
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельноїділянки .

де Ощкичіш -від« 0?) » “ 2017р.

вул. Гасієва К.. 23 В в м. Лиман Донецької області
(адреса або місце розташування земельної ділянки)

Загальні дані:

І.Назва об'єкта будівництва: “Будівля модульної-блочної газової. водогрійної ко-
тельні О-3.2 Мвт для дорожно фізкультурного спортивного комплексу
ЩСК) “Локомотив” та навчально-побутового корпусу Лиманського
центру професійного розвитку персоналу,,д.
2. Інформація про замовника Публічне акціонерне товариство “Українська
залізниця” регіональна філія “Донецька залізниця” структурний підрозділ
“Лиманський центр професійного розвитку персоналу”3,“-
З. Наміри забудови: нове будівництво
4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта : Донецька обл.. М. Лиман,
вул. Гасієва К.. 23 Б:
5. Документ,що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою:
Державний акт на право постійного користування земельноюділянкою від
23.09.2009 ЯЯ 059857. кадастровий номер 1413300000:01:012:0462 ;

6. Площа земельної ділянки: 3.1232 та
7. Цільове призначення земельної ділянки:

Щ розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту
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 На 6/6-376 «Про затвердження
проекту «Коригування окремих позицій генерального плану міста Красний
Лиман»; ,

9. Функціональне призначення земельної ділянки обслуговування будівель і

СПОПУД ЗЗЛЇЗНИЧНОГО ТІЗЗНСПОЮТУ:
10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва (реконструкції)

Загальна площа земельної ділянки 3,1232 га
Площа забудови 39 кв.м

Будівельний об'єм 136,5 куб.м
Загальна площа 36 кв.м

Робоча площа 36 кв.м
Паливо для котельні природний газ

Ступінь вогнестійкості ІІІ а
Встановлення потужності котельні 3,14МВт



Містобудівні умови та обмеження:
І.Граничнодопустима висота будівель: 3..5 М ;

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: 35 % ,
3. Максимально допустима Щільність населення (для житлової забудови) - ;

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забу-
дови : до меж червоних ліній - 13 м: 3 м до лінії регулювання забу-
ови;

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охороню-
ваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та
інші охоронювані зони) ЗГіДНО проекту;
6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та
споруд : до існуючої нежитлової будівлі навчально-побутового корпусу Ли-
манського центру професійного розвитку персоналу- 125 м:. до будівлі
спортивного комплексу “Локомотив” - 12 м:
7. Охоронювані зони інженерних комунікацій охороні зони інженерних комунікацій
передбачити за погодженнями з балансоутримувачами інженерних мереж
та згідно ДБН 360-92** ;

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними бу-
дівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва": після
виконання робіт з будівництва провести роботи щодо визначення охорон-
НИХ ЗОН ;
9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою):-передбачити
ПЕОЄКТОМ;
10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: передбачитипроектом:
11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:

існуюча автопарковка ;

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 від-
ПОВЇДНО ДО НОЮМ ДіЮЧОГО ЗЯКОНОДЗВСТВЯ;

Містобудівніумови та обмеження чинні до завершення будівництва об”єкта.

Начальник відділу містобудування
та архітектури виконавчого
комітету Лиманської міської ради,
головний архітектор О.Г.Шпак

М.П.
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ВИКОШЮВАННЯ З ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОГОПЛАНУ

М 1:2000

%, “з.

Начальник відділу Містобудування
та архітектури виконавчого
комітету ЛиманськоїМіської ради,
головний архітектор О.Г.Шпак
М.П.



приемы/х нмково-виговничо-комвршймФІРМА код ЄАРПОУ30457472, р/р 26004148041

в АТ "Райффайзен банкАзат" МФО 380805Д ТЕХНОСЕРВІС
ПНВКФ“штрафів“. 93009, Україна. м Рубіжне. Ауганськаобєм ауд. Вошдимирсько, з. темЮбдЗЗМфО-Ю, 64041

Лиманському міському голові
Цимідану Н.Ф.,

не до” від 26.10.2017р.

Юща“ ?Чи

Просимо надати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для

розміщен..я модульної котельні для ДФСК «Локомотив» за адресою: м. Лиман,

вул. К. Гасієва, 23 5.

Містобудівний розрахунок додається.

і

З повагою,
С.М. Семеняка

і

“,

Виконавчий комітет
ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬК Р%И
ДАТА Аб)-
ІНДЕЬГШЇШТ-ЇИ;2%Е

Ін
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Відомості про право власності / право постійного користування
Вид права Право постійного користуванняземельною ділянкою
інформація
про птаспиків
(“користувачів)
“зсмс шпої ділянки
Паіімспунаппя “Державне підприємство "Донецька за'іізпиця"
Рскві іити документа.
що ппсвідчує особу
Податковий помер ОПП4957
Міс::с'пшжшжсппя 804. Допспька область. м. Донецьк. вул. Артема. 68
Лок; хісп [; який Рішення органу хііспсвого самоврядування Краспшимапська міська рада
( ппп і'цвою для 30.07.2008 5124-1783
виникнення права
між) “ст“. що % Державний акт він 23 09 2008 ня 05957
поспі ['і)'( право

Відомості про обмеження ;“ використанні земельної діняпки
Відомості про обмеження у використанні земельної дідянки, встановлені Порядком ведення
Дсржавпого земельного кадастр 1. затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від
і 7. І !),20 і 2 Ко. І 05 1 . не зареєстровані.

Від.мості про дсржцвпот кадасцтвоіо ра статора (нотаріуса). який пацан витяг з Дсржавпого
зсмсїіьного КШШСТП) про земельну ділянку

Вп пп підготував та М. В. Зозуля. Міськрайонна управзпння Держзсматптствау м.Красномупацан ,/ Лимані та Красноянмзнськону районі Донецької області

І і і 'п'пс:

М.! [.

х, >

!зпдно 3 %

ОРИПНАПОМЇ
(716. т. оса/«%

("т.т. .і м міцнішою протитипом 'пиїс шсчшпя ,ісржанпош юш- плюґо кадастр
“та
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Кадастровий план земельної ділянки

Додатокдо витягу "; Державного земельного кадастру про
земельнз ;пляню від 17.07 2014 р. На НВ=І=10І326522014

Кадастровий номер земельної ділянки 1413300000:01:012:О462 ,
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Опис меж:
Умовні позначення:Від А до В Краснолиманська міська рада:Від Б до А Краснолиманська тепломережа:
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домості про Державного кадастрового реєстратора. який склав кадастровий план земельної
ділянки

.і'іВНІІіЄЇІЇа- інііііаіи Дср;а-3ного Кадастрового [

- - (,-

-єє стратора який склав кадастровий план
[ Зозуля Н- В.

ЗМС іьноі ;іі іяпкн
[іШНС Державною каіастрового реєстратора
кий скіав кадастровий план зеие.іьної ділянки
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призми». НАуково-виювничо-комєгшйНАстани код ЄАРВОУ 30457472. ріг>26004148041

в АТ "Райффайзен Банк Апаш“ МФО 380805м ТЕХНОСЕРВІС е-таіі: івппозепі51999©9таіЬсот

шахт “шахматист“,93009, Украли,м. Рубшне. ітажкаоба" вугі.Выставка, з, теМЗМЗЗїд-Юэіо,642)“

Будівля модульної-блочної газової, водогрійної
котельні (2-3,2 МВт для дорожно фізкультурного
спортивного комплексу (ДФСК) «Локомотив»
та навчально-побутового корпусу Лиманського

центру професійного розвитку персоналу

МІСТОБУДІВНИЙ РОЗРАХУНОК
Пояснювальна записка

Замовник: Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»
регіональна філія «Донецька залізниця» структурний підрозділ

«Лиманський центр професійного розвитку персоналу»

Директор
ПНВКФ «Техносервіс» С.М. Семеняка

Головний інженер проекту [Єщм Н.І. Семеняка

м. Рубіжне-. ;-
2017*



ним.

та.
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ОХШ-ЬШЮР-і

Загальні дані..................................................Аналіз містобудівної ситуації ...................................Характеристика земельної ділянки і існуючої забудови..............Характеристика намірів забудови ................................Розрахунки і аналіз намірів забудови земельної ділянки .' ............Техніко-економічні показники ...................................

Щ

ЗМІСТ

Графічна частина

- Загальні дані. Ситуаційний план. М1: 2000, арк. 1
- Креслення розпланування. М. 1: 500, арк. 2АР
Блан на відм.0.000. Фасади, арк.1

Стор
3

ОООХ-Ь-ЬШ

190-6
Зм. Кільк Арк. едок. Підпис Дата,]]ІДНИ!

цим

Клочко 09. 1 7р
Семеняка [ему, 09.1 7р
Семеняка даму, 09. 1 7р

Інн

Н"

п'-

і
Пояснювальна записка
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1 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Містобудівний розрахунок «Будівля модульної-блочної газової, водогрійної
котельні О-З,2 МВт для дорожно фізкультурного спортивного комплексу (ДФСК)
«Локомотив» та навчально-побутового корпусу Лиманський центру професійного
розвитку персоналу» виконаний на підставі договору М 164/2017 і відповідно до
вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», СНіП 20902-
85 * «Виробничі будівлі», ДБН В.І.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівницт-
ва».

Мета містобудівного розрахунку - визначення граничнодопустимих парамет-
рів забудови, умов ув'язки об'ємно-планувальних рішень, інженерних комунікацій,
благоустрою з існуючою забудовою.

Передбачається розміщення транспортабельної модульної котельні на терито-
рії існуючого спортивного комплексу ДФСК "Локомотив", розташованого за адре-
сою: М. Лиман Донецької області, вул. Костянтина Гасієва, 23 В.

Земельна ділянка, на якій планується будівництво котельні, знаходиться увласності ДП «Донецька залізниця» на підставі «Державного акту на право постій-
ного користування земельною ділянкою. Серія ЯЯ МОЗ 9857».

Площа земельної ділянки становить 3,1232 га.
Котельня призначена для автономного теплопостачання спортивного компле-

ксу «Локомотив» і навчально-побутового корпусу Лиманського центру професійно-
го розвитку персоналу.

В якості резервного джерела теплопостачання передбачається використанняіснуючих теплових мереж від центральноїМіської котельні.
Котельня являє собою технічний комплекс обладнання повної заводської го-

товності, встановлений в транспортабельному блок-модулі, і розрахований для екс-плуатації на відкритих майданчиках.
Відповідно до ст.32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльно-сті» (зі зміноюМШП-УПІ від 17.01.2017г.) та ДСТУ-Н Б В.1.2-16: 2013 «Визначен-

ня класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва»об'єкт будівництва відноситься до класу наслідків СС1.

2 АНАЛІЗМІСТОБУДІВНОЇ СИТУАЦІЇ

Лиман (колишня назва Червоний Лиман) - Місто обласного значення в Доне-цькій області України. Знаходиться на півночі Донецької області, входить в Крама-
торську агломерацію.

Місто є великим залізничним вузлом сходу України.
ТериторіяМіста - 18,2км2.
Чисельність населення міста - 22315 чоловік.
СередняЩільність населення - 1226 чол / км2.
Земельна ділянка, на якій планується будівництво котельні, розташована в пі-

вденно-східній частині м Лиман.
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територіальноїодиниці - земельна ділянка розміщена в мікрорайоніПівденнийм. Лиман, в кварталі житлової забудови змішаної поверховості.В районі ділянки роз-
ташовані трьох-, чотирьох- і п'ятиповерховіжитлові будинки, громадські і виробничібудівлі.

Земельна ділянка межує:- з півночі - з територією навчального закладу,- із заходу - з вул. Костянтина Гасієва,- з півдня - з житловою забудовою,- зі сходу - з територією міської котельні і житловою забудовою.
3 ХАРАКТЕРИСТИКАЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ І ІСНУЮЧОЇЗАБУДОВИ

Площа земельної ділянки становить 3,1232 га.Цільове призначення земельної ділянки - 3.2.1 - Землі залізничного транспор-
ту (обслуговування стадіону «Локомотив»).На ділянці спортивного комплексу ДФСК "Локомотив" розміщені:- основна будівля спорткомплексу з басейном, двоповерхова цегляна,- стадіон з трибунами,

- будівля спортивної зали, двоповерхова цегляна.Ділянка має спокійний рельєф.В'їзд на територію спортивного комплексу здійснюється з вул. К. Гасієва.Автопід'їзди - існуючі, з асфальтобетону.Територія спорткомплексу огороджена, упорядкована і озеленена.

- теплопостачання,
- водопостачання та водовідведення,- газопостачання,
- електропостачання.

4 ХАРАКТЕРИСТИКАНАМІРІВ ЗАБУДОВИ
Будівля модульної котельні МАХІ ВОХ-3,2 являє собою транспортабельний

блок прямокутної конфігурації з розмірами в плані 8,3 Х 4,7 м, висотою 3,5 м.Котельня поставляється в максимальнш заводської готовності.
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Згідно ДК 018-2000 "Державний класифікатор будівель та споруд" код будівлі
котельні 23029.

Розміщення будівлі котельні виконується з урахуванням всіх вимог діючих
нормативних документів.

Протипожежні відстані від проектованої котельні до сусідніх будівель стано-
вить не менше 12 м, що відповідає вимогам додатка 3.1 до ДБН 360-92 * «Містобу-
дування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

Блок-модуль котельні встановлюється на підготовлений фундамент.

Таблиця 4.1 - Основні будівельні показники котельні

Пі собноПлгща Корисна Робоча вйї обн Додаткова Буд.
Найменування 2313; площа, площа, р ' площа, об”єм,

2 ” М2 М2 ПЛОЩа, М2 МЗм м2

котельня 39 36 36 - - 136,5

Паливо для котельні - природний газ.
Експлуатація котельні здійснюється без постійної присутності обслуговуючо-

го персоналу. Роботи по обслуговуванню, пов'язані із візуальним контролем техно-
логічних параметрів і роботи обладнання, займають менше 50% робочого часу пер-
соналу. Постійне місце перебування обслуговуючого персоналу - чергове примі-
щення в основній будівлі комплексу. Режим роботи - 2 зміни по 12 годин.

Для відводу продуктів згоряння від котельні передбачаються дві димові труби
висотою Н = 15м, що встановлюються поруч з котельнею на власний фундамент.
Висота димових труб забезпечує розсіювання шкідливих речовин в атмосфері.

Попередній аналіз результатів розрахунків приземних концентрацій з ураху-ванням фонового забруднення показує, що величини максимальних приземних кон-
центрацій не перевищують необхідного рівня.

Вплив на повітряне середовище очікується в межах санітарно-гігієнічних
норм.

Зона розміщення котельні вільна від забудови і зелених насаджень.
Передбачається улаштування під'їзних шляхів і замощення з асфальтобетону

% біля котельні.
: Інженерне забезпечення (водопостачання, водовідведення, газопостачання та% електропостачання) котельні передбачається від діючих мереж відповідно до техні-

чних умов постачальних організацій.
Котельня обладнується внутрішнім протипожежним водопроводом і первин-Е ними засобами пожежогасіння:

: - вогнегасниками - всередині,
% - щитом з пожежним інвентарем і ящиком з піском - зовні.

Забезпечення протипожежної безпеки, проведення профілактичних заходів і
гасіння пожежі в аварійних випадках передбачається силами міської пожежної час-

%- тини, розташованої на відстані 2,4 км від об'єкта.
%
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Зовнішнє пожежогасіння здійснюється від існуючого пожежного гідранта ПГ,розташованого на відстані 14 М від проектованого об'єкту.
Спортивний комплекс не має історико-культурну та архітектурну цінність.
Розміщення котельні на території спортивного комплексу не вплине на змінуфункціонального призначення об'єкта.
Будівництво та експлуатація об'єкта не зачіпає елементів геологічної, структу-рно-тектонічної будови і ландшафтів і не викличе негативних явищ геотехногенногопоходження в геологічному середовищі.
Розміщення котельні на даній ділянці не призводить до погіршення умов інсо-ляції сусідніх будівель.
При експлуатації об'єкту не передбачається виникнення джерел ультразвуку,вібрації, електромагнітних і іонізуючих випромінювань, що перевищують допустимі

норми.
При експлуатації об'єктаза його цільовим призначенням не відбудеться змін,які негативно впливають на рослинний і тваринний світ.

5 РОЗРАХУНКИ 1 АНАЛІЗНАМІРІВ ЗАБУДОВИзвмвльної
ділянки

При розробці планувальних проектних рішень прийняті результати монітори-нгу містобудівної ситуації, виконана оцінка ступеня впливу проектованого об'єктана прийняті проектні рішення планування району.
Розташування об'єкта не суперечить чинному законодавству України, сучас-нимМістобудівним нормам і правилам.
Розміщення будівлі на ділянці не порушує сформовану функціонально-

планувальну систему міста.
Територія під забудову і її розміри відповідають вимогам будівельних норм і

правил (ДБН, СНіП), санітарного та пожежного нагляду.Додатковий благоустрій території в процесі будівництва передбачає:- організацію під'їзних шляхів з асфальтовим або бетонним покриттям.- зовнішнє освітлення.
Існуюча геологічна характеристика території не вимагає розробки додатковихінженерних заходів по організації будівництва в складних інженерно-геологічнихумовах.
Обрана ділянку дозволяє раціонально розмістити автономні інженерні мережі.Існуюче вертикальне планування місцевості не вимагає великого обсягу інже-нерних земляних робіт, що впливають на існуючий ландшафт.
Інженерні земляні роботи не передбачають завезення ґрунту.



Таблиця 5.1 - Дані містобудівногорозрахунку

М
По азники Одиниці вимі Величиникп/п ру в од. вим.

1 Площа земельної ділянки га 3,1232
м2 корисної площі на 1 гектар;2 Граничнащільність забудови земельної ділянки людина на ] гектар (для

житлових будинків)3 Граничнийвідсоток забудови земельної ділянки %
.. . 2Гранична площа забудови земельнотд1лянки м

.. . 25 Площа озеленення земельно1 д1лянки м
Елементи благоустрою на земельній ділянці:
для багатоквартирної житлової забудовинеобхідні
розрахункові площі майданчиків (з урахуванням нормативних

6 відстаней):
. . . ., . . . 2- 1ґров1 для дітеи дошкшьного та молодшого шкшьного втку м.

2- для втдпочинкудорослого населення м
.

2- таке інше мМай анчики я автостоянок з ах анням но мативних ....у 7 .
д дЛ ( ур ув р

машино-Місцевтдстансй)
Мінімальні відступи будівлі / споруди: м
- від червоних ліній м
- ліній регулювання забудови м

8 - від меж земельної ділянки: м
- від суміжних будівель / споруд / меж ділянок М 12
- від інженерних мереж і комунікацій м
- від об'єктів з іншими планувальними

мобмеженнями *

9 Граничнависота будівлі / споруди М 3,510 Гранична поверховість будівлі / споруди поверх 1
11 Черговість будівництва (при необхідності) чергу одна

* - зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочиснихспоруд, водоводів, об'єктів оздоровчого призначення та інші;
- зони охорони пам'яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту;- прибережні захисні смуги, водоохоронні зони;,- - інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об'єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж лінійзв'язку, електропередачі, об'єктів транспорту і т.п.);
- зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів Збройних Сил України та іншихвійськовихформувань.
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6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Таблиця 6.1
М)
п/п Найменування Показники

Назва підприємства
і його місце розташування

Газова блочно-модульна котельня для
теплопостачання будівель ДФСК «Ло-
комотив»
за адресою: м Лиман Донецької обл.,
вул. К. Гасієва, 23 В

2 Характер будівництва нове будівництво

3 Поверховість будівлі одноповерхова будівля

Загальна чисельність обслуговуючого“
персоналу котельні, включаючи ремо-4 Загальна кількість працюючих нтний персонал (який працює за суміс-
ництвом) - 7 осіб (без постійного пере-
бування в котельні)

25 Площа забудови 39,0 м

6 Загальна площа 36,0 м2

7 Будівельний об'єм 136,5 м3

8 Ступінь вогнестійкості ІІІ а

, 9 Встановлена потужність котельні 3,14 МВт

10 Розрахункова теплопродуктивність 2,896 МВт

З 12 Річне виробництво тепла 18,54 тис. ГДж.Е

:
За“

13 Річний відпуск тепла споживачам 17,66 тис. ГДж
“* Річні вит ати на ального паливаз 14 р Тур

600,7 тис. м3
:“

(газу)
:і;

15 Річн1 витрати умовного палива 687,081 т у.п.
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