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Схема організації
зовнішнього пожежогасіння

       Джерелом зовнішнього пожежогасіння колеса огляду є існуючий пожежний гідрант на системі
снігонапилення біля існуючого будинку громадського харчування "Фільварок".
       Розрахункова витрата води - 10 л/с. Створення тиску в системі снігонапилення при пожежі
здійснюється включенням насосно-компресорної станції №1 з забором води з озера №1.
       Доступ до пожежного гідранта забезпечується всюдихідним транспортним засобом "Дефендер", в
салоні якого перевозиться екіпаж служби НС і який обладнаний насосною станцією для підключення до
гідранта. Шлях руху всюдихода "Дефендер" - по лижній трасі 2С, а також по лижній трасі 1С.
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Примітка:
 Дане креслення виконане на основі матеріалів , наданих інвестором Тз ОВ " Буковель"

Детальний план території  в межах розміщення земельних ділянок площею 1,282 га
кадастровий  номер  2611092001:22:002:1983,  та площею 0,1406 га , кадастровий номер

2611092001:22:002:1981з метою визначення містобудівних умов та обмежень для
об’єкту: « Нове будівництво атракціону» Оглядове  колесо»ТК «Буковель»

із впорядкуванням прилеглої території   в селі  Поляниця
Надвірнянського району Івано-Франківської області


