
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки

М Г" Ц ,? НЗ 1255 від « ПЇ » УЗ. 2017р.

вул. Привокзальна. 16 Г в м. Лиман Донецької області
(адреса або Місце розташування земельної ділянки)

Загальні дані:

І.Назва об'єкта будівництва: “Реконструкція котельні .Мз 11 М. Лиман” :

2. Інформація про замовника Комунальне підприємство “ДОНЕЦЬКТЕПЛО-
КОМУНЕНЕРГО'
3. Наміри забудови: реконструкція
4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта : Донецька обл.. М. Лиман.
вул. Привокзальна, 16 Г:
5. Документ,що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою:
Державний акт на право постійного користування землею від 30.12.2010р
серія ЯЯ М.» 061052. кадастровий номер 1413300000:01:012:0030 ;

6. Площа земельної ділянки: О,]581 га
7. Цільове призначення земельної ділянки: Ш розміщення та експлуатації
основних. підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфра-
СТВУКТУОИ
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 М.» 6/6-376 «Про затвердження
проекту «Коригування окремих позицій генерального плану міста Красний
Лиман»:
9. Функціональне призначення земельної ділянки обслуговування котельні .М.» 11 ;

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва (реконструкції)

Номінальна теплопродуктивність котельні - Мвт Ш
Гкал/год Ш

Приєднане теплове навантаження - Мвт 3,215
Гкал/год“ 27764

КІЛЬКІСТЬ блок-модушв - шт. 9

Загальна площа - м2 172,98



Містобудівні умови та обмеження:' ,Граничнодопустимависота будівель: 20 М ;Максимально допустимий відсоток забудовиземельної ділянки: - ;
Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) робота ко-тельні передбачена без обслуговуючого персоналу ;

-' Відстані від об'єкта, який проектується, ДО меж червоних ліній та ліній регулювання забу-
до меж червоних ліній- 15м. по лінії регулювання забудови:Їданувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охороню-.::-ІЗГО ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та.:-:;:і тхоронюванізони) згідно проекщ;

: Зіінімадьно допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, До існуючих будинків та:::;уд : до існуючої будівлі - 10 м:' Сіхоронювані зони інженерних комунікаційЩ мереж газопроводу. водопроводу.каналізації та зв'язку- 2.0 м ;
% Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними бу-
:.зедьними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва": перед-;оачити проектом;
;, Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою):-передбачити
проектом;
'.

. , Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: передбачитипроектом;'.1, Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:
не потрібна ;

'.2. Вимоги щодо охорони культурної спадщини відсутні ;'.3, Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими
;і31їчнтши можливостями та інших маломобільних груп населення: забезпечити від-повідно до норм Діючого законодавства;
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Ї-їістобудівні умови та обмеження чинні до завершення будівництва об”єкта.

Начальник відділу“;;;ТЗ. аРХЇТЄЩЙцщцйдю - , ,
комітету лрщшщтщаь ої ради, '

головний; архітектщр “(
'

'.

і = ' її;-'.!" 6- О.Г.Шпак
М.П.
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ВИКОШЮВАННЯ З ГЕНЕРАЛЬНОГОПЛАНУ м. ЛИМАН

ЛиманПривокзальна, м.вул.

ІЯІКЯЦЕкспл
базиКомунальн склади,ІДПРИЄМСТВЕІ,ІП

Котельня92

шВт6ОТ.юМу.ш.щВКИНи1=.-.."1--...
ри ВИКОНЗВЧОГОзрхітекгу

Етап' Лиманської мюькш радЇ“!
-.ч- О.Г.Шпакний архітекторОЗ



ВИКОПІЮВАННЯ З ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОГОПЛАНУ

М 1:2000

та архітектури виконавчого
комітету Лиманської міської
* * товний архітектор О.Г.Шпак



Начальнику віппілу містобудування та
архітектури, головному архітектору
міста Красний Лиман Шпак О.Г.

(найменування уповноваженого органу
містобудування та архітектури)

, і .: , .. - ;: 1
.

*»

Жад/“Лига:ваг/[с %шиє/4 (гіга/ддэш-
!,(ПІБ. заявника або рекв' ити юридичної особи)/[!?/хшййщу аби

Адреса: % Ж/эдддй, %! [Ї/дйґа/Ь/ЖЄЄЕЦЄ

тел. %%??? ЇЇ ]])
ЗАЯВА

для надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Прошу надати містобудівні умови та обмеження для

хат/мал '%% б?!- ЙХЄ/бідсх/Шжа'би %,!"
(найменування обэєктута види робіт)

на земельній ділянці загальною площею йд/Їі/ га, посвідченої
,

(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію)

яка розташована ИСИ /ЙМЇ1/'//, !?? %%“ЄЖФЖКІКЄ, пд./і/
ы /

(місцезнаходження земельної ділянки)

, 4
До заяви додається: Жажа: ,? %%

Ка'/(Л? ”З'Идиыдтм «Нешу % гт її;
, '. 2654 - , , , ! 4// .! .

Аїд: [др/м са мама (“?-сша укіс/(А на
, , / Х .

(4, мг,: 41“?йду/[ви 242, але% (базиса/77“
яка [жаждаде Хайме?)

- , ,и» ,; ' , ,...-тими/964Мда,/« ,;ддужшг/ш 4 %%
и / / [7

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку
моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомуні-
каційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної,
адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу Містобудуванняі

архітектури. Надаю дозвіл на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних у ме- ,

жах, необхідних для надання адміністративної послуги [УїУ/ /;/415 Й? дії/! /

ЛЄИЖЗЛЛдЖ %. ![ ш/ (прізвище, ім*я, по батькові) %пис)
“ 3/ ” а 20 [[ року

%? [ЗдфЗ/йх?
%; хиб/х, ,иу,;д



УКРАЇНА
ДОНЕЦЬКАОБЛАСНА

ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКАОБЛАСНА
вШСКОВО-ЦИВІЛЬНА

АДМІНІСТРАЦІЯ

ОБЛАСНЕ
КОМУНАЛЬНЕПІДПРИЄМСТВО

«ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

ВИРОБІП/ІЧА ОДІ/П-ІШІЯ
«КРАСНОЛИМАНСЬКА

ТЕПЛОМЕРЕЖА»

84404, м. Лиман
пров. Робочий,ба
(06261) 2-65-20

Е-таі]: ](ґ Іішап теріозеі©июхпес

Від 22.11.2017М 5301»

УКРАИНА
ДОНЕЦКАЯОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АДМШІИСТРАЦИЯ

ДОНЕЦКАЯОБЛАСТНАЯ
ВОЕННО-ГРАЖДАНСКАЯ

АДМШІИСТРАЦИЯ

ОБЛАСТНОЕ
КОММУНАЛЬНОЕПРЕДПРИЯТИЕ
«ДОНЕЦКТЕПЛОКОММУНЗНЕРГО»

ПРОИЗВОДСТВЕІ-ІНАЯ ЕДИНИЦА
«КРАСНОІШМАНСКАЯТЕПЛОСЕТЬ»

84404, г. Лиман
пер. Рабочий, ба
(06261) 2-65-20

Е-таі]: [(г [ітап теріозеІШІІКґщеґ

Начальнику відділу містобудування
та архітектури Лиманскої міської
ради, головному архітектору
Шпак Е.Г.

Шановна Олена Геннадіївна!

Просимо Вас видати містобудівні умови і обмеження на реконструкцію
котельні М 11 м. Лиман Виробничої одиниці Обласного комунального
підприємства " Донецьктеплокомуненерго" "Краснолиманська тепломережа".

Проект реконструкції котельні М 11 м. Лиман передбачає встановлення
транспортабельної блочно-модульної котельні на земельній ділянці постійного

користування -0,1581га (кадастровийМ 1413300000:01:012:0030).
Додаток:

1. Копія державного акту на право користування земельною ділянкою на 1арк. в1
ЄКЗ .

2. Копія право власності на будівлю в 1 арк. в1 екз.
3. Містобудівний розрахунок, що визначає інвестиційні наміри замовника на

5арк. в1 екз.

Директор

Лукьянчиков В.М.
(06261)2-65-01

Г.В. Корзюков







НА НЕРУХОМЕ МАЙІ'ІО

Донецька обл., м. Красний Лиман

КраснопимансьКа міська рада

Типоб%кта: нежитлова будівля, котельня М 11

Адшюаобткта: Донецька обл., м. Красний Лиман, вул.
16 г

Власники (Формавласносй
Територіальні громади сіл, комунальна
селищ, міст Донецької
області в особі Донецької
обласної ради

Опис об'єкта: ,

загальна площа 609,5 кв.м.;
будівля котельні Ш її, Ат2, 609,5 кв.м.;

ППктава:Рішення виконкому Краснолиманської Міської ради
Дати 17.12.2008д',р,ґд;.=дт з
Ііомер: 467 і. . “.“ [ ”' “ ”757З%!“

,. У
. ';;]*, ' /

МІСЬКІ/ІМ ГОЛОВЗ .
' .- , ',М ]-

:.
5»

Згідно
......

,

' з () игіі-щлщц



ІІомер ВНТЯГу:
Дата:

Реєстраційний номер
Тип об'єкта:
Адреса об'єкта:

-'Номерзапису:524 вкнизг 3

216725372
26.01.2009>,

є-

Кірова ,

Власники ПІДСТЯВН ВИНИКНЕННЯ права ВЛЯСНОСТІ :“: Форт власності ії? ,кстчєп.

Територіальыі
громади сіл,.селищ,
міст Донецької
області в особі
Донецької обласної
ради

свідоцтво про прав0'власності /.Без М /1”
26. 01. 2009'/ '
Краснолиманська Міська
рада . .

'КомунаЛьыа

;,
Реєстратор

ц.“.

Згідно
* з оригшп

дем
".»;всечаэ



ТОВ ((ТЕХЕКСмГАЗ»

МЮТОБУШВНИЙ РОЗРАХУНОК З ТЕХНІКО-ЕКОНОМЯЧНИМИ

ПОКАЗНИКАМИЗАППАНОВАНОГО ОБ'ЄКТА БУШВНИЦТВА:

«Реканструкція котельні М911, м. Лиман»

м. Харків, 203? р. З'ЦТГЙЄ[5; “Р «



ТОВ «ТЕХЕКОГАЗ»

МІСТОБУДІВНИЙ РОЗРАХУНОК 3 ТЕХНЖО-ЕКОНОМІЧНИМИ
ПОКАЗНИКАМИЗАПЛАНОВАНОГО ОБ'ЄКТА БУДШНИЦТВА:

«Реконструкція кстепьнї МЕ'Н, м. Лиман»

Директор
Ю. Ф. Бронєвський

Головний інженер проекту Ю. В. Гонтар

м. Харків, ЗОЩ'ЕЦдддд-ддіґ
!

Згідно
* (15331 гіналомі

. м...-.... т.ч-..- .
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Їщ

ды.

ч ТЕКСПНЩ “під“! “Ні!:
- (”12023”)???« Минет? сідшізз.“

Наши (вб'є та будити“;за: «Рашеєва;шт КОМІЕЬЕ-іі 333 %“ хз. Дієти.
Замишппс: (“зідіі "Ладижинісзізммшіуєісргє)“.

Адреса: 94342? донецька; зшиті-,. “, Краматєэршк. гірші.
Зміцнззчгтіі. :

Г'епергшьшііі Бакр-звіті) » ііиііядысзіз ?. О.

інвеєтпр: (БКП "доіамішівшахт-13НФЗЗГФ".
На.-діри забудови; ііьдіівііштю б.?(“ііііідіхкхэІНШОЇ Кжі'ікцііізііі 3.834 МЗ'і та розмірами 3813 х “).3 м. вистою “15? м

"з. “тема митними “гр; башт дн 4 і () вистою ЗШ) м.

Адреса. (змінними: вул. [ІРНВОКЗШШЕ-іа. іб і" “. Літви іісэнеіімсіі обласні %.

документ, що підгаернжуєправо властей або КОРИСТУВЗННЯ запальною ділянкою: відсутній.

Площа ділянки під будівництві) шгґелыіі: 2 і?!) м:.

Ціпьове призначення замінима? ділянки: Будівники блсщпса-шхіупьпо'і катепьиі 3.88 МВт з розмірами 1846 х

93 М, вмсбшю 4!) м з трьпма димавими трубам Пн 4 і () высшим що м.

ПОСНІІШПШ на місшбдтлівпу ;шкументаиію(за наявності): вже; та.
Функцітшлыю припинення земельної ділянки: Будівнпшзоківш-шаманиьної

котельні 3.88 МВт з розмірами

1833 Х 953 м. вищим 4!) м :; 'іріЮМЗшахтними трубами Дн 410 тещею 203) м.

]О.Осиовыі *гекпікомєксэтік-хітіпоказники об“єкга будівницва.

“32; і Найменування Размірнісгь Ножі-затем!

“1
2 з 4

і.. Номінальна тєплопродґктитіістькотельні
. Ш 5328"

' '
Т КЗЛЄ'ГОД 3.337

2. Приєднане теплове навантадєппя Г'кал!гпд* 257 64

3. Кількість блэк-модтів чччччч

шт. 9

4. Габаритні розміри:
“

« “ довжина
м 1816

. ширина
м 913

- штатах
м 49

5, Категорія пожежної небезпеки котельні
Г

бл Ступінь вєэгиестііікоетібгіочіш-модульиої котедьні
Ша

7. Максимальна ребята температура кмда
“(І 95

8. Максимачьнпй рабочий тиск вони на вході в котел
МПа ()!)

Витрата палива (природного газу) на номінальній тепловій потужності

9. ():“
кг;-тд 45058

при М“ = 8000 ккаііг'кг

іО. Коссіііпішт корисної дії котлоагрегатів є'серезішійэ % 9254-

П. Напруга живления ежктрсэобладнэння
В --и33()ім220

12. Всшшоэлєиа і'ютужиість є::ектростбгюїшапня
кВт 69!)

З “Литература прожктів згоряння
“С 60...180

14. Маса кошт-мі. не. білыне
т 265)

- 6 розділі «“;іі'їс'тоєбуєіішє2'“штат: та ()дііЄ'ЛСЄІґНЯ забудем гасити-«ті ділянки»:

вазами

Гранична ;юпустимн вишита Будівшь і споруд: ЗСЖ) м.

Максимально дшхус ґпмпй відстав:забудовиЗЄМСЛЬНОЇ підтипи -

Максимально допустима щільність наєеціешш (для житлової забудови): рэбата котельні передбачена без

оослугсзвушчто персони):
Відстані під об'єктні який проектується, до меж *»хсрис'мшк ;ііиііі ш ліній реш'шовашт “забудови:600 м.

Планувнлыіі вбиежсшш (змн: шерсті: пам'яті: кудыуршэї спадщини. зони (“працювати: ландшафту,

межі історичнихареадіщ прибережнізахисні смуги, шпіТац'ііт-замштіта інші охоронювані зони): не потрібно.

Мінімальне дтіустмті відстані від об'єктіш які ПШЮЬТМЄЛЬСЗЬ до існуючих будинків та споруд: Б.!) м до

існуюча; катальпа.
ОХОРШ-ЕЮШЗЛЬНЇвони інженернихкамупікацііі: “213 м за меры: г:ґ.;сзщэсээф:1у, водопроводу,

капгшізацііта зв”язку.

Внхюгп ,;ш нстбхішшсті приведення інженерних вишукуізпш, ігішт :; державними будівельними нормами

дБН А.З.і'і-ЗООЗ “Іпжшсрні вишукувати! для буцівшппна”: манеж-ані щісліджшшя надаються.

Вимоги з благорстрою ?. урахуванням відношень Зцксту України "При благоустрій. населених пунктів":

благоустрій викщауєзтьая в розділі Пі.
М.Забєзпечшпшумов тршшюртпоапішохішюгсз 'ііґнзку: іти) змніі :ю проеьтоваіюї котельні.

]].Вимогн при наявність чісш, постійним зберіі житі инші;щыспщпу: не потрібно.

, З.Впмэгп з (торопи культурної спадщини '; урахушшиш пиложшь ”ЗаконуУкраїни "При ширину щимурпої

спаднпшп": не: іїсзшібію.



Єитуацїйнз схема МЮЦЯ резташуеаня КБМ'ІЗЗЗЗ МВт

в м. Лиман Дснецыої обпзсті,
“Реконструкція котельні МСЕ/И; м. Лиман"

*,," %“;я

.;;

Проєктуєма котельня
? ,

“Зам.

інв.

Кв

Підпис

%

дата

Шв.

На

ор.

; Згідно %шщ'
** оригіналом

р..-...,.»тпдмм



?

Зам.

Шв.

Схема аикеристзния земельне?дітища під будівництва КБМТЄЇЗЗ МВт

в м. Лиман Донецыюї Області,
"Реконструкцт котепьн% Ма? її м. Лиман"

ЗКСППИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

й
%: Номер Ппо- М

'; поз. Наименование %,
типового

:
коп. ЩЗДЬ , П имечание

%. НЗ ГЄН- здания , сооружения заст.
ПРОЄПЗ р

25 плане
1, Котельная блочноимодупьная

% транспортабельная КБМТ - 3338 МВт ”% 1730 “"Пїїдддїцбртїш Проектир.

”Ї 2, Дымэвая труба Дн 460 Н==20,Ом 3 т- индивид. Проектир,

” З, Котельная М! М 1
]

=--- %;; :
[),-Существ.

.* ЗГідна
'

% гтчгіналозєз
чини-и......” .



ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу НВ-1402967 1 92017

Дата формування 04.12.2017

Надано на заяву (запит) Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго"

04.12.20175 ЗВ-140346668201 7

Дані. за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер 1413300000101 :012:1301
земельної ділянки

Загальні відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер 1413300000:01:012:1301

Місце розташування Донецька область. м.Лиман. вулиця Привокзальна. 16-г

(адміністративно-
територіальна одиниця)
Цільове призначення: 1 104 Для розміщення та експлуатації основних. підсобних і допоміжних

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу. постачання пари та гарячої води. збирання, очишення
та розподілення води)

Категорія земель Землі житлової та громадської забудови

Вид використання для обслуговування котельної М: 1 1

земельної ділянки
Форма власності Комунальна власність

Площа земельної 0.1581
ділянки, гектарів

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

Інформація про
документацію із

землеустрою. на
підставі якої здійснена
державна реєстрація
земельної ділянки

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі
зміни їх цільового призначення. 21.05.2010:ТОВ "Земельні ресурси
Краснолиманщини'їФілонова Ірина Михайлівна -

Орган. який Відділ у Лиманському районі Головного управління Держгеокадастру у

зареєстрував земельну Донецькій області
ділянку
Дата державної 01.12.2017
реєстрації земельної

,

ділянки

Створеноза допомогоюпрограмногозабезпеченняДержавногоземельиш о кадастру



З дсчості про право власності / право постійного користування

: ; “:.!4 Право постійного користування земельною ділянкою
% :. .- -.; :
“ґ- = “;-47. ! Кап
' -- Е;-= !

» : - ДІІ-хи
Обласне кому нальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго"

' -' е % ; я“,-чеки-
- ': ;-:. : д.;-::.

д..-' вий км::- 03337119 “
'-' ; “:= ліц.-члени: 804. Донецька область. м.Лиман, провул.?обочий. 6 і

р.“!
* ' ' “' " '1 Державний акт від 30.12.2010 ЯЯ 061052

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
З .: , и 31 пр обмеження ) використанні земельної ділянки. встановлені Порядком ведення
" ;ачэго земельного кадастру. затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від”=?"' “ >12 Х'о.]051. не зареєстровані.

Відомості про особу. яка уповноважена надавати відомості з
Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону“

що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
Ви.-: ;г підготував та Н. В. Зозуля. Відділ у Лиманському районі Головного управління
=: = ків Держгеокадастру у Донецькій області

ЧП.

СІВНРСНО 'Зсі ЦОПОЧОГОК![ІРПЇГщЧ-іпіц' “166 іСЇСЧСННЯ ЦСРЖДВНОГОЗСЧСЛЬНОЇО КАДАС'І р:»



Додаток до витягу % Державногоземельногокадастш'про
НЯ земельнуЦІЛЯНК) від 04.12.2017р. М НВ-І4О2967і92017

Кадастровий план земельноїділянки

Кадастровий номер земельноїділянки 1413300000:01:012:130|

ЇНСРГО "

434

голів

с.]ЄННЯ'
Іі'нн від

|о.-ы

НЯ

ПИН

Масштаб Щ О

. -. '.ш програмного забезпеченняДержавногоземельногокошт ру



Опис меж: Умовні позначення:
Від А до 5 ДП "Донецька залізниця":
Від Б до А землі комунальної власності
-Їїипанської Міської ради:

Експпікація земельних угідь:
! Усього ' У тому числі за земельними угіддями. гектарів:

. . : , , ; . . і - -
! земель. ! Землі. ям ; Земли якт і Землі. якт ! Землі. якт
: гектарів ! використовуються ' використовуються ! використовуються ! використовуют.

для технічної для технічної . для технічної «. ДЛЯ технічної
інфраструктури інфраструктури інфраструктури і інфраструктури

І

] І 2 і 3 '. 4
Площа ! 0.0457 % 0.0014 ? 0.0006

земельної ! Землі. які і
!

ділянки. використовуються !

гектарів для технічної , : ;

0.158]
'

інфраструктури '

і

'

! 6 '
!

Ї-ЄШБГ' ?““ !



Відомості про особу. яка склала кадастровий план земельноїділянки
різвище та ініціали особи, яка склала
Цастровий план земельної ділянки Зозуля Н“ В.

ідпис особи, яка склала кадастровий план
шельноїділянки

'“ ' . ,. .“(ЦІОГОЮ ПРОГРЗМНОГОЗабезпечення ЇІСРЖДВНОГОЗЄМСЛЬНОГО кадастру


