
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки

Кв ОСММ/ХЗ від« © » 097 2017р.
/

вул. Привокзальна, 28а в м. Лиман Донецької області
(адреса або місце розташування земельної ділянки)

Загальні дані:

І.Назва об'єкта будівництва: “Реконструкція будівель СП “Лиманське
моторовагонне депо” регіональної філії “Донецька залізниця,,” ;
2. Інформація про замовника СТОУКТУОНИЙ підрозділ “Лиманське
моторовагонне депо” регіональної філії “Донецька залізниця” ПАТ
“Українська залізниця” ;
3. Наміри забудови: реконструкція
4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта : Донецька обл., М. Лиман,
вул. Привокзальнаь28а;
5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою:
ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право постійного користування земельною
ділянкою серія ЯЯ 9058864, наданий відповідно до рішення
Краснолиманської міської ради від 10.01.2007 року Л'95/6-245;
6. Площа земельної ділянки: 191.0695 га
7. Цільове призначення земельної ділянки:

обслуговування об'єктів Донецької залізниці
8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план
зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності):
Генеральний план міста Красний Лиман. затверджений рішенням сесії
Краснолиманської міської ради від 26.05.2011 Ка 6/6-376 «Про
затвердження проекту «Коригування окремих позицій генерального плану
міста Красний Лиман»;
9. Функціональне призначення земельної ділянки обслуговування об'єктів
залізниці ;
10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва (реконструкції)

Загальна площа земельної ділянки - 191, 0695 га
Вид об'єкта - цех технічного обслуговування (ТО-3), та поточного ремонту

(ПР-1) електропоїздів:
Висота - 12,0 м;
Розміри у плані - 71,7х36,8м ;

Площа забудови - 2383,0 кв.м;
Загальна площа будинку - 2096,6 кв.м;
Будівельний об'єм - 23227,0 куб.м;
Поверховість - 1,2.

Вид об'єкта - цех поточного ремонту (ПР-2), та поточного ремонту
електропоїздів (ПР-3):

Висота - 14,0 м;
Розміри у плані з прибудовами - 92,1х21,8м;
Площа забудови після реконструкції - 2139,0 кв.м;



Загальна площа будівлі після реконструкції - 2379,0 кв.м;
Будівельний об“єм після реконстркції - 22318,0 куб.м;
Поверховість після реконструкції - 1,2.

ВИД об'єкта- ділянка позапланових ремонтів:
Висота - 12,0 м;
Розміри у плані - 47,4х21,96м;
Площа забудови після реконструкції - 846,0 кв.м;
Загальна площа будівлі після реконструкції - 708,0 кв.м;
Будівельний об'єм - 8456,0 куб.м;
Поверховість - 1.

Містобудівні умови та обмеження:
І.Граничнодопустима висота будівель: 12-14 м ;

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: - ;

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) - ;

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання
забудови : згідно ДБН 360-92** “Містобудування” ;
5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони
охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-
захисні та інші охоронювані зони) відсутні;
6. Мінімальне допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, ДО існуючих будинків та
споруд : згідно ДБН 360-92** “Містобудування” (Додаток 3.1) Протипожежні
вимоги;
7. Охоронювані зони інженерних комунікацій згідно ДБН 360-92**
“Містобудування”;
8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва":
ЗГіДНО завдання на ПООЄКТУВЗННЩ
9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): передбачити
проектом;
10. Забезпечення умов транспортне-пішохідного зв'язку: передбачити проектом:
11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:

передбачити згідно проекту ;

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини відсутні ;
13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення: забезпечити
відповідно до норм діючого законодавства;
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ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу НВ-1402773012017
Дата формування 08.09.2017
Налано на заяву (запит) ПАТ "Українська залізниця" регіональна філія «Донецька залізниця»

Структурний підрозділ «Лиманське моторвагонне депо»
08.09.2017, ЗВ-14032579220 1 7

Дані, 'за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі
Кадастровий номер 1413300000:01:012:0226
земельної ділянки

Загальні відомості про земельну ділянку
Кадастровий номер 1413300000:01:012:0226
Місце розташування Донецька область, м. Красний Ліман
( адміністративно-
територіальна одиниця)
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту
Категорія земель Землі промисловості, транспорту, зв,язку, енергетики, оборони та іншого

призначення
Вид використання обслуговування об'єктів Донецької залізниці
земельної ділянки
Форма власності Державнавласність
Площа земельної 191 .0692
Ділянки, гектарів

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки
Інформація про
локументацію із
землеустрою, на
підставі якої здійснена
державна реєстрація
земельної ділянки

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі
зміни їх цільового призначення, 16.03.2011;ТОВ "Земельні ресурси
Краснолиманщини", Рева Роман Олександрович

Орган. який Краснолиманський районний відділ Донецької регіональної філії Центру
зареєстрував земельну ДЗК
ділянку
Дата державної 10.01.2007
;еєстрації земельної
:ілянкн

Д-ы ге > : ;; ::::омоюю програмноюзабезпеченняДержавною земельноюкадастру



Відомостіпро право власності / право постійного користування

Вид права
Інформація
про власників
(користувачів)
земельної ділянки
Найменування
Реквізити документа,
що посвідчує особу
Податковий номер
Місцезнаходження

Документ, який
є підставою для
виникнення права
Документ, що'
посвідчує право

Вид сервітуту
Площа земельної
ділянки (її частини), на
яку поширюється дія
сервітуту
Підстава для
встановлення
земельного сервітуту
Дата державної
реєстрації сервітуту
Строк дії сервітуту

Вид сервітуту
Площа земельної
ділянки (її частини), на
яку поширюється дія
сервітуту
Підстава для
встановлення
земельного сервітуту
Дата державної
реєстрації сервітуту
Строк дії сервітуту

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з

Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закон;.

що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну діл:-

Право власності

Краснолиманська міська рада

04053275
804, 84400, Донецька область, Краснолиманський район, м. Красний

Лиман, Фрунзе, 46

Державнийакт від 10.01.2007 ЯЯ 058864

Відомості про земельний сервітут

Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху

0.0097 гектарів

Договір

Відомості про земельний сервітут

Інші земельні сервітути
0.0023 гектарів

Договір

Створено за допомогою програмноюзабезпеченнядержавного земельного кадастру

годі."...їе."1д'.''|'



Витяг підготував та Н. В. Зозуля, Відділ у Лиманському районі Головного управління

надав Держгеокадастру у Донецькій області
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Додаток до витягуз Державною земельноюкадасгрупро
земельну ділянкувід 08.09.2017р. На НВ-1402773012017

Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровийномер земельної ділянки 1413300000 :01 :012:0226

Масштаб 1; 50000

Створено за допомогою програмноюзабезпеченняДержавногоземельноюкадастру



ОПИС МЄЖ: УМОВНЇ позначення:

Від А до В ТОВ "Хозхімсервіс";
Від Б до В Панюхно Н.О.;
Від В до Г Донецька залізниця на території
Дробишевської селищноїради;
Від Г до Д Краснолиманська міська рада;
Від Д до В Донецька залізниця на території
Дробишевської селищноїради;
Від Е до Є ЯроваЛ.І.;
Від Є до Ж ЯроваЛ.І.;
Від Ж до 3 Краснолиманська міська рада;
Від 3 до И Краснолиманська міська рада;
Від И до І Краснолиманська міська рада;
Від І до Ї Краснолиманська міська рада;
Від Ї до Й Люшенко А.В.;
Від Й до К Краснолиманська Міська рада;
Від К до Л Донецька залізниця на території
Ямпільської селищноїради;
Від Л до М ДП "Краснолиманський лісгосп";
Від М до Н Донецька залізниця на території
Красноліманської міської ради;
Від Н до А Краснолиманська міська рада;
Від 0 до П Краснолиманська міська рада;
Від П до Р Краснолиманська міська рада;
Від Р до С АТ Організація робітничого
постачання;
Від С до Т Краснолиманська міська рада;
Від Т до У АТ Організація робітничого
постачання;
Від У до Ф ДП Красноліманський лісгосп;
Від Ф до Х Краснолиманська міська рада;
Від Х до Ц ДП "Красноліманський лісгосп";
Від Ц до Ч Краснолиманська міська рада;
Від Ч до Ч ДП "Красноліманський лісгосп";

Експлікація земельних угідь:

Всього У тому числі за земельними угіддями, гектарів:
земель, Під залізницями Під залізницями Під залізницями

гектарш
1 2 З 4

Площа 191 .0572 0.0097 0.0023
земельної
ділянки,
гектарів
'. 91 .0692



Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельноїділянки
Прізвище та ініціали особи, яка склала
кадастровий план земельноїділянки Зозуля Н. В.

Підпис особи, яка склала кадастровий план
земельної ділянки

Створено за допомогою програмноюзабезпеченняДержавною земельного кадасгру;
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азу-
пувлцчнн АКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
ФІЛІЯ «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»
Харківське відділення

вул. Є. Котляра, 7, м. Харків, 61052, тел. (057) 724-41-25 факс (057) 7241-5072
е-табІ: и29385ФиКглеї, рдсіогзартСфІоШз.р:.игдоииа
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Містобудівний розрахунок із техніко-економічними
показниками

Реконструкція будівель.СПКЛиманське моторвагоние депо»
регіональної філії «Донецька залізниця» за адресоюДонецька

область м. Лиман, вул. Привокзальна (Кірова), 28а.

Замовник:
Структурний підрозділ «Лиманське
моторвагонне депо» регіональної філії
«Донецька залізниця» ПАТ «Українська
залізниця»

Начальник відділення

Начальник відділу

ГАП М . ) С.І. Горобець

2017 р.



Зміст

1. Вихідні дані 6
2. Містобудівна ситуація 6
З. Технологічні рішення 7
4. об*ємно - планувальні рішення 10
5. Конструктивні рішення 12
6. Основні техніко-економічні показники об“єкта 13

містобудування
7. Розрахункові параметри будівлі 14
8. Розрахунки щодо умов та обмежень забудови 15

земельної ділянки
9. Розрахунок мінімальної кількості машино-місць 15

Вихідні Дані для проектування (додатки):

Додаток А Завдання на проектування
Додаток Б Кваліфікаційний сертифікат серія АА Ле 001499 виданий

29.04.2013 р.
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Ц.
І.Вихідні дані

Реконструкція будівель СП «Лиманське моторвагонне депо» регіональної

філії «Донецька залізниця» виконується замовником з метою створення сучасної

ремонтної бази для ремонту електропоїздів БЮТ і ЕД2Т, що дозволить
поліпшити якість ремонту та утримання електропоїздів.

Для цього використовують існуючі будівлі: ділянка ремонту
ПР-1(літ. «В»),

ділянка ремонту ПР-2 (літ. «Г») та десятої ступені (літ.
«Е-2»).

В депо експлуатуються електропоїзди ЕР2Т та ЕД2Т в 4-х, 6-ти та 10-ти

вагонному виконанні.

Габарити вагонів:
- довжина вагонів по автозчепам - ЕР2Т - 20281 мм, ЕД2Т - 21500 мм;
- висота вагонів без струмоприймача - 4253 мм, зі струмоприймачем

:упушеним - 5076 +/- 50 мм;
- маса візка: моторного - 15,7 т, причіпного - 8,0 т;
- маса рами візка: моторного - 2,0 т, причіпного - 1,4 т.
Планується проводити наступні види робіт:
- підготовка та ремонт секцій електропоїзда;
- розбирання секцій електропоїзда;
- ремонт кузова;
- ремонт струмоприймачів;
- ремонт та перевірка електричних машин на

випробувальній станції;

- ремонт контрольно-вимірювальних пристроїв;
- ремонт колісних пар;
- ремонт букс та підшипників;
- виготовлення та ремонт механічних деталей;
- ремонт сидінь та внутрішнього обладнання

вагонів.
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2. Містобудівна ситуація

Будівлі СП «Лиманське моторвагонне депо»: ділянка ремонту ПР-1(літ. «В»),

:ілянка ремонту ПР-2 (літ. «Г») та десятої ступені (літ. «Е-2») розташовані в м.

Їіиман, Донецької обл., по вул. Привокзальна (Кірова), 28а.

Згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 29.05.
2008 р,

;ерія САВ М.) 991730 ділянка належить Державі в особі Міністерства транспорту

і: звіязку України, закріплене на правах господарчого відання Державного
:іцприємства «Донецька залізниця».

Цільове призначення земельних ділянок - експлуатація залізничних колій,
виробничих, складських, допоміжних, адміністративних будівель та споруд.

Ділянка обмежена:
- з півночі- територією північного сортувального парку;
- з півдня - територією ранжирного парку;
- з заходу - територією вагонного депо;
- зі сходу - складом вугілля.

Арк.
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3. Технологічні рішення

Згідно завдання на проектування проект розроблено в дві черги:
- 1 черга передбачає реконструкцію дільниці ремонту ПР-І (тепловозів) під

цех технічного обслуговування (ТО-3) та поточного ремонту (ПР-1)
електропоїздів ЕР2Т і ЕД2Т.

Існуюче положення:
Висота до низу ферм - 7,5 м, висота до підкранової колії - 6,2 м; відстань між

::ями суміжних колій -8,54 м;від осі коліїМ 1 до повздовжньої стіни - 6,0 м; від

::і колії М.) 2 до повздовжньої стіни - 6,32 м; оглядові канави цеха мають глибину
- 71300 мм.

Довжина ремонтних стійлМ 1 та М! 2 (між торцевими стінами) - 70300 мм.

Еїожне стійло має дві оглядові канави. Відстань відворіт до обрізу канави - 2950

:).: з однієї та іншої сторони цеха, довжина оглядових канав - 30670 мм, між
канавами ремонтного стійла поперек цеха на рівні підлоги проходить
'гхнологічний канал (каналізація локомотивного депо), відстань між обрізами

канав - 2700 мм.
Згідно технологічного розрахунку кількість ремонтних стійл задовольняє

: зтребам цеху технічного обслуговування (ТО-3) та поточного ремонту (ПР-1)

г.“.ектропоїздів.
Згідно норм проектування та вимог НПАОП 6321-1.18-89можливо розмістити

:: три вагони на кожному стійлі.
Кран - балка в/п 2 т.

Проектом передбачено:встановлення кран-балки в/п 3,2 т замість кран-
?дкн в/п 2 т для забезпечення зміни тягових двигунів та колісних пар. Для

:;;чності огляду механічної частини електропоїздів на стійлах,виконуємо
ЕНЕІЖЄННЯ підлоги повздовж ремонтних стійл на глибину 550 мм, та шириною між

ремонтними стійлами М). 1 та М 2 на ширину 7000 мм, на вісь простір між

::ійлами, зниження підлоги повздовж ремонтних стійл від осі колії М 1 таМ 2, до

:овзцовжніх стін на ширину 1900 мм від рейки колії.
Для забезпечення технологічності ремонту та огляду екіпажної частини

електропоїздів в оглядовій канаві,виконується винос технологічного каналу
"" каналізації локомотивного депо) з подовженням оглядових канав ремонтних

стійл М 1 та М.) 2 на довжину 65 м зі сходинками.
Між ремонтними стійлами встановлюються естакади (технологічні

платформи) для входу до вагону та підйому на дах вагону для огляду, монтажу
й

-.. перевірки дахового обладнання. Платформи виконуються з внутрішній сторони

ремонтних стійл.
Верхня площадка технологічних платформ для виходу на кришу вагона

повинна бути на висоті 4,2 м від рівня головки колії на довжину ремонтного
стійла 64 м, шириною 1,0 м. Нижня платформа для входу до вагону на висоті 1,3

м від рівня головки колії.

під»
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ЙОбладнання, що передбачено в проекті для забезпечення цеху, відповідно-,

до технолопчноі компоновки:
1. Два заправних агрегати для рідкого та консистентного мастила. Потрібна

:отужність 2,2 кВт х 2 = 4,4 кВт.
2.06ладнання для демонтажу та монтажу фрикційного апарата

;зтозчеплення.
3. Зварювальний трансформатор - 32,2 кВт.
4.Перетворювачстабілізуючої напруги типуИПС-ІОО/ 100. Потрібна

* :тужність 50 кВт.
5.Рухомий вантажопідйомний пристрій для зміни допоміжних машин

: ', -ктропоїздів типуУПГ-2,2/90Р.
6.Калориферне устаткування сушіння ізоляції типу ТЕД СФЩЦ 70,

“ :тужність 73 кВт.

- 2 черга передбачає реконструкцію ділянки цеху ПР-2 (тепловозів) під цех
поточного ремонту (ПР-2) та поточного ремонту (ПР-3)електропоїздів
ЕР2Т і ЕД2Т. Реконструкцію будівлі десятої ступені під ділянку
позапланових ремонтів.

Існуюче положення цеху поточного ремонту (ПР-2) та поточного ремонту
ПР-З) електропоїздів:

Ділянка цеху ПР-2 (тепловозів) перегороджена стінною з воротами на дві
- ;:тнни, загальний розмір - 70,9 х 21,8 М, загальна площа - 1392 М2:

- Перша частина має розміри - 34,11 х 20,60 М. Три ремонтних стійла з
' *:єцовими канавами довжиною 30,67 М та глибиною - 1,3М, відстань від воріт до

Ї;;зу ремонтної канави - 2950 ММ, від внутрішньої стіни до обрізу канави - 2680
; Канави М.) 4 та М.) 5 перекрити рифленим залізом, канава М З перекрита

- :;:ково. Висота до низу ферм - 7,5 М, висота до підкранової колії - 6,2 М. Кран-
Їдїзса в/п 2 т.

- Друга частина має розміри - 34,68 х 20,60 м. Три ремонтних стійла з
:::ядовими канавами довжиною 30,67 М таглибиною-1,3 М, відстань від
внутрішньої стіни до обрізу ремонтної канави - 2950 ММ, від воріт до обрізу
канави - 2680 ММ. Висота до низу ферм - 7,5 м. Відсутнє вантажне підіймальне
: бпацнання.

- Відстані Між осями суміжних колій М 3 та М.) 4 -5,9 м, між осями колій М.» 4

та Хе 5 - 5,8 м, від осі колії М.» 3 до повздовжньої стіни - 4,41 М, від осі колії М.» 5

до повздовжньої стіни - 4,47 м.
Згідно технологічного розрахунку кількість ремонтних стійл задовольняє- потребам цеху поточного ремонту (ПР-2) та поточного ремонту (ПР-3)

електропоїздів.
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Проектом передбачено:
Ремонти в об,ємі ПР-2 і ПР-З електропоїздів, виконуються по секціям

моторний та причіпний вагони).
В першій частини цеху:
- демонтуємо оглядові канави;
- для ремонту обладнання електропоїздів встановлюємо стенди та

інше

, їладнання для огляду, діагностування та ремонту електричних машин,
візків

ЬЬТОНЇВ, колісних пар;
- монтуємо мийну машину для візків, колісних пар та інших вузлів

: '. ектропоїзда;
- монтуємо площадку для ремонту струмоприймачів на

висоті майже 2790

- обладнуємо випробувальну станцію електричних машин;
- для транспортування обладнання та вузлів між стендами та ремонтними

' ; :нціями заміняємо кран-балку в/п 2 т на кран-балку в/п 5 т. Підкранові колії
" :х частин цеху виконуємо на одній висоті;

- ремонт редукторів колісних пар та кузовного обладнання виконуємо в
' : ;імішенняхприбудови.

Піднімання кузовів вагонів провадимо в другій частині цеху ПР-2

' гіловозів), для чого:
- ремонтне стійло М,» З використовуємо для розбирання (збирання) та ремонту

: тарних вагонів, довжина оглядової канави 24,0 м зі сходинками;
- ремонтне стійло М.) 4 - оглядову канаву демонтуємо, використовуємо

- ;;тнну колії для накопичення колісних пар та розміщення верстатів та робочих
* ; ::.їцій по ремонту рам візків, ресорного обладнання, гальмівної важільної
' ::ецачі, поглинальних апаратів;

- ремонтне стійло М.» 5 для розбирання (збирання) та ремонту головних та
= : ;їчіпних вагонів, довжина оглядової канави 24,0 м зі сходинками;

- на стійлахМ 3 таМ 5, встановлюється по комплекту електричних домкратів
' :: ТЕД-ЗО, для піднімання кузовів вагонів;

- встановлюємо мостовий кран в/п 10т, керуванням з кабіни крана,
з;1-:тзжопідіймальний кран 10 т забезпечує транспортування рами візка з двома
' =. : гзнми двигунами електросекції ЕР;

- ремонт букс колісних пар, роликових підшипників виконуємо у прибудові,'- : ;озгашовуємо мийні машини та інше обладнання для ревізії, ремонту згідно
“: ,їчэг нормативно - технічної документації;

- встановлюємо технологічні платформи на висоті 4,2 м від рівня головки
- ::і'і для заходу на дах вагону електропоїзду для демонтажу (монтажу)- . її,-;.моприймача та огляду і ремонту іншого дахового обладнання, ширина 0,8 м,

: г;.їонтних стійл М 3 та М 5, нижня платформа для входу у вагон - на висоті 1,3
* ;. від рівня головки колії.

У двоповерховій прибудові на першому поверсі, улаштовуємо відділення

раз.іонтуредукторів колісних пар та кузовного обладнання. В цьому приміщенні

встановлюємо верстатне обладнання для виконання ремонту згідно вимог

.- нормативно- технічної документації.
Арк.
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У зоні обслуговування крана розташовані: ремонтні

стійла вагонів. :: : .-

:емонтажу та монтажу візків вагонів, ремонтні
позиції рам візків, електричних

.:ашин, колісних пар, струмоприймачів, випробувальна
станція електричних

ізшин, мийна машина візків, колюних пар та
іншого обладнання електропоїзда.

Існуюче положення ділянки позапланових ремонтів:
Десята ступень(дільниця позапланових ремонтів)

має дві колії:

- висота до низу ферм - 7,5 м;
- одна (7 колія) довжиною 46,45 м, має оглядову канаву глибиною 13 м та

::зжиною 30,4 м;
- друга (8 колія) довжиною 35,6 м, обладнана мостовим краном в/п 10 т,

- а:;:ванням 3 підлоги, висота низу ферм перекриття цеха - 7,4 м, підкранові колії
; висоті - 5,81 м;

- відстані між осями суміжних колій 5,55 м, від осі колії На 7 до повздовжньої

. 53:11 3928 М, від осі колії М.» 8 до повздовжньої стіни 5,0 м;

- між оглядовою канавою 7 колії та 8, на відстані 25,78 м від воріт колії М.» 7

- ; 140 м від обрізу оглядової канави улаштована поперечна яма
глибиною 2,7 м

- .-. переміщення підйомника
колісних пар.

Проектом передбачено:
У звязку з відсутністю стійла для обточування колісних пар та необхідного

- Тінкового обладнання, моторвагонне депо не має можливості підтримувати

.- зень надійності електропоїздів в експлуатації
без обточування бандажів

« ЇїісІ-ІИХ пар. З метою підтримання оптимальної величини прокату та товщини

: з Зенів колісних пар вагонів пропонується змонтувати станок типу
А41 на

; :;їані 21250 мм від воріт на 7-й колії десятої ступені депо. Згідно

' : аналогічногорозрахунку, для встановлення станка
обточування колісних пар

;: :нів електропоїздів необхідно стійло довжиною 42,3 м. По дОвжині

;; :зольняє стійло М.» 7. Потужність станка А41 - 8,6 кВт.

Канаву для переміщення підйомника колісних пар демонтуємо.
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' Е'-'-ркас-металеві колони та балки;
- ерекриття- монолітне;
.:ікриття- профлист, утеплювач, мембрана;
. -.регородки- гіпсокартон на металевому каркасі,
'-'теплення- екструдований пінополістирол;
З '.КНЗ - МЄТЗЛОПЛЗСТИКОВІ,

Двері - металеві, металопластикові, протипожежні;
Зорота - металеві двостулкові;

ш-

Ділянка позапланових ремонтів

3-ЦІВЛЯ ЗЗПРОЄКТОВЕІНІ З НЗСТУПНИХ КОНСТРУКЦІЙ.

ЗХндаменти - ІСНУЮЧІ ЗЗЛІЗОбЄТОНІ-ІІ СТОВПЧЗСТІ та СТрІЧКОВІ,

.. ТІНИ ЗОВНІШНІ
Колони - існуючі з червоної цегли та металеві,
Ферми- металеві;
Піцкранові балки- металеві зварні;
Покриття- профлист, утеплювач, мембрана,
Зтеплення- цементно-перлітова штукатурка;
Вікна - металопластикові;
Двері- металеві, металопластикові, протипожежні;
Ворота- металеві двостулкові;
.Їіхтар- металевий каркас з покриттям з полікарбонату.

ІСНУЮЧІ 3 ЧЄРВОНОЇ та СИЛІКаТІ-ІОІ ЦЄГЛИ,

6. Основні техніка-економічні показники об,єкта містобудування
(орієнтовні)

Вид обієкта - цех технічного обслуговування (ТО-3), та поточного ремонту
ЇР-і) електропоїздів.

Висота- 12,0 м.
Розміри у плані- 71 ,7х36, 8 м.
Згідно класифікатора будівель1 споруд ДК 018-2000 1-251.9. Будівлі інших

*.ромислових виробництв.

Техніка-економічні показники (орієнтовні)

До реконструкції
Найменування ( згідно технічного Після реконструкції

паспорту)
Площа забудови 2383,0 м2 23 83,0 м2

Загальнаплоща будинку 2096,6 м2 2096,6 м2

Будівельний обієм 23227,0 м3 21751,0 м3

Поверховість 1,2 1,2

Би. [Кільк. Арк. Медок. Підпис Дата
222 - МР

Арк.
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З нд об'єкта- цех поточного ремонту (ПР-2) та поточного ремонту
- *:опоїздів (ПР-3).
З:.їсота - 14,0 м.
: :зміри у плані з прибудовами - 92,1х21,8 м.
Ї- ґілно класифікатора будівель і споруд ДК 018-200

. .;.тових виробництв.

Техніко-економічні показники (орієнтовні)

О -1251.9. Будівлі інших

До реконструкції
(згідно технічного Після реконструкції

Найменування

'
паспорту)

- -; забудови 1600,0 м2 2139,О М2 Д
:. ,; ':эїа площа будинку 1461,7 м2 2379,0 м2

”. вільний об9єм 17386 м3 22318,0 м3

" з::ховість
1 1,2

исота - 12,0 м.
Н

І;)

І;]

тзміри у плані - 47,4 х 21,96 м.
Згідно класифікатора будівель і споруд ДК
'їслових виробництв.

Техніка-економічні показники (орієнтовні)

;їд об”єкта - ділянка позапланових ремонтів.

018-2000 -1251.9. Будівлі інших

До реконструкції
(згідно технічного Після реконструкції

Найменування паспорту)

;; забудови 846,0м2 846,0 м2

: ;,ьна площа будинку
708,0м2 708,Ом2

З зельний об,єм 9236,0м3 8456,О м3

*

ззтховість 1 1

7. Розрахункові параметри будівлі

Будівлі СП «Лиманське моторвагонне
-* .зниця» за адресою Донецька область м.
і“ ;. відносяться до класу наслідків СС-З.

Згідно норм проектування та вимог
.- , зрахунки кількості вагонів, що може розміщув
- :ькість в цеху ТО-З, ПР-І - 3 вагони на кожному.

депо» регіональної філії «Донецька
Лиман, вул. Привокзальна (Кірова),

І-ШАОП 6321-1.18-89 проводились
атися на ремонтних стійлах та їх

.х'ітьк. Арк. вдок. Підпис Дата

Арк.
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Ситуаційний план розташування СШЛиманське моторвагоннедеп ,.
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