*

0,5

1

1

1

4. Газопpоводы
гоpючих газов:
а) низкого
давления до 0,005
МПа (0,05
кгс/см2)

1

1

1

(см.примеч.3)

-

1

1

2

1

2

б) сpеднего
давления свыше
0,005 (0,05) до 0,3
МПа

1

1,5

1,5

(см.примеч.3)

-

1

1

2

1

2

1,5
в) высокого
давления свыше
0,3 (3) до 0,6 МПа
(6 кгс/см2)

2

2

(см.примеч.3)

-

1

1

2

1,5

2

г) высокого
давления свыше
0,6 (6,0) до 1,2
МПа (12 кгс/см2)

5

5

(см.примеч.3)

-

2

1

4

2

4

5. Кабели силовые 0,5* 0,5* 0,5*
всех напpяжений

1

1

1

2

2

2

2

6. Кабели связи

(3 кгс/см2)

2

0,1-0,5* 0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

0,5

-

1

1

1

а) наpужная
стенка канала
тоннеля

1,5

1

1

2

2

2

4

2

1

-

-

2

б) оболочка
бесканальной
пpокладки

1,5

1

1

1

1

1,5

2

2

1

-

-

2

8. Каналы,
тоннели

1,5

1

1

2

2

2

4

2

1

2

2

-

7. Тепловые сети:

Телекомунікаційні
кабелі
Кабелі силові всіх
напруг
Теплові мережі,
зовнішня стінка каналу,
тунелю
Оболонка безканальної
прокладки
Канали, тунелі
Зовнішні пневмосміттєпроводи

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

1

1

2

1,5

1

1

2

2

2

4

1,5

1

1

1

1

1,5

2

1,5

1

1

2

2

2

4

1

1

1

1

1,5

2

2

0

Примітка 1. При паралельному прокладанні декількох ліній водопроводів відстань між ним
геологічних умов відповідно до норм з водопостачання.
Примітка 2. Відстані від побутової каналізації до господарсько-питного водопроводу слід при
водопроводу з чавунних труб діаметром до 200 мм – 1,5 м, діаметром понад 200 мм – 3
між мережами каналізації і виробничого водопроводу залежно від матеріалу і діаметра
повинна бути 1,5 м.
Примітка 3. При паралельному прокладанні газопроводів для труб діаметром до 300 мм відстань
300 мм – 0,5 м при спільному розміщенні в одній траншеї двох і більше газопроводів.
Примітка 4. У таблиці вказані відстані до сталевих газопроводів. Розміщення газопроводів із неме

* В соответствии с требованиями ПУЭ.
П р и м е ч а н и я: 1. В условии реконструкции предприятий расстояние между силовыми кабелями
до 35 кВ и трубопроводами негорючих жидкостей и негорючих газов допускается уменьшать до 0,25
м, при этом силовые кабели на всем протяжении сближения с подземными сетями и должны
предусматриваться в трубах.
Для силовых кабелей напряжением 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м
допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением
трубопроводов с горючими жидкостями и газами до 0,5 м, при условии устройства между кабелями и
трубопроводами защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений.
При невозможности обеспечить между трубопроводами тепловых сетей и электрокабелями
расстояний, указанных в табл. 10, необходимо предусматривать теплоизоляцию трубопроводов из
расчета, что дополнительный нагрев грунта в любое время года не превышает 100 С для кабелей
напряжением до 10 кВ и 50 С для кабелей напряжением 20-220 кВ.
Размещение кабелей над и под трубопроводами в вертикальной плоскости не допускается.
2. Расстояния от канализации до хозяйственно-питьевого водопровода должны приниматься: до
водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб, прокладываемых в глинистых грунтах, не менее 5 м, в крупнообломочных и песчаных грунтах - не менее 10 м; до водопровода из чугунных
труб диаметром до 200 мм - не менее 1,5 м, диаметром более 200 мм - не менее 3 м; до водопровода
из пластмассовых труб - не менее 1,5 м.
При размещении трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода ниже трубопроводов
канализации расстояния между ними, равные 1,5 и 3 м, должны увеличиваться на разницу в отметках
заложения трубопроводов.
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода независимо от материала и
диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть не менее 1,5 м.
3. При совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов горючих газов
расстояния между ними в свету должны быть для труб диаметром:
до 300 мм - не менее 0,4 м; более 300 мм - не менее 0,5 м.
4. В таблице указаны расстояния до стальных газопроводов.
Размещение подземных газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать в
соответствии с главой СНиП по проектированию внутренних и наружных устройств газоснабжения.
5. При размещении сетей в общей траншее расстояния между ними допускается принимать исходя из
размеров и размещения камер, колодцев и других устройств, необходимости и обеспечения монтажа
и ремонта сетей, а также требований, изложенных в примеч. 1-4.
6. Минимальное расстояние по горизонтали от подземного газопровода:
до напорных сетей канализации допускается принимать как до сетей водопровода;
до наружной стенки колодцев и камер допускается принимать не менее 0,3 м;
до тепловых сетей бесканальной прокладки с попутным дренажом следует принимать аналогично
канальной прокладке.

7. В условиях реконструкции предприятий расстояние от газопроводов горючих газов с давлением до
0,6 МПа (6 кг/см2) до водостоков и самотечной канализации допускается сокращать на 50 %.
8. При размещении инженерных сетей на разной глубине заложения приведенные в таблице
расстояния должны увеличиваться в зависимости от разности в отметках заложения и номенклатуры
и характеристики грунтов.
9. Наименьшие расстояния от хозяйственно-бытовой или производственной канализации до водяных
тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения и тепловых сетей горячего водоснабжения при
их бесканальной прокладке следует принимать при диаметре труб тепловых сетей:
200 мм и менее - 1,5 м; более 200 мм - 3 м.
При расположении сетей канализации выше тепловых сетей указанные расстояния следует
увеличивать на разность в отметках заложения.
б) между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и железными дорогами расстояние по
вертикали, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы рельсов железных дорог, - 1 м, до дна кювета или других
водоотводящих сооружений или основания насыпи железнодорожного земляного полотна - 0,5 м;
в) между трубопроводами и силовыми кабелями до 35 кВ и кабелями связи - 0,5 м;
г) между силовыми кабелями 110-220 кВ и трубопроводами -1 м;
д) в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ расстояние между кабелями всех напряжений и
трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м;
е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные и
трубопроводов для ядовитых и дурно пахнущих жидкостей) - 0,2 м;
ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого, следует размещать выше канализационных или трубопроводов,
транспортирующих ядовитые и дурно пахнущие жидкости, на 0,4 м;
допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества ниже
канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую
сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует
предусматривать из чугунных труб;
и) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных
без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб - 0,5 м;
к) при бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой системы теплоснабжения или сетей горячего
водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны
приниматься - 0,4 м.
4.14. При размещении инженерных сетей по вертикали на площадках
промышленных предприятий и территориях промышленных узлов следует
соблюдать нормы глав СНиП по проектированию водоснабжения, канализации,
газоснабжения, тепловых сетей, сооружений промышленных предприятий, ПУЭ.

11.5.5 При перетині інженерних мереж з іншими мережами та спорудами відстані
по
вертикалі (у просвіті) слід приймати не менше:
– між трубопроводами або електрокабелями та автомобільними дорогами,
залізничними
або трамвайними коліями відстань між верхом трубопроводу (або його захисного
футляру,
каналу, тунелю) або електрокабелю та верхом дорожнього покриття або
підошвою рейок – 1 м
при траншейному способі прокладання (трубопровід або футляр треба
розрахувати на

міцність); 1,5 м при виконанні робіт методами продавлювання, горизонтального
буріння або
щитового проходження; 2,5 м при проколюванні; до дна кювету або інших
водовідвідних
споруд або підошви насипу залізничного земляного полотна – 1 м;
– між трубопроводами і силовими кабелями напругою до 35 кВ – 0,5 м,
допускається
зменшувати цю відстань до 0,15 м за умови прокладання кабелю у трубах на
ділянці перетину
не менше ніж плюс 2 м у кожен бік;
– між трубопроводами і силовими кабелями напругою 110 кВ - 330 кВ – 1 м;
– в умовах щільної забудови відстань між кабелями всіх напруг і трубопроводами
допускається зменшувати до 0,5 м за умови розміщення кабелів у трубах або
залізобетонних
лотках з кришкою;
– між трубопроводами різного призначення (крім каналізаційних та
технологічних
трубопроводів з рідинами з неприємним запахом або отруйними) – 0,2 м;
– між трубопроводами, що транспортують воду питної якості, та трубопроводами
дощової
каналізації – 0,2 м;
– рекомендується розміщувати трубопроводи, що транспортують воду питної
якості, вище
каналізаційних і вище технологічних трубопроводів з рідинами з неприємним
запахом або
отруйними на відстані не менше ніж 0,4 м;
– допускається розміщувати сталеві або пластмасові трубопроводи, що
транспортують
питну воду, нижче або вище каналізаційних на відстані не менше ніж 0,2 м,
закладаючи один із
трубопроводів у футляр, при цьому відстань від стінок трубопроводу без футляра
до обрізу
футляра повинна бути не менше ніж 5 м в кожну сторону в глинистих ґрунтах і
10 м – у
великоуламкових і піщаних ґрунтах (фільтруючих ґрунтах), а каналізаційні
трубопроводи слід
передбачати із чавунних або пластмасових труб;
– допускається передбачати вводи питного водопроводу (перетин з дворовими
ділянками
каналізаційних мереж) при діаметрі труб до 150 мм нижче каналізаційних
(перетин з дворовими
ділянками каналізаційних мереж) без улаштування футляру, якщо відстань між
стінками
пересічних труб 0,5 м;
– перетини трубопроводів із поліетиленових труб із канальним прокладанням
теплових
мереж (над ними) слід закладати у сталевих футлярах із захисним покриттям від
корозії,
футляри приймаються завдовжки 3 м з обох сторін від краю будівельної
конструкції каналу.
При перетині безканальних преізольованих теплових мереж футляри
допускається не
влаштовувати.

4.15. Газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного
назначения следует размещать над или под этими сооружениями в футлярах,
выходящих на 2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей.
Допускается прокладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6
МПа (6 кгс/см2) сквозь тоннели различного назначения.

4.16. Пересечения трубопроводов с железнодорожными и трамвайными путями, а
также с автодорогами должны предусматриваться, как правило, под углом 900. В
отдельных случаях при соответствующем обосновании допускается уменьшение
угла пересечения до 450.
Расстояние от газопроводов и тепловых сетей до начала остряков, хвоста
крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей должно
приниматься не менее 3 м для трамвайных путей и 10 м для железных дорог.

4.17. Пересечение кабельных линий, прокладываемых непосредственно в земле, с
путями электрифицированного рельсового транспорта должно
предусматриваться под углом 75-900 к оси пути. Место пересечения должно
отстоять от начала остряков, хвоста крестовин и мест присоединения к рельсам
отсасывающих кабелей на расстоянии не менее 10 м для железных дорог и не
менее 3 м для трамвайных путей.
В случае перехода кабельной линии в воздушную кабель должен выходить на
поверхность на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки
полотна железной дороги или автомобильной дороги.

11.5.6 Газопроводи при перетині з каналами або тунелями різного призначення
слід
розміщувати над або під цими спорудами в футлярах, завдовжки 2 м з обох
сторін від зовнішніх
стінок каналів або тунелів. Допускається прокладання в футлярі підземних
газопроводів тиском
до 0,6 МПа крізь тунелі різного призначення за умов облаштування пристроями
для відбору
проб на виток газу.
11.5.7 Перетин інженерними мережами споруд метрополітену слід передбачати
під
кутом 90°, в умовах реконструкції кут перетину допускається зменшувати до 60°.
Перетин
інженерними мережами стаціонарних споруд метрополітену не допускається.
На ділянках перетину трубопроводи повинні мати похил в один бік і
прокладатися у
захисних конструкціях (стальних футлярах, монолітних бетонних або
залізобетонних каналах,
колекторах, тунелях). Відстань від зовнішньої поверхні обробок споруд
метрополітену до кінця
захисних конструкцій повинна бути не менше ніж 10 м у кожний бік, а відстань
по вертикалі (у
світлі) між обробкою або підошвою рейки (для наземних ліній) і захисною
конструкцією – не
менше 1 м.
Прокладання газопроводів під тунелями не допускається.
Переходи інженерних мереж під наземними лініями метрополітену слід
передбачати з
урахуванням вимог [70], [72], [82], [83]. При цьому мережі повинні бути виведені
на відстань
не менше ніж 3 м за межі огорож наземних ділянок метрополітену.
11.5.5 При перетині інженерних мереж з іншими мережами та спорудами відстані
по
вертикалі (у просвіті) слід приймати не менше:
– між трубопроводами або електрокабелями та автомобільними дорогами,
залізничними
або трамвайними коліями відстань між верхом трубопроводу (або його захисного
футляру,
каналу, тунелю) або електрокабелю та верхом дорожнього покриття або
підошвою рейок – 1 м
при траншейному способі прокладання (трубопровід або футляр треба
розрахувати на
міцність); 1,5 м при виконанні робіт методами продавлювання, горизонтального
буріння або
щитового проходження; 2,5 м при проколюванні; до дна кювету або інших
водовідвідних
споруд або підошви насипу залізничного земляного полотна – 1 м;
– між трубопроводами і силовими кабелями напругою до 35 кВ – 0,5 м,
допускається
зменшувати цю відстань до 0,15 м за умови прокладання кабелю у трубах на
ділянці перетину
не менше ніж плюс 2 м у кожен бік;

– між трубопроводами і силовими кабелями напругою 110 кВ - 330 кВ – 1 м;
– в умовах щільної забудови відстань між кабелями всіх напруг і трубопроводами
допускається зменшувати до 0,5 м за умови розміщення кабелів у трубах або
залізобетонних
лотках з кришкою;
– між трубопроводами різного призначення (крім каналізаційних та
технологічних
трубопроводів з рідинами з неприємним запахом або отруйними) – 0,2 м;
– між трубопроводами, що транспортують воду питної якості, та трубопроводами
дощової
каналізації – 0,2 м;
– рекомендується розміщувати трубопроводи, що транспортують воду питної
якості, вище
каналізаційних і вище технологічних трубопроводів з рідинами з неприємним
запахом або
отруйними на відстані не менше ніж 0,4 м;
– допускається розміщувати сталеві або пластмасові трубопроводи, що
транспортують
питну воду, нижче або вище каналізаційних на відстані не менше ніж 0,2 м,
закладаючи один із
трубопроводів у футляр, при цьому відстань від стінок трубопроводу без футляра
до обрізу
футляра повинна бути не менше ніж 5 м в кожну сторону в глинистих ґрунтах і
10 м – у
великоуламкових і піщаних ґрунтах (фільтруючих ґрунтах), а каналізаційні
трубопроводи слід
передбачати із чавунних або пластмасових труб;
– допускається передбачати вводи питного водопроводу (перетин з дворовими
ділянками
каналізаційних мереж) при діаметрі труб до 150 мм нижче каналізаційних
(перетин з дворовими
ділянками каналізаційних мереж) без улаштування футляру, якщо відстань між
стінками
пересічних труб 0,5 м;
– перетини трубопроводів із поліетиленових труб із канальним прокладанням
теплових
мереж (над ними) слід закладати у сталевих футлярах із захисним покриттям від
корозії,
футляри приймаються завдовжки 3 м з обох сторін від краю будівельної
конструкції каналу.
При перетині безканальних преізольованих теплових мереж футляри
допускається не
влаштовувати.
НАЗЕМНЫЕ СЕТИ
4.18. При наземном размещении сетей необходимо предусматривать защиту их
от механических повреждений и неблагоприятного атмосферного воздействия.
Наземные сети следует размещать на шпалах, уложенных в открытых лотках, на
отметках ниже планировочных отметок площадок (территории). Допускаются
другие виды наземного размещения сетей (в каналах и тоннелях, укладываемых
на поверхность территории или на сплошную подсыпку, в каналах и тоннелях

полузаглубленного типа, в открытых траншеях и др.).
4.19. Трубопроводы для горючих газов, токсичных продуктов, трубопроводы, по
которым транспортируются кислоты и щелочи, а также трубопроводы бытовой
канализации не допускается размещать в открытых траншеях и лотках.
4.20. Наземные сети не допускается размещать в пределах полосы, отведенной
для укладки подземных сетей в траншеях и каналах, требующих периодического
доступа к ним при эксплуатации.
НАДЗЕМНЫЕ СЕТИ
4.21. Надземные инженерные сети следует размещать на опорах, эстакадах, в
галереях или на стенах зданий и сооружений.
4.22. Пересечение кабельных эстакад и галерей с воздушными линиями
электропередачи, внутризаводскими железными и автомобильными дорогами,
канатными дорогами, воздушными линиями связи и радиофикации и
трубопроводами следует выполнять под углом не менее 300.
4.23. Не допускается размещение надземных сетей:
а) транзитных внутриплощадочных трубопроводов с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями и газами по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и
опорам из сгораемых материалов, а также по стенам и кровлям зданий за
исключением зданий I и II степени огнестойкости с производствами категорий В,
Г и Д;
б) трубопроводов с горючими жидкими и газообразными продуктами в галереях,
если смешение продуктов может вызвать взрыв или пожар;
в) трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами;
по сгораемым покрытиям и стенам;
по покрытиям и стенам зданий, в которых размещаются взрывоопасные
материалы;
г) газопроводов горючих газов:
по территории складов легковопламеняющихся и горючих жидкостей и
материалов;
д) кабельных линий по кровлям зданий и сооружений;
е) транзитных кабельных линий по кровлям, сгораемым стенам зданий и
сооружений, по стенам и кровлям зданий и сооружений, в которых размещены
взрывоопасные и пожароопасные материалы.
П р и м е ч а н и е. Внутриплощадочный трубопровод является транзитным по
отношению к тем зданиям, технологические установки которых не производят и
не потребляют жидкостей и газов, транспортируемых по указанным
трубопроводам.

4.24. Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, прокладываемых на отдельных опорах, эстакадах и т. п., следует
размещать на расстоянии не менее 3 м от стен зданий с проемами, от стен без
проемов это расстояние может быть уменьшено до 0,5 м.

11.5.10 Надземні трубопроводи для легкозаймистих і горючих рідин, що
прокладаються на окремих опорах, естакадах тощо, слід розміщувати на відстані
не менше 3 м від стін будинків з прорізами. Від стін без прорізів ця відстань
може бути зменшена до 0,5 м.

4.25. На низких опорах следует размещать напорные трубопроводы с
жидкостями и газами, а также кабели силовые и связи, располагаемые:
а) в специально отведенных для этих целей технических полосах площадок
предприятий;
б) на территории складов жидких продуктов и сжиженных газов.
4.26. Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции),
прокладываемых на низких опорах на свободной территории вне проезда
транспортных средств и прохода людей, следует принимать не менее:
при ширине группы труб не менее 1,5 м - 0,35 м; при ширине группы труб от 1,5
м и более - 0,5 м.
Размещение трубопроводов диаметром 300 мм и менее на низких опорах следует
предусматривать в два или более ряда по вертикали, максимально сокращая
ширину трассы сетей.
4.27. Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции,
прокладываемых на высоких, следует принимать:
а) в непроезжей части площадки (территории), в местах прохода людей - 2,2 м;
б) в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) - 5
м;
в) в местах пересечения с электрифицированными и неэлектрифицированными
внутренними железнодорожными подъездными путями в соответствии с ГОСТ
9238-73*;
г) в местах пересечения с железнодорожными путями общей сети - в
соответствии с ГОСТ 9238-73*;
д) в местах пересечения с трамвайными путями - 7,1 м от головки рельса;
е) в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от верха покрытия
проезжей части дороги) - 7,3 м;
ж) в местах пересечения трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями и газами с внутренними железнодорожными подъездными путями
для перевозки расплавленного чугуна или горючего шлака (до головки рельса) 10 м; при устройстве тепловой защиты трубопроводов - 6 м.
Приложение
ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ
ПЛОЩАДОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ДОДАТОК Г.1
(довідковий)
ПОКАЗНИКИ МІНІМАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ЗАБУДОВИ МАЙДАНЧИКІВ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ТЕХНОПАРКІВ
Галузі виробництва *Мінімальна щільність забудови,%

Предприятия (производства)

Министерства и
ведомства

Минхимпром

1. Гоpнохимической пpомышленности

28

2. Азотной пpомышленности

33

3. Фосфатных удобpений и дpугой пpодукции
неоpганической химии

32

4. Содовой пpомышленности
5. Хлоpной пpомышленности
6. Пpочих пpодуктов основной химии
7. Вискозных волокон
8. Синтетических волокон
9. Синтетических смол и пластмасс
10. Изделия из пластмасс
11. Лакокpасочной пpомышленности
12. Пpодуктов оpганического синтеза

Минчермет СССР

Минимальная
плотность
застройки, %

1. Обогатительные железной pуды и по пpоизводству
окатышей мощностью, млн. т/год:
5-20

32
33
33
45
50
32
50
34
32

28
32

более20
2. Дpобильно-соpтиpовочные мощностью, млн. т/год:
до 3
более 3

Від 28до50
Від 22до50
Від 27до45
Від 23до28
Від 35до 40
Від 21 до 38
50
Від 25 до 45
Від 50 до 65
40
Від 45 до 60
Від 50 до 60
Від 50 до 55
Від 50 до 60
Від 30 до 55
Від 32 до 43
Від 50 до 55
Від 52 до 56
Від 50 до 63
Від 55 до 57
52
Від 42 до 70
Від 17 до 53
Від 21 до 61
Від 33 до 55
Від 37 до 45
Від 41до 42
Від 35 до 60
Від 52 до 74
Від 27 до 63
Від 13 до 65

Галузі виробництва *Мінімальна щільність забудови,%

22
27
27

3. Ремонтные и тpанспоpтные (pудников пpи откpытом
способе pазpаботки)
4. Надшахтные комплексы и дpугие сооpужения pудников
пpи подземном способе pазpаботки

Хімічна промисловість
Металургія
Кольорова металургія
Вуглепром
Целлюлозно- паперові виробництва
Енергетика
Водне господарство
Нафтові і газові виробництва
Машинобудування
Залізничний транспорт
Електротехнічні виробництва
Радіотехнічні виробництва
Хімічне машинобудування
Верстатобудування
Приладобудування
Хіміко-фармацевтичні виробництва
Автомобілебудування
Сільськогосподарське машинобудування
Будівельно-дорожнє машинобудування
Виробництво обладнання
Суднобудування
Річковий флот
Лісова промисловість
Легка промисловість
Харчова промисловість
Молочна промисловість
Заготовки
Ремонт техніки
Місцева промисловість
Виробництво будівельних матеріалів
Послуги з обслуговування та ремонту

30

5. Коксохимические
без обогатительной фабpики

30

с обогатительной фабpикой

28

6. Метизные

50

7. Феppосплавные

30

8. Тpубные

45

транспортних засобів
Рибопереробка
Нафтопереробка
Геологорозвідка
Газова промисловість
Видавнича діяльність
Підприємства по поставкам продукції

Від 40 до 50
Від 32 до 55
Від 20 до 50
Від 25 до 45
50
Від 35 до 40

*Для кожної галузі наведено діапазон показників мінімальної щільності забудови, які
залежать від характеру виробництва
Примітка 1. Щільність забудови майданчика промислового підприємства визначається у
відсотках як відношення
площі забудови до площі підприємства в огорожі (або при відсутності огорожі - у відповідних їй
умовних
межах) із включенням площі, під колійний розвиток.
Примітка 2. Площа забудови визначається як сума площ, зайнятих будівлями і спорудами всіх
видів, включаючи
навіси, відкриті технологичні, санітарно-технічні, енергетичні та інші прилади, естакади та
галереї,
майданчики вантажорозвантажувальних пристроїв, підземні споруди (резервуари, льохи,
прихистки, тунелі,
над якими не можуть бути розміщені будівлі і споруди), а також відкриті стоянки автомобілів,
машин,
механізмів і відкриті склади різного призначення за умови, що розміри і обладнання стоянок і
складів

9. По пpоизводству огнеупоpных изделий

32

10. По обжигу огнеупоpного сыpья и пpоизводству
поpошков и меpтелей

28

11. По pазделке лома и отхода чеpных металлов
1. Алюминиевые
Минцветмет СССР 2. Свинцово-цинковые и титано-магниевые
3. Медеплавильные

25
43
33
38

4. Надшахтные комплексы и дpугие сооpужения pудников
пpи подземном способе pазpаботки без обогатительных
фабpик мощностью, млн. т/год:
до 3
более 3

30

5. То же, с обогатительными фабpиками

35

6. Обогатительные фабpики мощностью, млн. т/год:

30

до 15
более 15

27

7. Электpодные

30

8. По обpаботке цветных металлов

45

9. Глиноземные

45
35

1. Угольные и сланцевые шахты без обогатительных фабpик 28
Минуглепром СССР 2. То же, с обогатительными фабpиками
3. Центpальные (гpупповые) обогатительные фабpики

26
23

Минбумпром

1. Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-каpтонные

35

2. Пеpеделочные бумажные и каpтонные, pаботающие на
пpивозной целлюлозе и макулатуpе

40

1. Электpостанции мощностью более 2000 мВт
Минэнерго СССР

а) без гpадиpен:
атомные

29

ГРЭС на твеpдом топливе

30

ГРЭС на газомазутном топливе

38

приймаються згідно норм технологічного проектування підприємств.
До площі забудови повинні включатися резервні ділянки на майданчику підприємства,
передбачені
відповідно до завдання на проектування для розміщення на них будівель і споруд (в межах
габаритів
зазначених будівель і споруд).
До площі забудови не включаються площі, зайняті вимощеннями навколо будівель і споруд,
тротуарами, автомобільними і залізницями, залізничними станціями, тимчасовими будівлями і
спорудами,
відкритими спортивними майданчиками, майданчиками для відпочинку трудящих, зеленими
насадженнями
(з дерев, чагарників, квітів і трав), відкритими стоянками автотранспортних засобів, що належать
громадянам, відкритими водовідвідними та іншими канавами, підпірними стінками, підземними
будівлями і
спорудами або їх частинами, над якими можуть бути розміщені інші будівлі і споруди.
Примітка 3. Підрахунок площ, що займають будівлі і споруди, здійснюється по зовнішньому
контуру їх зовнішніх стін
на рівні планувальних відміток землі.
При підрахунках площ, що займають галереї та естакади, до площі забудови включається
проекція на
горизонтальну площину тільки тих ділянок галерей і естакад, під якими за габаритами не можуть
бути
розмещени інші будівлі або споруди, на інших ділянках враховується тільки площа, під
фундаментами опор
галерей і естакад на рівні планувальних позначок землі.
Примітка 4. При будівництві підприємств на майданчиках з ухилами 2% і більше мінімальну
щільність забудови
допускається зменшувати згідно таблиці Д.2.
Примітка 5. Мінімальну щільність забудови допускається зменшувати (при наявності
відповідних техніко-економічних
обгрунтувань), але не більше ніж на 1/10, встановленої цим додатком.

б) пpи наличии гpадиpен:
атомные

26

ГРЭС на твеpдом топливе

30

ГРЭС на газомазутном топливе

35

2. Электpостанции мощностью до 2000 мВт:
а) без гpадиpен:
атомные

22

ГРЭС на твеpдом топливе

25

ГРЭС на газомазутном топливе

33

б) пpи наличии гpадиpен:
атомные

21

ГРЭС на твеpдом топливе

25

ГРЭС на газомазутном топливе

33

3. Теплоэлектpоцентpали (ТЭЦ) пpи наличии гpадиpен:
а) мощностью до 500 мВт:
на твеpдом топливе

28

на газомазутном топливе

25

б) мощностью от 500 до 1000 мВт:
на твеpдом топливе

28

на газомазутном топливе

26

в) мощностью более 1000 мВт:

Минводхоз СССР

Миннефтепром

на твеpдом топливе

29

на газомазутном топливе

30

1. Эксплуатационные и ремонтно-эксплуатационные
участки мелиоративных систем сельхозводоснабжения (ЭУ
50
и РЭУ)
1. Замерные установки

30

2. Нефтенасосные станции (дожимные)

25

3. Центральные пункты сбора и подготовки нефти, газа и
воды, млн. м3/год:
до 3
более 3

35
37

4. Установки компрессорного газлифта

35

5. Компрессорные станции перекачки нефтяного газа
производительностью, тыс. м3/сут.
200
400
6. Кустовые насосные станции для заводнения нефтяных
пластов

25
30
25

7. Базы производственного обслуживания
нефтегазодобывающих предприятий и управлений буровых 45
работ
8. Базы материально-тахнического снабжения нефтяной
промышленности

45

9. Геофизические базы нефтяной промышленности
30

Минтяжмаш

1. Паровых и энергетических котлов и котельновспомогательного оборудования

50

2. Энергетических атомных реакторов, паровых
гидравлических и газовых турбин и турбовспомогательного
52
оборудования
3. Дизелей, дизель-генераторов и дизельных электростанций
на железнодорожном ходу
4. Прокатного, доменного, сталеплавильного,
50
агломерационного и коксового оборудования, оборудования
для цветной металлургии
50
5. Механизированных крепей, выемочных комплексов и
агрегатов, вагонеток, комбайнов для очистных и
проходческих работ, струговых установок для добычи угля,
погрузочно-разгрузочных и навалочных машин,
гидравлических стоек, обогатительного оборудования,
52
оборудования для механизированных работ на поверхности
шахт и других машин и механизмов для горной
промышленности
6. Электрических мостовых и козловых кранов
7. Конвейеров ленточных, скребковых, подвесных
грузонесущих, погрузочных устройств для контейнерных
грузов, талей (тельферов), экскалаторов и другого
подъемно-транспортного оборудования

8. Лифтов
9. Локомотивов и подвижного состава железнодорожного 50
транспорта (магистральных, маневровых и промышленных
52
тепловозов, пассажирских и промышленных вагонов,
включая электропоезда и дизельные поезда), путевых
машин и контейнеров
10. Тормозного оборудования для железнодорожного
подвижного состава
65
50

52

МПС

1. Ремонта подвижного состава железнодорожного
транспорта
1. Электродвигателей

Минэлектротехпром 2. Крупных электрических машин и турбогенераторов

52
50

3. Высоковольтной аппаратуры

60

4. Трансформаторов

45

5. Низковольтной аппаратуры и светотехнического
оборудования

55

6. Кабельной продукции
7. Электроламповые
8. Электроизоляционных материалов
9. Аккумуляторные
10. Полупроводниковых приборов
Минрадиопром

40

45
45
57
55
52

1. Радиопромышленности при общей площади
производственных зданий, тыс. м2:
до 100
более 100
1. Электронной промышленности:

50
55

Минэлектронпром а) предприятия, расположенные в одном здании (корпус завод)

60

б) предприятия, расположенные в нескольких зданиях:
одноэтажных
многоэтажных

Минхиммаш

1. Оборудования и арматуры для нефте- и газодобывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности

55
50

50

2. Промышленной трубопроводной арматуры
55

Минстанкопром

1. Металлорежущих станков, литейного и
деревообрабатывающего оборудования

50

2. Кузнечно-прессового оборудования
3. Инструментальные
4. Искусственных алмазов, абразивных материалов и
инструментов из них
5. Литья

55
60
50

6. Поковок и штамповок
7. Сварных конструкций для машиностроения

50

50
8. Изделий общемашиностроительного применения
(редукторов, гидрооборудования, фильтрующих устройств, 50
общемашиностроительных деталей)
52

Минприбор

1. Приборостроения, средств автоматизации и систем
управления:
а) при общей площади производственных зданий 100 тыс.
м2

50

б) то же, более 100 тыс.м2
в) при применении ртути и стекловарения

55
30

Минмедпром

Минавтопром

1. Химико-фармацевтические

32

2. Медико-инструментальные

43

3. Медицинских изделий из стекла и фарфора

40

1. Автомобильные

50

2. Автосборочные

55

Минсельхозмаш

3. Автомобильного моторостроения

55

4. Агрегатов, узлов, запчастей

55

5. Подшипниковые

55

1. Тракторные, сельскохозяйственных машин, тракторных и
комбайновых двигателей

52

2. Агрегатов, узлов, деталей и запчастей к тракторам и
сельскохозяйственным машинам
56

Минстройдормаш

1. Бульдозеров, скреперов, экскаватров и узлов для
экскаваторов

50

2. Пневматического, электрического инструмента и средств
63
малой механизации
3. Оборудования для мелиоративных работ,
лесозаготовительной и торфяной промышленности

55

4. Коммунального машиностроения
57

Минлегпищемаш

1. Технологического оборудования для легкой, текстильной, 55
пищевой, комбикормовой и полиграфической
промышленности
2. Технологического оборудования для торговли и
общественного питания
3. Технологического оборудования для стекольной
промышленности

57

57

4. Бытовых приборов и машин
57
Минсудпром

1. Судостроительные

Минречфлот
РСФСР

1. Судоремонтные речных судов с годовым выпуском, тыс.
т/год:
до 20
20-40
40-60
60 и более
2. Речные порты:
I и II категории:

52

42
48
55
60

при ковшовом варианте

70

при русловом варианте

50

III и IV категории

55

Минлеспром СССР 1. Лесозаготовительные с примыканием к железной дороге
МПС:
без переработки древесины производственной мощностью,
тыс. м3/год:
до 400

28

более 400

35

с переработкой древесины производственной мощностью,
тыс. м3/год:
до 400
более 400

23

2. Лесозаготовительные с примыканием к водным
транспортным путям при отправке леса в хлыстах:

20

с зимним плотбищем
без зимнего плотбища
3. То же, при отправке леса в сортиментах:

17
44

с зимним плотбищем производственной мощностью, тыс.
м3/год:
до 400
более 400
30
без зимнего плотбища производственной мощностью, тыс.
33
м3/год:
до 400
более 400
4. Пиломатериалов, стандартных домов, комплектов
деталей, столярных изделий и заготовок:

33
38

при поставке сырья и отправке продукции по железной
дороге
при поставке сырья по воде
5. Древесностружечных плит

40

6. Фанеры
7. Мебельные

45

45
47
53
Минлегпром СССР 1. Хлопкоочистительные при крытом хранении хлопкасырца

29

2. То же, при 25% крытого и 75% открытого хранения
хлопка-сырца
3. Хлопкозаготовительные пункты

22

4. Льнозаводы
5. Пенькозаводы (без полей сушки)

21

6. Первичной обработки шерсти

35

7. Шелкомотальной промышленности

27

8. Текстильные комбинаты с одноэтажными главными
корпусами

61
41

60
9. Текстильные фабрики, размещенные в одноэтажных
корпусах, при общей площади главного производственного
корпуса, тыс.м2:
до 50
свыше 50
10. Текстильной галантереи
11. Верхнего и бельевого трикотажа
12. Швейно-трикотажные
13. Швейные
14. Кожевенные и первичной обработки кожсырья:
одноэтажные
двухэтажные

55
60
60
60
60
55

15. Искусственных кож, обувных картонов и пленочных
материалов

50

16. Кожгалантерейные:

45

одноэтажные

55

многоэтажные
17. Меховые и овчинно-шубные
18. Обувные:

55

одноэтажные

50

многоэтажные

55

19. Фурнитуры и других изделий для обувной,
галантерейной, швейной и трикотажной промышленности

55
50
52

Минпищепром
СССР

1. Сахарные заводы при переработке свеклы, тыс.т/сут:

55

до 3 (хранение свеклы на кагатных полях)

50

от 3 до 6 (хранение свеклы в механизированных складах)
2. Хлеба и хлебобулочных изделий производственной
мощностью, т/сут:
до 45
более 45
3. Кондитерских изделий

37
40
50

4. Растительного масла производственной мощностью, т
переработки семян в сутки:
до 400
более 400

33

5. Маргариновой продукции

35

6. Парфюмерно-косметических изделий

40

7. Виноградных вин и виноматериалов

40

8. Пива и солода

50

9. Плодоовощных консервов

50

10. Первичной обработки чайного листа

50

11. Ферментации табака

40
41

1. Мяса (с цехами убоя и обескровливания)
Минмясомолпром
СССР

40

2. Мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных 42
продуктов
3. По переработке молока производственной мощностью, т
в смену:
до 100
более 100

43

4. Сухого обезжиренного молока производственной
мощностью, т в смену:

45

до 5
более 5
5. Молочных консервов
6. Сыра

36
42
45
37

1. Гидролизно-дрожжевые, фурфурольные,
белкововитаминных концентратов и по производству
Главмикробиопром
премиксов

Минзаг СССР

1. Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные
кормовые заводы, элеваторы и хлебоприемные предприятия

45

44

2. Комбинаты хлебопродуктов
42

Союзсельхозтехника

1. По ремонту грузовых автомобилей (типа ГАЗ-53А, ГАЗ53Б, ЗИЛ-130)

60

2. По ремонту тракторов (типа ДТ-75, МТЗ-50, МТЗ-52, К700, К-701, Т-150К, МТЗ-81), агрегатов и узлов к ним
3. По ремонту шасси тракторов (типа Т-150К)
4. Станции технического обслуживания грузовых
автомобилей (типа ЗИЛ-130, ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б)

56

54

5. Станции технического обслуживания энергонасыщенных 40
тракторов (типа К-700, К-701, Т-150К, МТЗ-80)
6. Пункты технического обслуживания тракторов,
бульдозеров и других спецмашин механизированных
отрядов районных объединений Союзсельхозтехника
7. Базы торговые областные

40

52

8. Базы прирельсовые (районные и межрайонные)
9. Базы минеральных удобрений, известковых материалов,
ядохимикатов
57
10. Склады химических средств защиты растений
54
35

57

Минместпром
РСФСР

1. Замочно-скобяных изделий

61

2. Художественной керамики

56

3. Художественных изделий из металла и камня

52

4. Духовых музыкальных инструментов

56

5. Игрушек и сувениров из дерева

53

6. Игрушек из металла

61

7. Швейных изделий
в двухэтажных зданиях

74

в зданиях более двух этажей

60

1. Цементные:
с сухим способом производства

35

с мокрым способом производства

37

Минтяжстрой
СССР,

2. Асбестоцементных изделий

42

Минсельстрой
СССР,

50
3. Предварительно-напряженных железобетонных
железнодорожных шпал производственной мощностью 90
тыс.м3/год

Минстройматериалов СССР,

Минпромстрой
СССР,
Минтрансстрой
СССР,
Минстрой СССР,
Минмонтажспецстрой СССР,
Минэнерго СССР

4. Железобетонных напорных труб производственной
мощностью 60 тыс.м3/год

45

5. Крупных блоков, панелей и других конструкций из
ячеистого и плотного силикатобетона производственной
мощностьб, тыс.м3/год
120
200
6. Железобетонных мостовых конструкций для
железнодорожного и автодорожного строительства
производственной мощностью 40 тыс.м3/год

45
50
40

7. Железобетонных конструкций для гидротехнического и
портового строительства производственной мощностью 150
тыс.м3/год
8. Сборных железобетонных и легкобетонных конструкций 50
для сельского производственного строительства
производственной мощностью, тыс.м3/год:
40
100
9. Железобетонных изделий для строительства элеваторов

производственной мощностью до 50 тыс.м3/год
10. Сельские строительные комбинаты по изготовлению
комплектов конструкций для производственного
строительства
11. Обожженного глиняного кирпича и керамических
блоков
12. Силикатного кирпича

50
55
55

50

13. Керамических плиток для полов, облицовочных
глазурованных плиток, керамических изделий для
облицовки фасадов зданий
14. Керамических канализационных труб

42

15. Керамических дренажных труб
16. Гравийно-сортировочные при разработке
месторождений способом гидромеханизации
производственной мощностью тыс.м3/год:

45
45

500-1000
200 (сборно-разборные)

45

17. Гравийно-сортировочные при разработке
45
месторождений экскаваторным способом производственной
мощностью 500-1000 тыс.м3/год
18. Дробильно-сортировочные по переработке прочных
однородных пород производственной мощностью
тыс.м3/год:
35
600-1600
200 (сборно-разборные)
19. Аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита

30
27

20. Вспученного перлита (с производством
перлитобитумных плит) при применении в качестве
топлива:
природного газа
мазута
21. Минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и 27
перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий
30
22. Извести
40
23. Известняковой муки и сыромолотого гипса
24. Стекла оконного, полированного, архитектурно-

строительного, технического и стекловолокна
25. Обогатительные кварцевого песка производственной
мощностью 150-300 тыс.т/год
26. Бутылок консервной стеклянной тары, хозяйственной
стеклянной посуды и хрустальных изделий

55
50
45

27. Строительного, технического, санитарно-технического
30
фаянса, фарфора и полуфарфора
28. Стальных строительных конструкций (в том числе из
труб)

33
38

29. Стальных конструкций для мостов
30. Алюминиевых строительных конструкций

27

31. Монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и
электромонтажных заготовок
32. Технологических металлоконструкций и узлов
трубопроводов

43

33. По ремонту строительных машин

45

34. Объединенные предприятия специализированных
монтажных организаций:

55

с базой механизации
без базы механизации

45

35. Базы механизации строительства

60

36. Базы управлений производственно-технической
комплектации строительных и монтажных трестов

60

37. Опорные базы общестроительных передвижных
механизированных колонн (ПМК)

48

38. Опорные базы специализированных передвижных
механизированных колонн (СПМК)

63

39. Автотранспортные предприятия строительных
организаций на 200 и 300 специализированных
большегрузных автомобилей и автопоездов
40. Гаражи:

50

на 150 автомобилей

55

на 250 автомобилей

47
60

40

50

40

40
50

Минтрансстрой

1. По капитальному ремонту грузовых автомобилей
мощностью 2-10 тыс. капитальных ремонтов в год

60

2. По ремонту агрегатов грузовых автомобилей и автобусов
65
мощностью 10-60 тыс. капитальных ремонтов в год
3. По ремонту автобусов с применением готовых агрегатов
60
мощностью 1-2 тыс. ремонтов в год
4. По ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью
30-60 тыс. капитальных ремонтов в год

65

5. Централизованного восстановления деталей
6. Грузовые автотранспортные на 200 автомобилей при
независимом выезде, %:

65

100
50
7. Грузовые автотранспортные на 300 и 500 автомобилей
при независимом выезде, %:

45
51

100
50
8. Автобусные парки при количестве автобусов:

50

100

55

300
500

50

9. Таксомоторные парки при количестве автомобилей:

55

300

60

500
800

52

1000

55

10. Грузовые автостанции при отправке грузов 500-1500
т/сут.

56
58

11. Централизованного технического обслуживания на 1200
55
автомобилей
12. Станции технического обслуживания легковых
автомобилей при количестве постов:

45

5
10
25

20

50

28

13. Автозаправочные станции при количестве заправок в
сутки:

30
40

200
более 200
14. Дорожно-ремонтные пункты (ДРП)
15. Дорожные участки (ДУ)
То же, с дорожно-ремонтным пунктом
То же, с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи

13
16
29

16. Дорожно-строительное управление (ДСУ)
17. Цементно-бетонные производительностью, тыс.м3/год:
30

32
34

60
120

40

18. Асфальтобетонные производительностью, тыс.т/год:
30
60
120
19. Битумные базы:

42
47
51

прирельсовые

35

притрассовые

44

20. Базы песка

48

21. Полигоны для изготовления железобетонных
конструкций мощностью 4 тыс.м3/год

31
27
48
35

Минрыбхоз СССР

1. Рыбоперерабатывающие производственной мощностью,
т/сут:
до 10
более 10
2. Рыбные порты

Минбыт РСФСР

40
50
45

1. Специализированные промышленные предприятия
службы быта при общей площади производственных зданий
более 2000 м2:
а) по изготовлению и ремонту одежды, ремонту
радиотелеаппаратуры и фабрики фоторабот
б) по изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной
бытовой техники, фабрики химчистки и крашения,
унифицированные блоки предприятий бытового
обслуживания типа А

60

55

в) по ремонту и изготовлению мебели

50
1. Нефтеперерабатывающей промышленности
Миннефтехимпром 2. Производства синтетического каучука
СССР
3. Сажевой промышленности

46
32
32

4. Шинной промышленности

55

5. Промышленности резинотехнических изделий

55

6. Производства резиновой обуви

55

Мингео СССР

1. Базы производственные и материально-технического
снабжения геологоразведочных управлений и трестов

40

2. Производственные базы при разведке на нефть и газ с
годовым объемом работ, тыс.м, до:
20
50
100
3. Производственные базы геологоразведочных экспедиций
при разведке на твердые полезные ископаемые с годовым
объемом работ, тыс.руб.:

4
45
50

до 500
более 500

32

4. Производственные базы партий при разведке на твердые
35
полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс.руб.,
до:
400
500
5. Наземные комплексы разведочных шахт при подземном 32
способе разработки без обогатительной фабрики
35
мощностью до 200 тыс.т в год
26
6. Обогатительные мощностью до 30 тыс.т в год
7. Дробильно-сортировочные мощностью до 30 тыс.т в год
25
20

Мингазпром

1. Головные промысловые сооружения, установки
комплексной подготовки газа, компрессорные станции
подземных хранилищ газа

35

2. Компрессорные станции магистральных газопроводов
3. Газораспределительные пункты подземных хранилищ
газа

40
25

4. Ремонтно-эксплуатационные пункты
45
Госкомиздат СССР 1. Газетно-книжно-журнальные, газетно-журнальные,
книжные

50

Гооснаб СССР

1. Предприятия по поставкам продукции

40

2. Предприятия по поставкам металлопродукции

35

Примечания: 1. Плотность застpойки площадки пpомышленного пpедпpиятия опpеделяется в
пpоцентах как отношение площади застpойки к площади пpедпpиятия в огpаде (или пpи отсутствии
огpады - в соответствующих ей условных гpаницах) с включением площади, занятой вееpом
железнодоpожных путей.
2. Площадь застpойки опpеделяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооpужениями всех
видов, включая навесы, откpытые технологические, санитаpно-технические, энеpгетические и
дpугие установки, эстакады и галеpеи, площадки погpузо-pазгpузочных устpойств, подземные
сооpужения (pезеpвуаpы, погpеба, убежища, тоннели, над котоpыми не могут быть pазмещены
здания и сооpужения), а также откpытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и откpытые
склады pазличного назначения пpи условии, что pазмеpы и обоpудование стоянок и складов
пpинимаются по ноpмам технологического пpоектиpования пpедпpиятий. В площадь застpойки
должны включаться pезеpвные участки на площадке пpедпpиятия, намеченные в соответствии с
заданием на пpоектиpование для pазмещения на них зданий и сооpужений (в пpеделах габаpитов
указанных зданий и сооpужений).
В площадь застpойки не включаются площади, занятые отмостками вокpуг зданий и сооpужений,
тpотуаpами, автомобильными и железными доpогами, железнодоpожными станциями, вpеменными
зданиями и сооpужениями, откpытыми споpтивными площадками, площадками для отдыха
тpудящихся, зелеными насаждениями (из деpевьев, кустаpников, цветов и тpав), откpытыми
стоянками автотpанспоpтных сpедств, пpинадлежащих гpажданам, откpытыми водоотводными и
другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооpужениями или частями их,
над котоpыми могут быть pазмещены дpугие здания и сооpужения.
3. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооpужениями, пpоизводится по внешнему контуpу
их наpужных стен на уpовне планиpовочных отметок земли.
Пpи подсчете площадей, занимаемых галеpеями и эстакадами, в площадь застpойки включается
пpоекция на гоpизонтальную плоскость только тех участков галеpей и эстакад, под котоpыми по
габаpитам не могут быть pазмещены дpугие здания или сооpужения, на остальных участках
учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опоp галеpей и эстакад на уpовне
планиpовочных отметок земли.
4. Пpи стpоительстве пpедпpиятий на площадках с уклоном 2% и более минимальную плотность
застpойки допускается уменьшать в соответствии с таблицей.

Уклон местности, %

Поправочный коэффициент понижения плотности
застройки

2-5

0,95-0,90

5-10

0,90-0,85

10-15

0,85-0,80

15-20

0,80-0,70

5. Минимальную плотность застpойки допускается уменьшать (пpи наличии соответствующих
технико-экономических обоснований), но не более чем на 1/10 установленной настоящим
пpиложением:
а) пpи pасшиpении и pеконстpукции пpедпpиятий;
б) для пpедпpиятий машиностpоительной пpомышленности, имеющих в своем составе
заготовительные цехи (литейные, кузнечно-пpессовые, копpовые);
в) пpи стpоительстве пpедпpиятий на площадках со сложными инженеpно-геологическими или
дpугими неблагопpиятными естественными условиями;
г) для пpедпpиятий по pемонту pечных судов, имеющих бассейновые цехи лесопиления;
д) для пpедпpиятий тяжелого энеpгетического и тpанспоpтного машиностpоения пpи
необходимости технологических внутpиплощадочных пеpевозок гpузов длиной более 6 м на
пpицепах, тpайлеpах (мосты тяжелых кpанов, заготовки деталей pам тепловозов и вагонов и дp.) или
межцеховых железнодоpожных пеpевозок негабаpитных или кpупногабаpитных гpузов массой
более 10 т (блоки паpовых котлов, коpпуса атомных pеактоpов и дp.);
е) для пpедпpиятий Минpадиопpома, Минэлектpонпpома, Мингазпpома, Минpыбхоза СССР,
Союзсельхозтехники, Мингаза СССР, Минместпpома РСФСР, а также для пpедпpиятий
цельномолочной пpомышленности, сыpа, сухого и сгущенного молока, кондитеpских изделий пpи
необходимости стpоительства на площадках пpедпpиятий собственных энеpгетических объектов и
водозабоpных сооpужений.

