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Схема підключення очисних споруд до каналізаційної
насосної станції

М 1:10 000

Пн

Пд

Літо

Зима

Місце розташування земельної ділянки

Г

 Т 0220

 Р 08

 Р 08

 Т 0212

А-Б  -  землі Горишківської сільської ради
Б-В  -  землі Жолоб'янської сільської ради
В-Г  -  землі Комаргородської сільської ради
Г-Д  -  землі Липівської сільської ради
Д-Е  -  землі Раківської сільської ради
Е-Є  -  землі  Антонівської сільської ради
Є-Ж  -  землі Великорусавської сільської ради
Ж-А  - землі Олександрівської сільської ради

Опис меж

Умовні позначення
Позначення Назва

Межа території населеного пункту - смт. Томашпіль

Територія населеного пункту - смт. Томашпіль

Ділянки для ведення товарного с-г виробництва

Колективне садівництво

Колективне городництво

Особисте селянське господарство (соціальна сфера)

Землі запасу

Землі резервного фонду

Землі лісового господарства

 Р 08

 Т 0220

 Т 0212

Регіональна дорога Немирів-Ямпіль

Територіальна дорога Вендичани-Чернівці-Томашпіль

Територіальна дорога Вінниця-Шпиків-Комаргород

СЗЗ 200 м

Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель та
закладів комунального обслуговування (реконструкція системи водовідведення смт. Томашпіль

(будівництво очисних споруд)) за межами смт. Томашпіль на території Томашпільської селищної ради (із
земель державної власності сільськогосподарського призначення - ріллі) загальною площею 1,6 га

Схема підключення очисних споруд до каналізаційної насосної станції
М 1:10 000

Санітарно-захисна зона очисних споруд

КН

КН Споруда з каналізаційною насосною станцією

Лінія підключення очисних споруд до каналізаційної
насосної станції

Зм. Кільк. Аркуш.

7

ДПТ для будівництва та обслуговування будівель та закладів комунального обслуговування (реконструкція системи
водовідведення смт. Томашпіль (будівництво очисних споруд)) за межами смт. Томашпіль на території Томашпільської

селищної ради (із земель державної власності сільськогосподарського призначення - ріллі)
загальною площею 1,6 га

АркушівАркушСтадія
ДатаПідпис№ Док.

ДПТ

ДП "Поділлягеодезкартографія"Гарнага

Виконав
Перевірив Безпрозванний

ГАП Безпрозванний

Нач. відділу

Гарнага

Бондар

2854/07-09/17 ТО - ДПТ

Детальний план території
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