
договір м 1-302/03-16Ї=””757
О ВИКОНЗННі П ()ЄКІ'ПНЦХ )ОґЇПІ

бій-дідів. р.
м. Дніпропетровськбред/дія

Мале приватне підприємство "Майстерня С" (кваліфікаційний сертифікат серія АА М9002099). іменоване в
подальшому "ВИКОНАВЕЦЬ". в особі директора СиньковськогоЮ.П.. що діє на ттідставі Уставу підприємства. з
одного боку. та

Краснолштанськоїміської ради Донецької області
(найменування об'єднання. організації. підприємства)

Її. *

штаб

іменоване в подагтьшому'ЗАМОВНІ/ІК".в особі міського голови П. Ф.Цииіоана
(посада. прізвище. ім'я. пті-батькові)

що діє а підставі , ,, ,., , Закон [ґіфодит'уцсое и].[тарифними (і Україні» , - » - . - -,, * -
тпайхтенуваппя ;току хтеттт'у)

з іншого боку. уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1 «Виконавець» зобовіязується своїми силами і засобами по завданнто «Замовника» та за його кошт розробити

ціііт'стобудівні' ()ок'іїттен117и1тію « Їетильнитї ш-шт пщшщощппя (акт;-[(інтттргтшд ти оберіутов;“ас-иду] «Цешпш'без/тем!». в
м.КраснийЛиман по провулку Бригадншпх ни тсртт/тшшііудицсшятщшндок:”"

*
ддт-7591;[Зі-1911 '!уддеищодшцдщід

(в подальшому- проектні роботи або роботи). а «Замовник» зобов'язується прийняти виконані «Виконавцем»роботи і

сплатити їх вартість.
1.2 Проектна продукція розробляється на підставі завдання на проектування.

2. Терміни та обсяги виконання проектних робіт
2.1 Термін виконання проектних робіт -- йЗІІр-обпщщонта “(з моменту оплати «Замовником» згідно тт.3.2 цього

Договору).
22 «Замовник» зобов”язується надати «Виконавшо» необхідні для виконання проектних робіт вихідні дані. а

також стшадене ним завдання на проектування протягом 14 календарних днів з моменту підписання цього Договору.
2.3 Обсяги проектних робіт. що виконуються. визначаються згідно завданню на проектування. шо затверджене

Сторонами.
24 У випадку порушення «Замовником» встановленихДоговором термінів надання вихіднихданих або оплати.

терміни виконання проектних робіт переносяться на кількість днів прост рочения без додаткового узгодження сторін.Якшо «Замовник» затримує надання вихідних даних або оплату тта термін більше 30 днів. «Виконавець»має правовідмовитись від Договору або продовжити дію Договору на термін. узгоджений сторонами.

3. Вартість робіт тт порядок розрахунків
З.] Загштьна вартість робіт. що виконуються гто ньому Договору. визначається згідно кошторису. що додаєтьсята є невід'ємною частиною Договору і складає 999т3(51со 'шттддииштч дару/псом део иноспто вісім) тн. без ПДВ

[СУМИ ПРОПНСОМ)
3.2 Оплата вартості проектних робіт здійснюється «Замовником» у безготівковому порядку шляхом

перерахування грошових коштів на поточний рахунок «Виконавця», або в готівковому порядку шляхом внесення
грошових коштів в касу «Виконавця» або на розрахунковий рахунок.

3.2.І Аванс в розмірі 30010 в сумі 2999(Дві тисячі дев”ятсот дев“яносто дев'ять )грн. без ПДВ впродовж10(десяти) банківських днів після підписання цього Договору:
3.2.2 Остаточний розрахунок в сумі 6999 (Шість тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять)грн..без ПДВ впродовжі0(десяти) банківських днів після підписання Сторонами акту виконаних проектних робіт. або закінчення терміну напідписання«Замовником» акту ттрттйому-'-переда-ті вттконаних проектних робіт (з урахуванням термінів. встановлених п.4.2 ттї'або 43 цього Договору)
.З.3 Якщо в період дії Договору впроваджуються нові закони та нормативні акти, що впливають на вартість

робіт. договірна ціна може змінюватися. при умові укладання відповідно'т' додатково'т' угоди про внесенНЯ змін в чинний
Договір.

3.4 Якщо «Замовник» виявить бажання доручити «Виконавиіш додаткові роботи. не передбачені чинним
Договором. «Виконавець» має право збільшити загальну вартість Договору. а також терміни виконання робіт. що
оформлюється додатково угодою до Договору.

3.5 У виттадку зміни вихідних даних «Замовник» зобов”язаний у 5-Денний термін з моменту виникнення змін
письмово повідомити про них «Виконавця» та надати підтверджуючудокументацію.

При цьому Сторони мають передивитись терміни виконання робіт та їх вартість. а також оформити досягнуту



домовленість про нові терміни та вартість робіт додатковою угодою до Договору. На період узгодження цих питань
протягом встановлених Договором термінів, виконання робот призупиняється і граничні терміни виконання робіт.
відповідно. переносяться на кількість днів періоду узгодження без додаткового узгодження сторін.

4. Порядок здачі та приймання робіт
4.1 Факт виконання «Виконавцем» проектних робіт оформлюється актом прийому-передачі виконаних

проектних робіт.
42 Після завершення «Виконавцем» робіт він готує проект акту прийому-передачі виконаних робіт (в 2-х

примірниках) и направляє обидва примірника ттідписанпх зі свого боку актів на адресу «Замовника» разом із

контрольним примірнпком проектної документації. «Замовник» в впродовж 10 кштендарнпх днів з моменту отримання
акту зобов”язаний розглянути контрольний пакет проектної документації. підписати отриманий акт прийому-передачі
виконаних робіт і направити один примірник підписаного зі свого боку акту на адресу «Виконавця» або (у випадку
наявності обгрунтованих зауважень до виконаних «Виконавцем» робіт) в той же термін направити «Впконавцю»
обґрунтовану відмову від прийняття робіт.

У випадку. якщо «Замовник» без надання письмової мотивованої відмови в впродовж 10 календарних днів з
моменту отримання акту виконаних проектних робіт не підписує даний акт. то виконані проектні роботи. вказані в
акті, вважаються прийнятими «Замовником» без зауважень і належать оплаті на підставі одностороннього акту
«Виконавця». направленого на адресу «Замовника».

4.3 У випадку надання «Замовником» «Виконавцю» письмової мотивованої відмови (у відповідності з
термінами, визначеними п. 4.2 цього Договору) від прийняття робіт, сторонами складається акт з зазначення недоліків,
які необхідно усунути. і термінів їх усунення.

4.4 При достроковому припиненні виконання проектних робіт або призупиненні виконання проектних робіт за
ініціативою «Замовника», між «Замовником» і «Виконавцем» складається акт фактично виконаних «Виконавцем»
проектних робіт. Згідно даному акту «Замовник» зобов'язаний оплатити всі фактично виконані роботи «Виконавцем» і

відшкодувати інші витрати «Виконавця». що викликані достро'іовим припиненням виконання проектних робіт.
4.5 У випадку дострокового виконання «Виконавцем» всього обсягу проектних робіт останні підлягають

прийняттю на умовах цього Договору достроково.
4.6 Проектна документація видається «Виконавцем» «Замовнику» впродовж 10 (десяти) робочих днів після

здійснення ним повної оплати проектних робіт (згідно п. 3.2 цього Договору) і підписання Сторонами акту прийому-
передачі виконаних проектних робіт. Проектна документація передається «Замовнику» в З-х примірниках на
українській мові. шо оформдпосться актом прийому-передачі проектної документації. (По бажанню «Замовника»
документація може бути видана в електронному виді). )],одаткові екземпляри проектної документації на прохання
«Замовника» оплачуються додатково.

5. Відповідальність сторін
5.1 У випадку порушення «Замовником» термінів виконання своїх грошових зобов'язань по цьому Договору.

він сплачує «Впконавцю» пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ. тцо діє на період нарахування пені. від суми
заборгованості за кожен день прострочення.

52 «Замовник»зобов'язаний прийняти виконані згідно з умовами договору проектні роботи.
5.3 «Замовник» зобов'язаний забезпечити фінансування і оплату проектних робіт в терміни і розмірах.

встановленихСторонами в Договорі та календарному плані.
5.4«Виконавець» зобов'язаний захищати проектні рішення під час розглядання проектної документації

архітектурною радою та організаціями. що надають експертні висновки
55 У випадку порушення «Виконавцем» термінів виконання проектних робіт він сплачує «Замовнику» пеню в

розмірі подвійної облікової ставки НБУ. тцо діє на момент нарахування пені. від суми. сплаченої «Замовником» за
прострочені до виконання проектні роботи.

6. Термін дії Договору
6.1. Термін дії Договору встановлюється з моменту підписання Договору і діє до повного виконання сторонами

своїх зобов”язань.

7. Розв'язання суперечок
7.і Всі суперечки. що виникають тто даному Договору. сторони розв'язують шляхом переговорів.
7.2 У випадку. якщо сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів, всі суперечки розв'язують у відповідності

з чинним ЗаконодавствомУкраїни.
8. Форс-мажор

8.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якої зі сторін зобовіязань за
цим Договором. а саме: пожежі. стихійних дій. блокади. війни або інших обставин. що не залежать від сторін. термін
виконання зобов'язань відкладається пропорційно часу. в впродовж якого будуть діяти такі обставини та їх наслідки.

82. Якщо ці обставини та їх наслідки будуть продовжуватися більш З-х місяців сторони мають узгодити умови
подальшого відстрочення або розривають договір, і при цьому жодна зі сторін не буде мати права на відшкодування
іншою стороною можливих збитків.



9. Конфіденційи ість інформації

9.1 Сторони дійшли згоди. що текст Договору. бу дь-які матеріалі. що стосуються Договору. є конфіденційними
и не можуть передаватись другим особам без попереднього письмового погодження сторін. крім випадків, коли така
передача пов”язана з отриманням дозволів і документів для виконання Договору або сплати податків. інших
обов*язкових платежів. а також в тих випадках що передбачені чинним законодавством. яке регулює зобов”язання
сторін згідно Договору.

10. інші умови
10.1 Виконана документація є інтелектуальною власністю «Виконавця» і не підлягає передачі «Замовником»

третім особам без відому «Виконавця».
102 При необхідності залучення до виконання проектних робіт спеціалізованих організацій «Виконавець»

залучає такі організації на умовах субподряду.
10.3 Терміни і вартість виконання проектних робіт можуть бути скоректовані після отримання вихідних даних в

повному обсязі.
104 Доповнення до Договору і зміни окремих його положень здійснюються оформленим в письмовому вигляді

угодою сторін.
105 Даний Договір складено в двох екземплярах. кожен з яких має“ однакову юридичну силу.
106 У випадках. не передбачених даним Договором. сторони керуються діючим законодавством України.
107 Після підписання даного Договору всі попередні перемовини по ньому. листування. попередні угоди і

протоколи о намірах по питанням. які так або інакше стосуються даного Договору. втрачають юридичну силу.
10.8 Всі виправлення та доповнення по тексту договору мають юридичну силу тільки при взаємному

посвідченні таких виправлень представниками сторін і додатком печаток в кожному окремому випадку.

11. Перелікдодатків до Договору

] І.] Кошторис на проектні роботи (Додаток ММ).
Всі додатки до Договору є його невід7ємною частиною.

12. Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін

«Виконавець»
МПП«МайстерняС»
м. дніпропетровськвул. Благоєва, З 1

рір 26006051805634 в Донецьке РУ ПАТ ПриватБанку-' м. Донецьк
МФО 335496
ОКНО ]3499685
Їтел. 095-838-74-24

. 063Г700'39'20

..?(д

(

*

Ю.П. Синьковський
:

Дирекдор
,

.-

ЗАМОВНИК:
Краснолиманськаміська рада
Місцезнаходження: 84406, Донецька обл.. м. Красний Лиман. вул. Фрунзе, 46. Тел. (06261) 4-16-82. Факс (0626 1) 4-23-
% Е-таіі: ІітадтасіаШіФашаіЬ-сшд
919 М М ,.-. ,-.. . .-Щ.-. І'У ДКСУ в Донецькій області
МФО 834016:ЩО 0405327-

Міський голова: " . . “ш" И11.Ф.Ц мідан
МП

)

“і
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Додаток до договору
від « »

шипи"...

АКТ
Приймання-передачі виконаних робіт

Містобутівна документація «ЦСІ'ЦЛЬі-[Нй нлан терни
торії для будіві-іицтва ш скснцнаіанії 65 мысль «] [сн-

гр; безпеки громадян» в и.!(расннй .іннан но нро-
вулку Бригадному, на території Краснолиманської
Міської ради Донецької області».

Наймсн) вання вид) робіт:

Найменування Замовника:

Найменування проектної організації:

КраснолиманськаМіська рада

М] [П «Майстерня С»

М Найменування , .
. Вартість.

,
' ,. Ооґрунтуваиня Розрахунок вартостн

П П виду рошт грн.

і (“6 1], на І'Ір.р М) 40 табл.-10-

ДІП для бХЦіВННіПВд ш екс-
“' Юні. В.И)] м.) шини-,

і

плх атаціі ґбХ'ЦіВЄЦІЬ «Центр» катао:і.11х.[гради 40 ЦС ГУ
. й ,

1

1 беїінеки громадян» на тери- ЬДД'І'ІЛЗОІ) , а ,
(129у-і26.5х|).х].0]хі ]"

9998

торії Краснолиманської МЇСЬ- Ь=!11”27ИЗМ'МІКТЗОЛ'Ж'З 27х0.619

кої ради Чонецької області.
ДС ІУ Б ДІІ-72013

.' К»--0.619-знижуючий коефі-

” -- . Й .- “Ьніє'ні ..“.
Всього:

'

9998

Всьш 0 9098 (дев'ять '] нсяч іси'ятсот дев'яносто иісім)грн.бе'3 ІІ,-718

«Виконавець» - ІІЛЄІТНИК ЄДИНОГО ПОДЗТКУ за ставкою 59/0.

Робот) мав:

Директор МПП «Майстерня С»

Робот) прийняв:

Міський голова

Синьковський Ю.ІІ.

Цимідан Н.Ф.



КРАСНОЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від | 11.02.2016 М | 7/6-158
м. Красний Лиман

[Про надання Краснолиманській-і-
Міській раді дозволу на
розроблення проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для
будівництва та обслуговування
центру безпеки по провулку
Бригадному, м. Красний Лиман

,. .

З метою організації системи цивільного захисту на території
Краснолиманської об'єднаної територіальної громади в ході релізації пілотного
проекту децентралізації влади у Донецькій області, враховуючи рекомендації
Головного управління ДСНС України у Донецькій області, керуючись ст.ст. 12, 122
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,Міська рада

ВИРІШИЛА:
1 Надати Краснолиманській міській раді дозвіл на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для
будівництва та обслуговування центру безпеки, орієнтовною площею
0,1000 га, по провулку Бригадному, м. Красний Лиман.

2. Відділу земельних відносин Міської ради (Никифорова) забезпечити
проведення конкурсу щодо відбору виконавців робіт із землеустрою.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Гергель) і
заступникаМіського го к,.вддрачаЮ.А.

ПФ. Цимідан
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Кошторис

на проектні роботи
Найменування виду робіт: Містобудівна документація «Детальний план

території для будівництва та експлуатації будівель
«Центру безпеки громадян» в м.Красний Лиман по
провулку Бригадномума території Краснолиманської
міської ради Донецької області».

Найменування Замовника: Краснолиманська міська рада

Найменування проектної організації: МПП «Майстерня С»

М Найменування , . Вартість.
, ' ,. Оогрунтування Розрахунок вартосппіп виду роопт ' ' грн.

Сб Ц на Пр.р На 40 табл.40-
ДІІ'Г для будівництва та екс- 22п.1, К==1.01 до цінника-
плуатаціі будівель «Центру табл.Ж.1роЗ!1іл 40 ДСТУ

]
безпеки громадян» на тери- Б.Д.].І-7:2013 (]293+]26.5х1)х1.01х1 1.

9998
торії Краснодінманськоїмісь- К '] І.27нзм..'М'-:Ік таб:].ЖЗ 27х0.6|9
кої ради Слов янського райо- ДСТУ Б Д. І .!-7:2() і З

ну Донецької обласгі». К -0.6 [ 9-зниж5 юний коефі-
цієнт

Всього: 9998

Всього 9998 (дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім)грн.без ПДВ

«Виконавець» - платник єдиного податку за ставкою 5%.

Директор МПП «Майстерня С» Синьковський Ю.П.

Міський голова Цим идан І І.Ф.



Договтр М.)

0 виконанні проектних робіт

Дніпропетровськ
'

.і .. :, “.

жартома/гай в
Мане приватне тпдттрисмство "Маітстерня С" (кваттіфікаціинттй сертіпфіт ат серія АА Хі2002099) іменовано в

подальшому"ВІІКОНАВЕЦЬ" в особі директора СиньковськогоЮ.П. що діє на ттітставі Усставу підприємства ; однот о
боку. та

Красиорлині/ської.иіськоїради Їонетіької області
(найменування об'єднання. організації. підприємства)

іменоване в ттода:тьшому”3АМ()ВНіІК". в особі діськощшїтоші т-д ” [І. [і]-Щіиф-инд . й ,, ”

(посада. прізвище. ім'я. тто-оатьковтт

що діє а підставі Закон иПро Шопена самоврядування в Україні» ты,-ц ,, ,Йшц “: ,

(найменуваннядокументу)
З іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

]. Предмет договору
1.і «Виконавець» шбов'ятується своїми силами і засобами по ”завданню «Замовника» та та ііото контт розробити

Містобудівну докіїиоиптнтііто «Липини/тій ими території Оля буоіонишпиа ти оті.цитування Центру баг/тактиці
м.Красний Линии по провулку Ернесто/тому, на території Краснохтштанґькоїміські/ї риои

(в подальшому - проектні роботи або роботи». а «Замовник» зобов'язується приііняттт виконані «Виконавцем»роботи і

сплатити 'т'х вартість.
1.2 І'іроекгна продукція розробляється на підставі авдання на проектування.

2. Терміни та обсяги виконання проектних робіт
21 Термін виконання проектнихробіт -, 50 робочих днів (з моментуоплати «Замовником»згідно п.3.2 цього

Договору)
22 «Зшовннк» зобов язуг ться нататп «Виконавню»необхіднід тя виконання проектних робіт вихідні дань а

також складене ним *тавдаттня на проскцванттгт протягом 14 календарнихднів і моменту підписання ттьото Договору
2З Обсят тт проектних робіт, що нпконмоться. визначаються згідно завданню на проектування. ато татвсрджснс

Сторонами.
24 У випадкупорушення «Замовником»встанов тенихДотоворомтермінів надання вихіднихтаних або оп* татн

терміни виконанняпроектнихробіт переносяться на кількість днів простроченнябез додаткового кнотження сторін
Якщо «Замовник»затримут надання вихідних данттх або отыату на термін більше 30 днів «Виконавець»маг право
відмовитись від Діти овору або продовжи т и дно Договору на термін. узт оджений сторонами.

3. Вар гість робіт и тторядок розрахунків
3.1 Загальна вартість робіт. що виконуються тто ньомуДоговору. визначається згідно кошторису. пто додасться та

с невід'ємною частиноюДоговоруі складає 10003.54грн. (Десять тисяч три орн. 54коп.), без ПДВ
(сума проннсом)

З.,? ()пдата вартості проектних робіт здійснюється «Замовником» у безготівковтту порядку птдтяхом

перерахування тротттових котитт в на иогочниіі рахунок «Внконавня». або в ГО'ГЕВКОІЄОХІ) порядку тттдтяхом внсссння

грошових коштів в касу «Виконання»або на ротрахунковпн рахунок.
'

ЗЯкнто в період дії Договору впроват>куються нові закони та норматттвттіакттт тно впливають на вартість робіт.

договірна ціна може змінюватися. при умові утстадання відповідної додатковоі угоди про внесення змін в чинниіі

Договір.
34 Якттто «Замовник» виявить бажання доручити «Виконавттю» дотаткові роботи не передбачені чинним

Договором. «Витюнавены- маг право тоітьтиттн загальну вартість Договору. а та:коук терміни виконання робіт. тио

отітормдтогтьсядодатково ут о, тото ;то , [о. твору
35 У випадку *зміни вихідних даних «Замовник» зобов”язаний у 5-денпиіт термін **. момент, виникнення змін

письмовоповідомитипро них «Виконання»та надати підтверджуючудокументацію.
Пртт ньому (торонп мають передивитись терміни виконання робіт та їх вартість а також оформити тосягнуту

домов тсність про нові терміни та вартість робіт додатковою утодою до Договору. На період узгодження них питань

протягом встановлених Д*Іотовором термінів виконання робот притупнт-тясться і траничні терміни виконання робіт
ві*тттовітно переносяться на кт*и кіттт, тнтв нс] іотуунотэксння без ;;то та*тткового у тт*о,т*,кснття сторін



4. Порядок здачі та приймання робіт
4.1 Факт виконання «Вттконавцем» проектних робіт оформлюється актом прийому-передачі виконаних ттроектнттх

робіт.
42 Після завершення «Виконавцем» робіт він готує проект акту прийому-передачі виконаних робіт (в 2-х

екземплярах) и направляє обидва екземпляра підписаних зі свого боку актів на адресу «Замовника» разом із
котттрольттттм екземттляршт проектної документації. «Замовник» в впродовж 10 календарних днів з моменту отриматтття
акту зобов'язаний розглянути ктїзнтрольниіі пакет проектної документації. підписати отриманий акт ттрпі'ноту-передачі
виконаних робіт і направити один екземпляр підписаного зі свого боку акту тта адресу «Впконавця» або (у випадку
наявності обґрунтованих зауважень до вттконанттх «Виконавцем» робіт) в той же термін направити «Виконавшо»
обґрунтованувідмову від прийняття робіт.

У випадку, якщо «Замовник» без надання письмової мотивованої відмови в впродовж 10 календарних днів з

моменту отримання акту виконаних проектних робіт не підписує даний акт. то виконані проектні роботи. вказані в акті.
вважаються прийнятими«Замовником» бсч зауважень і належать оплаті на підставі одностотннього акту «Виконавця».
направленого на адресу «Замовника».

43 У випадкунадання «Замовником» «Виконавцю»письмової мотивованої відмовтт (у відповідності '; термінами.
визначеними п. 43. цього Договору) від ІІРИЙНЯ'ІГЯ робіт, сторонами складається акт “: зазначення недоліків. які
необхідноусунути, і термінів їх усунення.

4.4 При достроковому припиненні виконання проектних робіт або призутнтненні виконання ттросктттттх робіт за
ініціативою «Замовттикам між «Замовником» і «Виконавцем» складається акт фактично виконаних «Виконавцем»
проектних робіт. Згідно :Іаттому акту «Замовник» зобов'язаттий оплатити всі ф тктпчпо виконані роботи «Виконавцем» і

цкодувати тиші витрати «Виконання». тпо викликанідостроковим припиненнямвптшнаиня проектних робіт.
=- 45 У випадку дострокового виконання «Виконавцем» всього обсягу проектних робіт останні підлягають
прийняттю на умовах цього Договору достроково.

4.6 Проектна документація видається «Виконавцем»«Замовнику» впродовж 60 (шістдесяти) робочих днів після
здійснення ттпм повної оплати проектттих робіт (згідно п. 32 шого Договору) і підписаттття Сторонами акту прийому-
передачі виконаних проектнттх робіт. Проектна документація передається«Замовнику» в 4-х екземплярах на українській
мові. шо оформлються актом ттриіншу-передачі проектноїдокументації. (По бажанню «Замовника»документаціяможе
бути видана в електронномувиді). ЕІо,'тат'Кові екземпляри проектттої документаціїна прохання «Замовника»оплачуються
додатково.

5. Відповідальність сторітт
З.] У випадку порушення «Замовником» тсрміттів виконання своїх грошових зобов,язатть по цьомуДоговору. він

сплачує «Впконавцю» пенто в розмірі подвійної облікової ставки НБУ. що діє на період нарахування пені. від суми
заборгованостіза кожен день прострочення,

5.2 «Втттюнавець» зобов'язаний захищати проектні рішення під чітс розтдядання проектної документації
архітектурноюрадою та організаціями. що надають експертні висновктт.

5 .3 «Замовник»зобов”язанийприйняти виконані згідно з умовамиДоговорупроектні роботи.
5.4 «Замовник» зобов”язаний забезпечити фінансування і оплату проектних робіт в терміни і розмірах.

встановленихСторонами в Договорі та календарномуплані.
55 У випадку порушення «Виконавцем» термінів виконання проектних робіт він сттлачут' «Замовнику» пстно в

Рті-ЗМіРі подвійної облікової ставки ПІЗУ. тпо діє на момент нарахування пені, Від еумтт. сплаченої «Замовником» за
[]рОС'ГРОЧСНі ДЦ) ВНКОНЦННЯ ПРОСКТНі роботи.

6. Термін дії Договору
О.І. Термін дії Договору встановлюється з моменту підписання Договору і діє до повного виконання сторонами

своїх зобов'язань.

7. Розтґязапня суперечок
7.] Всі суперечки. що виникають тто даному договору, сторонирозв'язують шляхом переговорів.
7.2 У випадку. якщо сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів. всі суперечкирозв'язують у відповідності 3

чиннимЗаконодавствомУкраїни.
8. Форс-мажор

З.]. Пртт настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якої зі сторін зобов'язань за
цттм Договором. а саме: пожежі. стихійних :тій. блокади. війнтт або інших обставин. ттто не залежать від сторін. термін
виконання зобов'язань відкладається тцюнорніт'іно часу. в впродовж якого будуть діяти гаю обставини та їх наслідки.

82. Якщо ці обставини та їх наслідки будуть продовжуватисябільцт З-х місяців сторони мито ть узтотиттт умови
подальшого відстрочення або розривають договір. і при цьому жодна зі сторін не буде мати права на відттттюдування
іншою стороною можливих збитків.

9. Котпрідсппіііпість інформації



9.1 Сторони дійшли згоди” тно тскст Договору. будь-які матеріалі, що стосуютьсяДоговору, є конфіденнійними тт

не можуть ттсрелаткттись другим особам бе'т попереднього письмового погодження сторін. крім випадків коли така
передача пов”язана :; отриманням дозволів і документів для виконання Договору або сплати податків. інших
обов'язкових платежів, а також в тих випадках, що передбачені чинним законолавсгвом. якс регулює 'ші'іов'я'щння
сторін згідноДоговору.

10. Інші умови
10.1 Виконана документація є інтелектуальною власністю «Виконавня» і не нідлятаб' передачі «Замовником»

третім особам без відому «Виконання».
102 [Іри необхідт-тос'ті *нтлучсння до виконання проектних робіт спеціалізованих організацій «Виконавець»

залучає такі організації на умовах субттодряду
103 Терміни і вартість виконання проектнихробіт можуть бути скоректовані після отримання вихідних даних в

повномуобсязі.
104 Доповттстптядо Договору і зміни окремих його положень здійснюються оформленим в письмовому вигляді

угодою сторін.
105 Даний Договір складено в двох ек'тсмплярах. кожен з яких має однаковуюридичну силу.
106 У випадках. тте передбачених даттим Договором сторони керуються літочим чакоподавствоут України.
1077 Після підписання даного Договору всі попередні перемовини тто ньому, ;птстування. попередні угоди і

протоколи о намірах Іто питанням. які так або інакше стосуються даногоДоговору. втрачають юридичнусилу.
108 Всі виправлення та доповнення по тексту договорумають юридичну силу тільки при взаємномупосвідченні

таких виправлень представниками сторін і додатком печаток в кожномуокремомувипадку.

11. Перелік додатків до Договору

1 ].1 Кошторисна проектні роботи (ДодатокМЕ] ).
Всі додатки до Договору «" його невід”ємното часттщото.

12. [Орттдичні адреси та розрахункові рахунки сторін

«Виконавець»
МПП«Майстсрня("»
м. Дніпропетровськ. вул. Блатоєваь 31
рґ'р 26006051805634 в Донецьке РУ ПАТПриватБанку м. Донецьк
МФО 335496
ОКПО 13499685
тел. 095-838-74-24

()(13-30089-20

Директор ІОП. Синьковський

ЗАМОВНИ К:
Краснодттманська міська рада
Місцезнаходження:84406 Донецька обл., м. КраснийЛиман вул. Фрунзе, 46. Тел. (06261 ) 4:1(ч-?42.-Факс (06261) 4-23-49-3
Е-шаі]: 1іптангат1а 1 та ннтаі1.сот
р.!р Ма - ,. “Ш Щ- ГУ ДКСУ в Донецькій області
МФ-О 834016:ОКПО 04053275

Міський голова : п.. 11.(1).Цимідан
МП



ЛИМАНСЬКАМІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

21.04.2016 М97/9-344
м. Лиман

Про затвердження
детального плану території
для будівництва та
обслуговування “Центру
безпеки” по провулку
БригадномуумЛиман

Розглянувши детальний план ?ериторії для будівництва та обслуговування
“Центру безпеки" по провулку Бригадному у місті Лиман. розроблений малим
приватним підприємством “Майстерня С“ (кваліфікаційний сертифікат серія АА
М9002099') на підставі рішення Краснолиманської міської ради від 11.02.2016р. М97!6-
165, керуючись ст.ст. 8, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності». Порядком розроблення містобудівної документації. затвердженим
Наказом Мінрегіону України від 16.11.2011 М9290 та зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.12.2011 за М91468і'20206. п.42 Ч.] ст.26 Закону України «Про
Місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.3атвердитн детальний план території для будівництва та обслуговування
“Центру безпеки" по провулку Бригадному у місті Лимаіь розроблений малим
приватним підприємством “Майстерня С” (кваліфікаційний сертифікат серія АА
М9002099).

2.Відділу містобудування та архітектури Лиманської міської ради (”ІІІпак)
забезпечити оприлюднені-ія детального плану території по провулку Бригадному у
місті Лиман відповідно до вимог містобудівногозаконодавства.

3.Координацію за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Драча Ю.А. та постійну комісію з питань містобудування. будівництва.
земельних відносин та охорони природи (Гергель).

жи. ”*

Міський голова .З:“дґдц :
1

..

Н.Ф. Цимідан

кумМ(



КРАСНОЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від [11.02.2016 м | 7/6.-158
м. Красний Лиман

ЕПро надання Краснолиманській-І..
міській раді дозволу на
розроблення проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для
будівництва та обслуговування
центру безпеки по провулку
Бригадному, м. Красний Лиман

,...

З метою організації системи цивільного захисту на території
Краснолиманської об'єднаної територіальної громади в ході релізації пілотного
проекту децентралізації влади у Донецькій області, враховуючи рекомендації
Головного управління ДСНС України у Донецькій області, керуючись ст.ст. 12, 122
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
.

1. Надати Краснолиманській Міській раді дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для
будівництва та обслуговування центру безпеки, орієнтовною площею
0,1000 га, по провулку Бригадному, м. Красний Лиман.

2. Відділу земельних відносин Міської ради (Никифорова) забезпечити
проведення конкурсу щодо відбору виконавців робіт із землеустрою.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Герґель) і
заступникаМіського голови ДрачаЮ.А.

Н.Ф. Цимідан
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КРАСНОЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 11.02.2016 М 7516-1637

м. Красний Лиман

ГПро розробку детального]
плану території по провулку
Бригадному у м. Красний
Лиман.

З метою організації системи цивільного захисту на території
Краснолиманської об'єднаної територіальної громади. в ході реалізації пілотного
проекту децентралізації влади у Донецькій області” враховуючи рекомендації
Головного управління ДСІІС України у Донецькій області. з метою визначення
планувальної організації і розвитку території. керуючись СТ.СТ.10.19 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності». Порядком розроблення містобудівної
документації, затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку та
житлово-комуттальттого господарства України від 16.11.2011 М9290, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за М91468і'20206. Порядком проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проектів містобудівної документації на місцевому рівні. затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів Україтш від 25.05.2011 М9555. н.42 ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні». міська рада

ВИРППИ]ІА:

1. Здійснити розробку детальною плану території по провулку Бригадному
у м.Красний Лиман.

2. Замовником розробки детального плану території по провулку Бригадному
у м. Красний Лиман є Краснолиманська міська рада.

3 .В ідділу містобудування. архітектури та земельних відносин
Краснолиманської міської ради (ЇПІпак):

З.І. Взяти участь у складанні проекту завдання на розроблення містобудівної
документації, зазначеної в п.] цього рішення.

3.2. Забезпечити оприлюднення даного рішення у двотижневий строк з дня
прийняття рішення шляхом опублікування у міськрайонній газеті «Зоря» та на
офіційному веб-сайті міської ради.

3.3. Забезпечити проведення громадських слухань шодо врахування
громадських інтересів при розробленні містобудівної документації, зазначеної в п.1
цього рішення,



КРАСНОЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від Ц1.О2.2016 м.» [7/6-158
м. Красний Лиман

[Про надання Краснолиманській-Ї-
Міській раді дозволу на
розробленНя проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для
будівництва та обслуговування
центру безпеки по провулку
Бригадному, м. Красний Лиман

З метою організації системи цивільного захисту на територіїКраснолиманської об'єднаної територіальної громади в ході релізації пілотного
проекту децентралізації влади у

,

Донецькій області, враховуючи рекомендаціїГоловного управління ДСНС України у Донецькій області, керуючись ст.ст. 12, 122Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про Місцеве самоврядування вУкраїні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати Краснолиманській міській раді Дозвіл на розроблення проектуземлеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності длябудівництва та обслуговування центру безпеки, орієНтовною площеюО,1000 га, по провулку Бригадному, М. Красний Лиман.
2. Відділу земельних відносин міської ради (Никифорова) забезпечити

проведення конкурсу щодо відбору виконавців робіт із землеустрою.3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питаньМістобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Гергель) і
заступникаМіського годлґовитДрачаЮ.А.

:. ж з

П.Ф. Цимідан



Ситуаційна схема
місця розташуванняземельної ділянки

для буд1вництва та подальшоїексплуаташїгромадського центру безпеки
по провулку Бригадному, м. Красний Лиман

Масштаб 1:5 000

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ|:І- межа земельноїділянки, що передбачена до відведенняЕ- межа філіїДП "Укрзалізниця"

' /-ЇЇ"- “і'хж

. г".-:“ *

В.о. начальника Міськрайонногоуправлінн%
Держгеокадастру у м. Красному Лимані та !

Краснолиманському районі Донецької області " /Н.А. Красногрудь/

/О.Г Шпак/Начальник відділу Містобудування та архіт
головний-архітектор м. Красний Лиман

!



Ситуаційна схема
місця розташуванняземельної ділянки

для будівництва та подальшоїексплуаташїгромадського центру безпеки
по провулку Бригадному, м. КраснийЛиман

Масштаб 1:5 000

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ-- межа земельноїділянки” що передбачена до відведення

Е- межа філіїДП "Укрзалізниця"

В.о. начальника Міськрайонного управлігЇ-ія
Держгеокадастру у м. Красному Лимані т «.

/Н.А. Красногрудь/

Начальник відділу містобудування та арх
Ю'Г ШПЗК/

головний архітектор М. Красний Лиман



Схема розташування земельної ділянки
для будівництва та подальшої експлуатації громадського центру безпеки

по провулку Бригадному, М . Красний Лиман
“ т ч;" |[*7піт'“"/ И ,, // (:]! яр

їв,/х; ///і“ // “

ж???

пустырьд
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Узгоджено
ЗаступникМіського голови

Ю.А. Драч

Узгоджено
КраснолиманськеВУ ВКГ КП
Компанія «Вода Донбасу»

О.І. Токарчик

Узгоджсно
Краснолиманська дистанція енергопостачання

С.М. ІІІемякін

Узгоджено
Краснолиманська дільниця Слов*янськогоУГГ

“ О.О. Зленко

Умовні позначення
- межа земельної ділянки
що передбачена ло відведення

чт
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Узгоджено
Краснолиманська тепломерсжа ОКП
Донецьктеплокомуненерт"о

Г.В. Корзюков

Узгоджено
Дистанція сигналізації та зв'язку

С .К. Гасиєв

Узгоджсно
ПАТ «Укртелеком»

О.В. Кльосова

Узгоджено
РЦТЗТТМ М 2

А.А. Леонтьєв

М 1:2000



План розташування земельноїділянки
для будівництва центру безпеки

земельнаділянка знаходиться: вул. Чапаєва, м. Красний Лиман, Д онецькоїобласті
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План розташування земельної ділянки

[ для будівництва центру безпеки
! земсть4аадіШНКЗ. знахоїигься: вул Чапаєва м КраснийЛиман Донецькоїобшалі

?

т

!

..

щ

”Ада-

.

,

«і

А

м;,цмт...ша

ч.,-КГ

, ”їх
. із?

О

5“?

у
з“ !”У

Чех Н: 2???

“х? /.
“»
/

")
:! .]! Х

їз: ст,]жє ш
,

Узгоджеи /'” ' * шшш4>кЬВЇчВН КП дате'“ ,”Ьраыо! Красне 1
Ксшыані Донець/«т?::їжу - %+' /**

[
ВПЦРДонна” '

- (М. ієзкарчнк
Узгєх-“ьжс

Краси“? ; ' (реґшстачшы-ш %% .
“*“

Красті! !НАТґ'Укртелеком ” *

"'
. ! "? * П.В. К.:мсппа

“'*'”7 ' " /"""""'"““7п " [' '

Узгс: т: .

' .

.А= Леонтьєв
тамтешні “ .

ЖЕК; дети. та не єцбвченІїщвіжитд
.ій 'МСЖВ иметь ст ДРІБНЬТЇЦ ще *,;эд'к.» «= ,. г =» їм ..,*

'- і 1
. !

М ! Ніт:
*

!



План розташування земельної ділянки
для будівнишва цетру безпеки

« зємстьйа тіпянка знахоттшься: вул Чапаєва. м. КраснийЛиман Донецькоїобтасті
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Міському голові
]. І.Ф. Цимідану
Іґ-їачальника відділу 3 питань

:
НС,мобілізаційної роботи та
віі-їськового обліку
]ОХНовець О.С.

Шановний Петро Федорович !

Обласною державною адміністрацією затверджеі-іо план основних заходів

пілотного проекту по створенню умов для безпеки-тої житгсдіяльності населення

територіальної громади, де один із пунктів передбачає будівництво Центру
безпеки громадян за рахунок державного фонду рстіоі-іального розвитку та

прямих субвенцій 3 Державного бюджету.
Робочою комісією міської ради у складі наступника міського голови Драч

ІО.А., начальника Красі-юлимаі-іського РВ ,ЦГНГ [!нінк М.В.. начадпл-іика відділу
ЖКГ міської ради МуравльовоЬ О.М.. начальника відділу .хіістобулування,

архітектури та земельних відносин, головний архітектор міської ради І..]Інак О.Г.,

начальника відділу З питань НС, моброботн та військового обліку І()хновсць О.С.?

розглянуто місце для розтаіцувєніпя ] .[Сі-їі'ГР)-' безпеки громадян.
Просимо Вас розглянути цитат-ція на сесії міської ради, щодо питання про

виділення земельної ділянки площею 0.15 іа ровташованої за адресою м.

Красний Лиман, вул. Чапаєва М 36 а, під забудову Центру безпеки громадян

!Начальник відділу З питань НС, .

О.С. Юхновеньмобілізаційної роботи та військового обліку



План розташування земельноїділянки
для будівництва центру безпеки

земельнаділянка знаходиться: вул. Чапаєва, м. Красний Лиман, Донецькоїобласті
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Краснолиманське ВУ ВКГ КП Краснолиманська тепломережа ОКП
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Узгоджено Узгоджено
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С.М. Шемякін С.К. Гасиєв
Узгоджено Узгоджено
Краснолиманська дільниця Слов'янського УГГ ПАТ "Укртелеком"

О.О. Зленко С.М. Біленький
Узгоджено
рцтэтгм М92

А.А. Леонтьєв

Е -иежаземешноідішши,щопередбачшдовідведышя М 111000



ь.]

' 08.2015
ЗІ, к'кІІЦСІ

..р.іі1,тл
и.о.іі тс=

. .шії Дін:
..!екеу
'. Н.] ДОВСІ

.:”! “пі:
"; лпі ;;

.], :; 14

і . з:.
(і П.,

ї.іІізЇ1А :

л:“: . !я'гн

м.!. ґч' .

:(!є.;,=01121'

: .“ЙЦЇШ'ПІ[

Л.Д.“.ІЦНС

х .
ь [[.кл

!. ід,-
. .;.іс іі

Ї.“ .ЇЖ.” ]

., “.

). ..-

Кіт. ..

,!оріальш
!! ЦіЛіСЇЦ

,Тержпхн !
'

:::рі ! "

;:ііька за:.Ї а

.:!!і лист
"згідно ?“ і

,
:

111Ї11С1Гї). - -

.ЇІИЬ'ІАН0131 ІА МІСЬКА РАДА

РІІіі іі :!НЯ

' упальпої
“эмади м.
!айнового

заклад
Краст кий
я»

:. ' мг“,» 1'“ '“ «'*' ' "
- .* ,) ,4.11СГЄІ між ,і, драстр'уктури України Від 13.08-01)

:г/кенпя КабінетуМіністрів України від 05.08.2015 Х9799-
овпх комплексів державних закладів охорони здоров'я ::
.риторіальиих громад, згідно рішення'Краснолиманеької
124-3-12-1 к- Віра,! надання згоди на прийняття у комунальну

..:ди ЦіЛіСЕ'п-ІЮ :.!айнового комплексу Державниц зак:ал
'расшчіі .!

і.1.“х?'. '!

діро г.!іеіэм : с'
[Ш «Донецька залізниця», керуючись

ч;!оврялуваиня в Україні ” міська рада

.;лазтіпші'ї теї':!горіальної громади м. Красний Лиман
':ржавпиії з::ьглал «Віллілкова лікарня станції Кращий
» за :::!ре !:єь щКраспий Лиман вулЧапаєвщ МвЗбА (кол

'.ШЇ. на земельній Ділянці (калаетровий номер
.єоіо плошеіо 32973 гектара
велеипя комунальному

: (["*.':;.'!і":!!к:!*

э Ватікан:

закладу охорони здоров'я
.

цілісний майновий комплекс Державний
'ії Камины“! ,Цгман ДП «Донецька залізниця» за адресою
"93651. на ': “3110 з ЄДРПОУ 01112296). що розміщений
и!“ ' Д-ч-і3300000101:О12:1134) загальною плоіііск;

у мішки" ра“ !: («По інвентаризації, прийому, ПЄ])З,'[СІЧі.
ІА: мегей і встановлення неможливоеіі

! ремонту об'єктів комунальної власності»
* * *ілио п.1.2 даного рішення. Відповідно До

2101)

1112 ::ігкльз'ін .;11110СТ1ЙПУ комісію з питань приватизциії,
. етвом, архітектури та містобудування

33! ' = ст! Ї[рачаЮ.А.
Л.Г. Перебийніс



Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи
земельних ділянок комунальної власності у державну власність

1. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи навпаки
здійснюється за рішеннями відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого
самоврядування. які здійснюють розпорядження землями державної чи комунальної
власності відповідно до повноважень. визначених цим Кодексом.

У рішенні органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу
земельної ділянки у державну чи комунальну власність зазначаються кадастровий номер
земельної ділянки. її місце розташування. площа. цільове призначення. відомості про
обтяження речових прав на земельну ділянку. обмеження у її використанні.

На підставі рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про
передачу земельної ділянки у державну чи комунальну власність скла,-дається акт приймання-
передачі такої земельної ділянки.

Рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу
земельної ділянки у державну чи комунальну власність разом з актом приймання-передачі
такої земельної ділянки є підставою для державної реєстрації права власності держави.
територіальної громади на неї.

2. До земель державної власності. які не можуть передаватися у комунальну власність.
належать земельні ділянки. що використовуються Чорноморським флотом Російської
Федерації на території України на підставі міжнародних договорів. згода на обов'язковість
яких надана Верховт-юю Радою України. земельні ділянки. на яких розташовані будівлі.
споруди. інпті об'єкти нерухомого майна державної власності. а також земельні ділянки. які.
перебувають у постійному користуванні органів державної влади. державних підприємств.
установ. організацій. крім випадків передачі таких об'єктів у комунальну власність.

3. До земель комунальної власності. які не можуть передаватися у державну власність.
належать земшьні ділянки. на яких розташовані будівлі. споруди. інші об'єкти нерухомого
майна комунальної власності. а також земельні ділянки. які перебувають у постійному
користуванні органів місцевого самоврядування. комунальних підприємств. установ.
організацій. крім випадків передачі таких об'єктів у державну власність.

«(Стаття ] ] ” в редакції Закону М 5245 - Ї '] від 06. 09. 2012,“



Узгоджено
Краснолиманс .
Компанія 'В

Узг0джеі-Ю- *

Краснолимансь

Узгоджено
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План
земельноїділянки для будівництва та подальшоїексплуатації

громадського центру безпеки
по провулку Бригадному М. Красний Лиман
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провул. Бригщний,бА
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щюиул. Британці. 6/Х -Масштаб 1300
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Узгоджено УЗГОДЖЄНО
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ця Слов'янського УГГ
О.О. Зленко А.А. Леонтьєв



КРАСНОЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від // 62 2с7ї6 м 9276” , та“
м. Красний Лиман

ГІІро розробку детального-]
плану території по провулку
Бригадному у м. Красний
Лиман.

З метою організації системи цивільного захисту на території
Краснолиманської об'єднаної територіальної громади, в ході реалізації пілотного
проекту децентралізації влади у Донецькій області, враховуючи рекомендації
Головного управління ДСНС України у Донецькій області, з метою визначення
планувальної організації і розвитку території. керуючись ст.ст.10,19 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком розроблення містобудівної
документації, затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку та
житлово-комунальт-юго господарства України від 16.11.2011 М9290, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за М91468/20206. Порядком проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проектів містобудівної докумеІ-Ітації на місцевому рівні. затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 М9555. 11.42 ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні». міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити розробку детального плану території по провулку Бригадному
у м.Красний Лиман.

2. Замовником розробки детального плану території по провулку Бригадному
у м. Красний Лиман є Краснолиманська міська рада.

3 .Відділу Містобудування, архітектури та земельних відносин
Краснолиманської міської ради (Шпак):

З.]. Взяти участь у складанні проекту завдання на розроблення містобудівної
документації. зазначеної в п. 1 цього рішення.

3 ..2 Забезпечити оприлюднення даного рішення у двотижневийстрок з дня
прийняття рішення шляхом опублікування у міськрайонній вазет'Зоря» та на
офіційному веб--сайті міської ради. ..

*

;“

'1З.). Забезпечити проведення громадських слухань щодо врщування
громадських інтересів при розробленні містобудівпої документаци зазначеноїв п. 1

цього рішення. ,
.!» »



4. Взяти до уваги, що фінансування робіт з розроблення містобудівної
документації, зазначеної в п.] цього рішення, проводиться за рахунок коштів, не
заборонених законом.

5. Координацію за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Драча Ю.А. та постійну комісію з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи (Гергель).

П.Ф. Цимідан



КРАСНОЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

вщ Іг'/*/а; “ але м.» | 24 міт/є “453
М. Красний Лиман /

[Про надання Краснолиманській-і-
міській раді дозволу на
розроблення проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для
будівництва та обслуговування
центру безпеки по провулку
Бригадному, м. Красний Лиман

:

З метою організації системи цивільного захисту на території
Краснолиманської об'єднаної територіальної громади в ході релізації пілотного
проекту децентралізації влади у Донецькій області, враховуючи рекомендації
Головного управління ДСНС України у Донецькій області, керуючись ст.ст. 12, 122
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про Місцеве самоврядування в
Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати Краснолиманській Міській раді дозвіл на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для
будівництва та обслуговування центру безпеки, орієнтовною площею
01000 та по провулку Бригадному, м. Красний Лиман.

2. Відділу земельних відносин Міської ради (Никифорова) забезпечити
проведення конкурсу щодо відбору виконавців робіт із землеустрою.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
містобудування. будівництва. земельних відносин та охорони природи (Гергель) і

заступника міського голови ДрачаЮ.А.

Міський голова П.Ф. Цимідан



Ситуаційна схема
місця розташуванняземельної ділянки

для будівництва та подальшоїексплуатацп громадського центру безпеки
по провулку Бригадному. м. Красний Лиман

Масштаб 1:5 000

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

І::І- межа земельноїділянки, що передбачена до відведення

Е- межа філіїДП "Укрзалізниця"

В.о. начальника Міськрайонногоуправління
Держгеокадастру у м. Красному Лимані та
Краснолиманському районі Донецької облас .

Начальник відділу містобудування та ар ії
головний архітектор м. Красний Лиман її”



Ситуаційна схема
місця розташуванняземельної ділянки

для будівництва та подальшоїексплуаташїгромадського центру безпеки
по провулку Бригадному, м.” КраснийЛиман

Масштаб 15 000

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ-- межа земельноїділянки, що передбаченадо відведенняЕ: межа філіїДП "Укрзалізниця"

В.о. начальника Міськрайонногоуправління !
Держгеокадастру у м. Красному Лимані та '

Краснолиманському районі Донецької обл * /Н.А. Красногрудь/

Начальник відділу містобудування та ар Ї /О-ГШПЗК/

головниіархітектор м. Красний Лиман у, ХХ“

Ї'Є-ґєЇЗ-Чэтаке:»?-
С'Ї'Е . в:,---,..и*'



План
земельноїділянки для будівництва та подальшоїексплуатації

громадського центру безпеки
по провулку Бригадному м. Красний Лиман

. . .
[мм-лиш счшя

провул. Бригадннй. 6
х'Х
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умовнл ПОЗНАЧЕІ-[НЯ

І::1- межа ЗЄМЄЛЬНОЇ ДЇЛЯНКИ, ЩО передбачена ДО відведення

Узгоджено ,“
Узгошкено

Заступник .и/Быейдви Краснолиманська тепломережа ОКПМа,/Люка драч а? км»,Фааецзктепловздхнжтэь,, а»м
в. крутим-=. ; За“! .» .” 3.» (га,; Г. .Корзюков

.! ”З,“ ». “= :=! 4“

Узгоджено тис.,“, = д- :
» Краснолимансь д Узгоджено
Компашя "В с .

'
,

» 1'1' та зв'язку*” *
*

*
* ”“ с к г- / ' О.І. Токарчик Х - - асиєв

“х

Узгоджено, , =

К аснолиман ста ія ене гопостчччнняр НЦ“ р є ( О.В. Кльосова
- ,” С.М. Шемякін

,, .

Узгоджт/ ,: »

Краснолима] (а 1
' у), ця Слов'янського УГГ

» А.А. Леонтьєв
,).

. . (. ,І. . ж.д. :» *,з' .:к, % .І. ,П. р.* “9.153."
.»

у

;. ”,і,



//

План
земельноїділянки для будівництва та подальшоїексплуатації

громадського центру безпеки
по провулку Бригадному М. Красний Лиман

/
ЗКЖ

провул. Брппшшй, 6А

КЖ

КН

-. 0

.

,/ 2КН
;

проц) л. Брпґпднпіі. 6 //Х /Масштаб 1:500
УМОВНІ ГІОЗНАЧЕННЯШ- МЄ7КЗ ЗЄМЄЛЬНОЇ ділянки, ЩО передбачена ЦО Відведення

Узгоджено ,, ..
Узгоджено

=,
“
олови Красиолиманська тепломерсжа ОКП
* 1 0 =ЦЬКТЄПЛОКОМ НЄНЄ, ГО . г” .ИЮПАДраІ .ЧФФЄЕЬФБЬ-ь [сни 9 Х.,.д;2п.э (**-“““ш Ранком

,“ Г.В. Ко зюков
дід.» “ЩФ'3*'59”4**5'7ЧГІ74677=Й“=, * [) р,

, !““Узгодже . ,.

УзгоджеІТб
Краснолимансь. БУ ГКП
Компаншї "В 1 ""

112
)

О.І. Токарчик
(и 1 [[

Узг0джено
Краснолимансь

,]!

тагпція енергопостачшшя
',/у .С.М.Шсмякін

Узгоджено ,;Красноли аса/ш яСлов'янськогоУГГ% О.О. Зленкокг : “у/

М-І

і к



КалькуляцияСМР и материалов Ї
-

;; Обьект:;"ЦЕНТР БЕЗПЕКИ" ; ;

Ї 09.03.2016
; М! ; Наименование 555 Ї; 5; =Їзм;;5 ;кол-во цена, грн сумма, грн

1 Здание быстромонтируемое “і?
х52Х4ґ5л'3;“ піденное, двускатная кровля5(оцинкованный профлист НБ? с6535рн5ьЇ'5 3; ;эндвич 150тт и стена из сэндвич-

панелей 120тт с 2--мя проемами для= рт,3,5х3,5м .

;

1 монтаж 5

99 ооо,оо
22 матеиал-ы.и-кон,0Іру.ши,д.,,-.. і, . - щ - - 320 40800; ; ит;с.го:; 419 408092 ЇУстройство фундаментной уте51ленной 1итЇы переменное сечение 180- 200мм

Ї

; ';под нагрузку 18 тн ,5
' і

;; ; ;;

1 ..Їработы “5 На 40 851,00;
;
2 материалы

,

Ї, 119216,ОО
Їитсрго

;
160 067,00

: З ЇПолывАБКщ-ш;-;шш 5 Ї

]

. 1 ;работы
;

82,ООО 10076,54
2 материалы

; ; її]; 82000 10444,08;
. ..ЇИТС '; , 20 520,62
4.,.і9!.сца.-,,,..

. . ї-їЇ, ,- ,, ,, . ,

%

,..ЩЩ- - -, ,, “ - -. 2.000 Щ--- ..3240202
5

'

9,ооо 17446,98

материалы (окна можно уменьшить5
, ,, ,

,..ди,тс'
, ...20 68008

,,
.5 ,.двери, , 5 ;

,1 работа '
; “;“; 14,ООО 2800,ОО;

;
2; ;“материалы (по Тех Заданию) ;; ; ;

“Ї

; ; ; 55;484,0;О
;
3 ;Дверцуз МДФ серия"офис" ;. ; 27 000,00; ;; ;; ;

, . іитс ;
, ,.528284100,Ї

6 ЕПотолок АБК- ;“; ;Щ; Ї” ;“ ;

Ї55
;; ;; ;- ;Щ ?

,

1 ;“монтаж 5 -[і52 *

85,ООО 10 97о,оо
2. .,материапы

,
...;з

, .: . *. .1550820] ;;5итсЇго: ;555 26 558,96
, .? Перегородки '

»

.
555?

. ,
Ї

1 устройство перегородок из газобето5+а 5553 14.000 60000 8 400,00без штукатурн работ ЇЇ
' 2 Устройство пластиковых панелеиЇ на 5552 280,ООО 70,00 19 600,00стены под направляющие .. 5

; ; ;З газобетонХСМ 1ООХ2ООХ600 ;Ї 5553 14,ООО 700,00 9 800,00
,і,..,.ппа.стикоэве панели и направляюиие М? 280000 12090 93900100,

;итого: “; ; 71 4оо,оо
. 8 гэлектрика(по аналогии) 5

" 555
;

; ;

; 1 ршощ- -- -- , 2 - 25222, 2, -- м.-- йти-Ош..2 .,.Материапы 5 ..;1555“
.

38 71000щитого:”и; -, ,.
.

5;2'2 ;; ;; “ “ т 56 ооош;
9 Отопление вода, канализация5

;
5.55

Ї

; ;;1 работы . , :;г 19899,ОО
2 ;;материалы 5 Ї

129656,6ЇЇ9=

5
;5
Ї5

ТД "Спецметалп и ХМЬШБ 5

5
5

5

'.. 5555

пец

.п

нарушает...»

пути;



Исх. Мо 01/03-0117/1Ї
От 01.03.2016 г

1 ГЕ МЕ
Согласно эскизу.
Длина: 12 м
Ширина: 15 М

“)тажность: [ этаж.
'
За

"
і

1

4 І

2. КАРКАС
“

'1

ч ,
, Ї.

Каркас выполисн из хол .Шогнутых
цинком - первый. Соеди снис злом

180 м2

»

М
Те мо
Г
УГОАОК

Анке
Саморш .І-

3. СТЕНЬІ

Гипсока
Само ез'ы
На 0

В
06 щетка
Те мо

гпґо©гітегтазгееішати а

ЮВ «ІВК :: Іеомаьтз-Уытє на»
Код ЄДРПОУ 39125019.
?]рахуиок 26006ї264213301 :

в ПАТ «Полтава-банк» , м Поташ,
МФО ззмаа, ІПН эту-ы м. На

СТ

НО

Утепххиїсдхь минї
[ -----“-.т . .

Марна--; '“

'П о настИА
Деко атиЕны-с

'

:
)

За

!

Общая площадь зданияі 82 м2 113);

,
]

і

«

КдС :
'

. .

Шадка
оиз Аяция .

С

спо ный:

ь.”-. Г.Б.-.". д,...

АІ!

т

|

|.
7

:Ьї .»

:

і
,
!

ой стали. Класс покрытия стали
.
[ЦИМИ ВИНТЗМИ .

Стоимость
347 40400

'еНа за м2
1; 928,00

Монтаж 86 760,00

Стоимость
193 37500

ена за м2

Монтаж
шин/ш. ЄГГПЗБ ЄЄ .сот.иа
Юр. адреса: Україна 36009, м. Полтава
вул. Зіньківська, Буд, 52
Тел./Факс: +38 (0532) біі-009, БОЗ-559



4. КРОВЛЯ
Е

182 м2
КРОВПЯ ХОЛО Ь

Ма
Стоимость
123 7єо,оо

ена За м2
680,00

!

П
Само

6
Те мо
В 06
УТЄПАИ
На 6
Само ездьнІы-цдш
Об шейка. -.;

на

ЬЄ

Монтаж 27 зоо,оо

5. ОКНА, ДВЕРИ ] ,

З

. ам; '

144 м2 '
*

Стоимость
23 212,80

ана за м2
1 61200

ОКНА (2-х

Окна
Монтаж 2 160,00

28 м2
Стоимость

83 804,00
ена за м2
2 993,00

ВОР

Две и
Монтаж 9 воо,оо

.? :

.і
'

з' .

З!
1 .

5

“ ЇЇ і »
;

іпїо©тнегтазїееі сотдоа ?! *- 3; шшш'сітегтавгееісотма
ТОВ «ІБН чтермастііг Уно? на). '.

' ' ' '
Юр. адреса: Україна, 36009, м. Полтава

Код ЄДРПОУ ЗЧЕЗ'ЗШЄ: '.
.. .;

'
. ьуп. З:ньківсысад буд, 52.

Р/рахунок 2ЬШ632АМШЛ .

і і
4 Тедіфакс: +38 (0532)611-009, зов-559

в ПАТ «Полтава-банк» ,
.хг: Погтава, |], :,

'
:

;%

МФО ззиаєэ, тн зашити 13 '; !
.

її:

;: : -
“« %:!г .

ч;! г і ні; -

і' : і !“

. ,
г

4

! М =:

і і іі!'*



6. ИТОГОВЬІЕ РЕЗУЛЬТА'ГЬЕЇ
'

.

Общая стоимость материалов, с НДС: »;

Общая стоимость монтажа, с НДС; * ' '

Общая стоил
7. ПРИМЕЧАНИЯ

%

.

!
І

. Доставка материа 013 и ко :

. Инженерныесети
' ' '

;. НЕ включвно в
с[оимост[[' ;

"

%

. Внутренние двери:

. Фундаменты.
2. Все значения стоимосг ;; указаны сНд] ,.
З. Точная стоимость данного здания будьг рассчита
4. Точная стоимость монтцжа 63де; расск
ПЛОЩЗДКУ.
5 Стоимость конструкций ;; манериалов

Исполнитель:
Руководитель отдела каркасного строит
тел +38-050-48-12-038
[Ітеґтазгееі.Ьадпоцувтаі

С уважением,
ЗаместительдиректораО

%

;

[.сот

(%)О
«ИС

!

:

тіо©тоеґта5їееісот,ьа
ТОВ «ІВК «”Гермастілкушдна»
Код єдрпоу вашою.

*

Р/рахунок ЗБШБІЗММЗЩ
в ПА? «Поставэ'баы» ! .;. "їх;-“'*'аеа.

МФО ЗЗІЄНЧ, ІПН 3191; 1 '! і'іі 'ґї

ц.; :!э

.і.
4. ;
;

і: '

[З

;?
.|.[.%%

%

0 ,

14; «'тгтэ .Ї

“

) .

НІГЗНЗ ІІОС

.;”

-

не

"т.:

Л

Принедена [

[. ,І %.

[рейви (лсї
'

%%!

Е

,!ц.,!!!.,,І;
[1;.
%%

її;;

і-і::

'
[

і
1

,

%;

[

іінґ

%.5

%,
%:“

[.
Ї

%]
%:

, ,;
рі
[БК;' ;

РЛС ВЬІПОЛНЄНИЯ проекта,таЬІЄ'ЗЧДН ННШЄГО ИНЖЄНСРЗ НЗ СТРОИТЄЛЬНУЮ
І'
!

.

о ростоянию на 01.03. 16 г.

Баґно Ю.В.

ПрокопенковА.А.

шшштегтазїееісотца
Юр. адреса: Украьнз, 36009, м. Полтава
вул. Зєньківська, буд. 52
Тел./факс: +38 (0532)611-009,Боб-559



Исх. Ма 01/03-0117/2
От 01.03.2016 г

Ком:

1 МЕ ИЧЕ , ХАРАКТЕР
Согласно эскизу.
Длина: ]2 М

Ширина: 15 м

этажность:
!

этаж.
Общая площадь здания: 180 м2 по полу.

2. КАРКАС
Каркас выполнен из холодногнутых С- Н

цинком - первый. Соєдинсние элементов

180 м2
КАРКАС

Мат-е
Метамока кас
Те мо ощадна
Г оизо/хяция
Угоххок с мсиіхеннием
Анке аспо ный
Само єзы-

3. СТЕНЬІ

СТЕНЬІ

Гипсока
Само езы
Па оба ье
УТЄПАИТЕА-Ь-Мч
В обарэшцишш
Об ешетка
Те мон окххадка
П наСТИА

Н ОГНЄСТО

іпто©теттазїееі ссптьа
ТОВ МБК «Тэрмастєпдумчє на .,

Код ЄДРПОУ 30135036,
Р/рахунск 2600612Мі1 3301
в ПАТ «Полтава-банк», м. Пттааа,
МФО 331489, ІПН ЗОДЧИМ! 15

Мате ши .

.: |

Инєр аэывьїай .

,.... ддт-., .

Деко ативные ПАаНКИА .

”її.?"

ложепие

цинкованной стали. Класс покрытия стали
ам нарезающими винтами.

Стоимость
347 040,00

ена за м2
1 928,00

86 760,00

Стоимость
168 223,00

ена за м2

ІЙ:

-ы«

«

Монтаж
МІЖ/ХА]. ЄГГПЗ ЄЄ.СОГП.ЦЗ

Юр, адреса: Україна, 36009, м. Полтава
вул. Зіньківська, Буд. 52
Тел./факс: 438 (0532) 611-009, 50665?)



182 % м2
кровля с хоподным ЧЕ%Рд Цена за м2 Стоимость

Материал 680,00 123 760,00
. Профнасттм КАЬ ;

“'*'

. Саморезы ' і

. СупердифузионнаямембДр

. Термопрокххадка т.,...
%

. Ветробарьер .:

. Утепмттехь минераАытЬйтїт Е.:
'

%

. Паробарьер “' д ,

. Саморезы ?
:

. Обрещсїтїка
----- -

-% "; %

.

% Монтаж 27 300,00

5. ОКНА, ДВЕРИ %%

і

ОКНА (2-х камерный с энергосбер Цена за м2 Стоимость
Материал 1 61200 23 212,80. Окна % '

.

ї.;
%%

% %: Монтаж % 21ео,оо
%

% %
%

“““-55] мг гг %

ВОРОТА, двери (входныэ) ;;
%; Цена за м2 Стоимость

МатерИаА . І., ;. 2 993,00 83 804,00. Двери д- : %% %

%% : Монтаж % 9 800,00 Ї
Г? %

%% %% % % %

.

%

% % %
%

%” її %

1" " %

..

% Е'

Є

: З.?

%

% %% %

іпіо©їЬегтазтееіпошла %

'

%; %: % шшшіоегтавїеєісотиа
ТОВ МБК “”МШП“” ““ ' "З; '

Юр. адреса: Україна, 36009, м. ПолтаваКод ЄДРПОУ 391250151 4.” вул. Зіньківська, буд. 52Р/рахунок ЗБООЄЩМЛЗОШ %
:

Тел./факс: +38(0532)611-009, 5061-5593
в ПАТекПолтава-банк», м, "іттаеа, ; ;МФО 331489, ІПН ЗШЗЗОПЬПЗ



6. ИТОГОВЬІЕ РЕЗУЛЬТАТЬІ
Общая стоимость материалов, с НДС :

Общая стоимость монтажа, с НДС:
і

Общая стоимость ':

. Инженерные сети; !!

. Внутренние двери:

. Фундаменты.
.

2. Все значения стоимости указаны с НДС;
3. Точная стоимость данного здания буІст расс

; і?
.7. ПРИМЕЧАНИЯ ! 4 і;. й !! ;.

І. НЕ ВКЛІОЧЕНО в стоимость: ' ЇЇ :
% і,

]Г і

. Доставка материалов и конструкции ша істрой ,.:ґі'ощг дну

І
ч

і
.

[ »

[ІІ/тій |ПОСД'ІЄ' ВЬІПОЛНЄНИЯ ПРОЄКТЗ;
4. ТОЧНЗЯ СТОИМОСТЬ МОІП ажа буДЄГ рассчигана ПОСЛЄ? ЬЬІЄЇ-ЄДЗ НЗЦІСГО инженера НЗ СТрОИТСЛЬНУЮ
площадку .,д |У

"

-1 ь
З

:. '
-

у |,., '
! . . д .- |5. Стоимость конструкции и материалов приведена хі; ;состояиию на 01.03.16 г.

?

Исполнитель: ! й

Руководитель отдела каркасного строительства
(ЛС'Ь

тел. +38-О50-48-12-038
:

[ІтеґтазґееІ.ЬаєпофдвтаіІ.сот ?

Суважением, ' і

' ;.
Заместительдиректора ООО «ИС К «ТЕРМА;СТМ

!

іпто©тлеґтззгееі сотма
”1'08 МБК «Термастіл-Уктіяа на»
Код ЄДРПОУ 39125039,
Р/рахуиок тосты/июля
а ПАТ «Полтава-банки, и Псдгтаэа,
МФО 331489, іПН ЗЗШЧЇІ Іггі 15“

,. ,,!34в'.і?”
і

ЇЇ) і Багно Ю.В.
.і?! :“

З

-: !“
:

ІН %” .а

її :.
Ї

-

Л-УКР.%ИЧА5» ПрокопенковА.А.
і” і

м за :

із

тілі? |

ШШЩІЙЄГШЗЗЇЕЄІЛОШ.ЦЗ



Ситуаційна схема
місця розташуванняземельної ділянки

для будівництва та подальшоїексплуатацп громадського центру безпеки
по провулку Бригадному, м. КраснийЛиман

Масштаб 115 000

УМОВНІ ПОЗНАЧЕНІ-ІЯ|:і- межа земельноїділянки, що передбачена до відведення-- межа філіїДП "Укрзалізниця"

В.о. начальника Міськрайонного управління
Держгеокадастру у м. Красному Лимані та
Краснолиманському районі Донецької області

-..
Начальник відділу містобудування тд архітек

* и
головний архітектор м. Красний Лиман



0553 /дтаяа2:яґ
Договір М.» 1-302/03-16

о виконанні проектних робіт
)! пп“

: ,. ”»ЗО-іб р
м. Дніпропетровськштатфдя в

Мале приватне підприємство "Майстерня С" (кваліфікаційний сертифікат серія АА М9002099). іменоване в
подальшому "ВИКОНАВЕЦЬ". в особі директора СиньковськогоЮ.] І.. що діє на підставі Уставу підприємства. з
одного боку та

Краснаппщнської. піськоі'риои Донецьк-(н області , ней..----[пайменуВШПІЯ Об(ііііІІІПЯ. ()ріШііЗіІЦі] П1,1ПрИ(ЧСТВЦ]
іменоване в подальшому-"'ЗАмовНИК". в особі міського полови [І.Ф.Ци.иі()ана

[посада. прізвище. ім'я. по-батькові)
що діє а підставі Закон «Про місцеве самовряді'ванняв ,і'коаіні»

(найменування документу )

з іншого боку. уклати цей Договір про наступне:

1. Предмет договору
1.і «Виконавець» зобов'язується своїми силами і засобами по завданню «Замовника» та за його кошт розробити

Містобудівні) документацію « Четальний тан території для будівництва та обслуговування «Центру безпеки»“,в,
м.КраснийЛштан по провулку Бттгадном ; на території Краснолиманськоїміської ради Донецької області»

(в подальшому- проектні роботи або роботи). а «Замовник» зобов'язується прийняти виконані «Виконавцем»роботи і

сплатити їх вартість.
1.2 Проектна продукція розробляється на підставі завдання на проектування.

2. Терміни та обсяги виконання проектних робіт
2.і Термін виконання проектних робіт 3!) [ППМ/Чін днів (з моменту оп іаіп «Замовником»пііно п.т.2 цього

Договору).
2 «Замовник» зобов'язується надати «Внконавшо» необхідні для виконання проектних робіт вихідні дані. а

також складене ним завдання на проектування протягом 14 календарних днів з моменту підписання цього Договору.
7 3 Обсяги проектних робіт, що виконуються. визначаються згідно завданню на проектування, що затверджене

Сторонами.
2.4 У випадку порушення «Замовником» встановленихДоговором термінів надання вихіднихданих або оплати.

терміни виконання проектних робіт переносяться на кількість днів прострочення без додаткового узгодження сторін.
Якшо «Замовник» затримує надання вихідних даних або оплату на термін більше 30 днів, «Виконавець» має право
відмовитись від Договору або продовжити дію Договору на термін. узгоджений сторонами.

3. Вартість робіт и порядок розрахунків
3.і Загальна вартість робіт. що виконуються по цьому Договору. визначається згідно кошторису. що додається

та є невід'ємною частиною Договору і складаєй-9296Щев “лиш/Щісяї [що ';Шіс-тлп ()ев 'яносто вісім) діурез [[]/3
(С) КШ ПРОПИСОХП

32 Оплата вартості проектних робіт здійснюється «Замовником» у безготівковому порядку шляхом
перерахування грошових коштів на поточний рахунок «Внконавця». або в готівковому порядку шляхом внесення
грошових коштів в касу «Виконавця» або на розрахунковий рахунок.

3.2.і Аванс в розмірі 30% в сумі 2999(Дві тисячі дев'ятсот дев*яиосто дев'ять )грн. без ПДВ впродовж
10(десяти) банківських днів після підписання цього Договору:

.22 Остаточний розрахунок в сумі 6999 (Шість 1исяч;'іевятсот 1ев яносто 1ев ятьлрн без П[В впродовж
10(десяти) банківських днів після підписання (,торонами акту виконаних проектних робіт. або закінчення терміну на
підписання«Замовником» акту прийому-передачі виконаних проектних робіт (з урахуванням термінів. встановлених п.
42 іт./або 43 цього Договору)

" 3 Якщо в період дії Договору впроваджуються нові закони та нормативні акти, що впливають на вартість
робіт, договірна ціна може змінюватися. при умові укладання відповідної додаткової угоди про внесення змін в чинний
Договір.

3.4 Якщо «Замовник» виявить бажання доручити «Виконавіпо» додаткові роботи. не передбачені чинним
Договором. «Виконавець» має право збільшити загальну вартість Договору. а також терміни виконання робіт. що
оформлюється додатково угодою до Договору.

3. 5 У випадку зміни вихідних даних «Замовник» зобовязанийуу5--денний термін з моменту виникнення змін
письмово повідомити про них «Виконавця» та надати підтверджуючудокументацію.

При ньому Сторони мають передивитись терміни виконання робіт та їх вартість, а також оформити досягнуту



9. Конфіденційність інформації
9.1 Сторони дійшли згоди. шо текст Договору. будь-які матеріалі. що стосуються Договору. є конфіденційними

и не можуть передаватись другим особам без попереднього письмового погодження сторін. крім випадків. коли така
передача пов”язана з отриманням дозволів і документів для виконання Договору або сплати податків. інших
обов*язкових платежів. а також в тих випадках. що передбачені чинним законодавством. яке регулює зобов”язаннясторін згідно Договору.

10. Інші умови
10.1 Виконана документація є інтелектуальною власністю «Виконавця» і не підлягає передачі «Замовником»

третім особам без відому «Виконання».
102 При необхідності залучення до виконання проектних робіт спеціалізованих організацій «Виконавець»

залучає такі організації на умовах субподряду.
103 Терміни і вартість виконання проектних робіт можуть бути скоректовані після отримання вихіднихданих в

повному обсязі.
10.4 Доповнення до Договору і зміни окремих його положень здійснюються оформленим в письмовому вигляді

угодою сторін.
10.5 Даний Договір складено в двох екземплярах. кожен з яких має однакову юридичну силу.10.6 У випадках. не передбачених даним Договором. сторони керуються діючим законодавством України.107 Після підписання даного Договору всі попередні перемовини по ньому, листування. попередні угоди і

протоколи о намірах по питанням, які так або інакше стосуються даного Договору. втрачають юридичну силу.108 Всі виправлення та доповнення по тексту договору мають юридичну силу тільки при взаємномупосвідченні таких виправлень представниками сторін і додатком печаток в кожному окремому випадку.

11. Перелік'аодатківдо Договору
] 1.1 Кошторис на проектні роботи (Додаток Кві).
Всі додатки до Договору є його невід“ємноючастиною.

12. Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін

«Виконавець»
МПП«МайстерняС»
м. Дніпропетровськ. вул. Благоєва. 31
р/р 26006051805634 в Донецьке РУ ІІА'Г ПриватБанку м. Донецьк
МФО 335496
ОКПО 13499685
тел. 095-838-74-24

063-700-39-20

Директор4- -Ю.П. Синьковський

ЗАМОВНИК:
Краснолиманськаміська рада
Місцезнаходження:53406. Донецька обл., м. Краснийііиман вул. Фрунзе. 1-16. Тел. (06261 ) 4-16-82. Факс (06261) 4-23-40 Е-таЩІіп-шппасіаІЩЩаіцош
рэ'р Ма

. . * .-- ГУ ДКСУ в Донецькій області
МФО 834016: 9-К-ЦО 04053275

Міський голова: ш .-.. - .. Н.Ф.Цш 'дан
МП



Будівництво центру безпеки громади
(наименование обьекта строительствадїсфг

п
І

Наименование проектной
(изыскательской)организации:

ЯН

14-лс 2-п-

Форма М9 2-П

Г 1 і;її”
( дівліпожежного депо на два автомобіля)

диц, пдфізктдрования, вида проектных или изыскатепьских

Ме Характеристикаобьекта Наименрванйе документа Расчет стоимости Стоимость, грн
п/п строительства или вида обоснования и МЬ;М'9 частей

работ тпїав таблиц,11;іункгов.“ ,

1 2
,

; з”З
, 4 5

1 Пожарное депо с СЦПРСЬ901 ЗЗЗДЄПБТабЛ 627 (А + В* Х)* К1 * К2 188 547
количеством машин от 1 до 4 п 3 г; і

, ;; (10 470,00 + 3 130,00
Основной показатель: А=1047ЬО© В=31І;Ь.00; 200) * 1 * 11,27
2 (машина) Осн. поі;аз.: Х=2 “її?“

Коэффициенты; ч ;
К1=100 (дстув*1172013
Прилож'енй =Ж табгїицаЖ. 1).
К2=112/ (зм. МзіікДСТУБ
Д.1.1-73012 ПрипожениеЖ
таблица Ж З. ). :“; ,;

Итого по смете
; “51188 547

Всего по смете: 188 54700 (сто восемьдесят во

Главный инженер проекта

; з

154“

семь тв;ояч пятьсот сорок семь гривен 00 коп.)

(латиш)
;. г,

!
і

2.»

!

Смету составил

(ФИО)

(”подпифж

М.П.

(ФИО)



ПОГОДЖЕНО ЗА ЇБЕРЖДЕНО

Керібник проектного бюро Голоба Краснолиманськоїміської ради
МПП «Майстерня [»

Н.В./Іаброба П. Ф.Цимидан

« » 20 76/.7. « » 20 76р

Заддання
на розробку детального плану території

Детальний план території для б'удібншітба та обслугодубання будібель «Центру безпеку
громадян» 6 м. Красний Лиман по пробулку Бригадному на території Краснолиманської міської

ради Донецької області.

АІ? 1 Перелік оснобних даних . .
* 0снобн1 дан1 та Вимоги

п/п тддиї03,,..-ц.т, й-, .Щ . , . , .. .,
7

Підстада для ' Рішення КраснолиманськоїМіськоі ради А/97/6-765 бід 77.02.2076р.
' проектубання

] - и, и. * ,.-.сщь , .--, ,,-..,-------- - , ,. ,.]
2.

Замодник розробки
] Красналимааська міська рада, Донецької областідетального плану :

3 Розробник детального МПП «Маистерня (», [АП *- синькобськии Ю.П.,
]

'

плану ] кбаліфікашиний сертифікат АА АІ-“002099 ,“ і
4.

Термін биконання !

30 календарних дніб
,. детального плану |

Кількість та зміст
5, окремих етап/б биконання Однаетапне проектубання

роботи ] м---. ййй “ , ”,, ,,, ,, ґ , “А“-““““
6.

Термін першого та
4

]

30.04.2076 р.

і П і " і '“ ”тм-Щ]
розрахункодого етатб [

,
7.

Мета розробки !

Оформлення земельної ділянки під об'єкт комунального призначення 1

“детального плану “ ] - ' . . . .
.“

]

Арк. АР-ГП-ї * схема розташубання території детального плану 0
4

] планудальній структурі району М 75000
] Арк. АРаГП-2 - план існуючого бикористання території В М 75000
]

Арк, АР-ГП-З - схема планубальних обмежень (існуючі та ]

прогнозобаніі М 72000 і

“

Арк, АР-ГП-4 * проектний план М 72000
%

Арк, АР-ГПи5 4- схема інженерної підготобки території та
8 Графічні матеріали з ] бер/птольтде'т манубггнм [“ “563

' бказідкою масштабу Арк АРчЧі-б схема ,.г'нженє/ чих мереж ст.:-руд бик арт/пання
] Підземного простору М 72000 ]

] Арк. АР-7 * поперечні розрізи адтомобільного шляху, доріжок та ]

] тротуарід а-а, б-б М 7.700
]

] Арк. АР-ГП-д ** схема генерального плану М 7.500 Ї

Арк. АР-ГПь-9 * фотосріксои/я зснуючого стану
] Арк. АР-70 загальний бигляд праектобаної будіблі

"ММ --,, ,- ,]Аіж- ,
АЕ- ” :щешив-3550?чиї.-7.004Єічтлі'сешл. ддт/щем

]

7. Зміст

9
Склад текстобих

]
2 Додаток ]

' матеріал/д 3 Склад проекту
'

4“ 4 Склад абторського колектхбу



[ Ї

і 5. Пояснювальна записка
| З 57 Вступ
; ,

" 52 Кт'матичнф соціальноеконом/Чінта містобудівні умоди
,

. і 53 Містобудідна ситуашя [аналіз існуючого положення)
54 Оснобні принципи (пропозиції) планубально-простородоі
організації території детального плану
55 Функціональне призначення об'єкта

.' б. інформудання населення про проект
7. Технжо-економічні показники

д 7- П/ЮЩН земельного дідбедення - “атома" ” "',

Г,“...

1.
[5 тому числі]

і

і
1

Перелік оснодних техніко- . -під забудобу * 00 га70.
економічних показник/д

*

*під [Зі/мощення “ 0,0га
[

«

-під спецппкриттяы йдеш*! д-т--г-“
-,. з"- , , -

:

й -, , -, ' , -. “під озе/ціечиння 630 га[ Т 7. Запроектудати наступні об'єкти.-
і

Особлцбі димоги до
||

- буд/бля центру безпеки громадян на іфе/і/змінуІ

. та 2 пожежних адтомоб/ля” забудоди, інженерного
. ддт

. 2 З'єднаіпц об'єкти роздинутим благоустроєм: дорогами.
“, тротуарами, азелененням.

]

З

,
Е

'

!
обладнання, організації [

!

транспорту, пішоходід : “' ' 5 З ' '

' :

д. -Їґ -“ --“-е-.,-щ.“ аВимоги до дикористання
,

геоінформаційних
ґ

!

4

І

1
. 72 технолог/д при розробці
)

'
] окремих розділіб схеми “-

:

'

планубання та іх

р., “ парашута , -
'

"

єі

і” 7 Заддання на п. . . роектудання.Пе елж диХідн х да и ]

,
., .

.. р ” ” Х
| 2, Рішення Краснолиманськш ради А/97/б-765 д/д 77.02 2076р. для розробки детального |

, , , . .. .
=

73 х 3. Графічні матеріали розміщення земельноі ділянки.і .

і 4. Фотаплан розміщення земе/Тьноі' дзяянки
: 5 Їопографічпа здомка 6 М 7.500.

,

б. Зразок буд/[Злі «Центру безпексі громадян»

Замобником, 0 т. ч,

топогеодезична оснода

]

.

і

: плану, які надаються
]

і

?
Необхідність попереднього

.і 74. розгляду Замодником
!

І

[ детального плану
І

%

|.

75.
і. имоги щодо драхудання Ты-

рда-.-Чедеедешїаееепд ., , . -,»“

і Вимоги з цидільного
? 76. і захисту (по окремому ., ,

Чет,-зеддетеіш , ; - ,,] Перелік додаткобцх '.

(

розділ/д та графічних ?

І

м те 'ал'б 6 'да р] , (З КШ] КОЮ
7. План буд/[Злі центру безпеки громадян М 7= 700

“

2, Фасад буд/Злі центру безґ'сксі “громадян
ЗСхема генерального плану М 7.500

!,

масштабу), додаткоді
[ димоги до утримання,
'

окремих розділ/б або
г

і

графічних матеріал/д (за [“

-- -єеядіеші. - -.--Кількість додаткадих
! примірник/д графічних та
[- ттекстодихматеріалід,

І

5



, ”
,

|
“, формат ІХ предстаблення

»

.

Формат надання для
4

мате [ал/б, які “

. ..
79, р

.
* Згідно законодабстба Укра/ни .

передаються на магН/тних і!

..

' !

НОСІЯХ ] ”** -,,,ґ,-,,,, .--, ,, *“ ,,“ ., - “т--.,,“ г-,,,с,,,,с.,с.--,-4
Оснобн/ бимоги до ?

програмного
'

20. забезпечення, 6 тому і ---
числі до геоінформаційних ,

систем та технолог/и" ”»

*

1------=п-ы тт-Ад й-.,,.ґ--,.. 7774 --- =77- ,; ґ -444 “,:гйид інь-4 * --* ***ню” ' -7 = -7>--4г -----ь , чи», т,.щ 4

%

27. » Додаткові димоги -- -

,
!

“й.-Дей“, , , - ,.

“Чч-О.Г. ШпакНачальник біда/лу містобудубання ,арх/тектури
та земельних Відносин Краснолиманськоі' міської
ради

ГАП МПП «Майстерня [» “і “ Ю.П. [инькобськии
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УКРАЇНА
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2. О АТОК

.] Завдання на проектування.

.2 Розпорядження Лиманської міської ради Л97'6-165 від 1 1.022016р.

.3 Графічні матеріали розміщення земельної ділянки.
2.4 Топографічна зйомка в М 1:500.

5 Зразок будівлі «Центру безпеки» громади (ескізний проект).
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Ч . (НТВ.-ХІДПРОЕКТУ

.] Пояснювальна записка
Креслення детального плану території
.! Схема розташування території детального плану в планувальній структурі району. М 1:5000.
.2 План існуючого використання території. М 122000.
.3 Проектний план. М 12000.
.4 Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М 12000.
.5 Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору, М 12000.
.6 Поперечні розрізи автомобільного шляху. доріжок та тротуарів а-а, б-б. М 1: 100.

.2.7 Схема генерального плану, М1:500.

.2.8 Фотофіксація існуючого стану.

.2.9 Загальний вигляд проектованої будівлі.

.2. 10 ІІлан на позн. 0.000. М 11100. Експлікшія приміщень на позн. 0.000.
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В розробці цього проекту приймали участь:

Головний архітектор проекту Ю.П. Синьковський
Кваліфікаційний сертифікат серія АА Ми002099

Архітектор %.М. Реутова

Інженер /-/ О.В. Парубець

Нормоконтроль /Н.В. Лаврова



5. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

5. 1 Вступ

Детальний план території (в подальшому - ДІІТ) для будівництва та обслуговування будівлі «Центру
безпеки громадян» в м. Лиман по пров. Бригадному на території Лиманської міської ради Донецької області
виконано на підставі вихідних даних. що надані Замовником і натурного обстеження, виконаного
спеціалістами підприємства МПП «Майстерня С» в 2016р.

Підставою для розробки детального плану є:
1. Розпорядження Лиманської міської ради М? ”6-165 від ] і.02.2016р.
2. Завдання на розробку дета'іьного плану території (ДПТ).
З. Комплект документів (див. додатки).
Замовником розробки детального плану території 6 Лиманська міська рада Донецької області.
Процес розробки ДПТ умовно поділяється на чотири стадії (таблиця 5. 1)

Таблиця 5.1 -- Основні стадії розробки ДПТ
-Стадія

.

1 Найменування - ,

* [[ФРЬЕЇЗЕРЄЮЇТ. “* “.--. й - ..- .-., “ --.-
І стадія і Дослідні та вишукувальні - інженерно-геодезнчні вишукування:

роботи - натурні обстеження з оцінкою існуючого стану природних
компонентів містобудівної ситуації та довкілля:
- аналіз можливих наслідків будівництва об“єкта проектування;
- розробка заходів по зниженню потенційно можливого »

негативнзго впливу. .. .

1
- розробка розміщення об*єкту на ділянці центру безпеки
громадян з урахуванням обмежень. шо виявлено в процесі 1 стадії.

ІІІ стадія Інформування населення - проведення заходів по інформуванню населення про проект:
- проведення круглих столів та громадських слухань;
- аналіз та урахування думок населення.

ЬІХ/ стадія Затвердження-ДПТ - погодження. згіднойдіючогозаконодавства.,

ІІ стадія Проектні роботи

5. ] . ] Менш розробки

Метою розробки даного детального плану є:
- оформлення земельної ділянки під розміщення комунального об*єкту:
- розміщення будівлі центру безпеки громадян на вільній від забудови території:
- раціональне використання вільних територій та їх можливого функціонального призначення;
- розробка пропозиції щодо можливості вдосконалення інфраструктури міста у відповідності з

вимогами діючих державних норм та правил:
- визначення параметрів і конфігурації земельної ділянки;
- забезпечення можливості виконання санітарію-захисних і протипожежних розривів:
- виконання планувальних обмежень та умов функціонування об*єкта, шо проектується.
Згідно зі схемою планування території Донецької області м. Лиман розташоване в межах Слов”яно-

Святогірської курортна-рекреаційної зони. що включає Краснолиманську і Слов“яно-Святогірську підзони.
Внаслідок розвитку соціально-економічної системи області планується розвиток інфраструктури міст і

селищ. На території Краснолиманської підзони пропонується розвиток культурно-пізнавшьного,
лікувально-оздоровчого. екологічного, етнічного. спортивного. промислового та мисливського туризму.

Крім того. м. Лиман виходить в Північну підзону урбанізації Донецької області. В межах даної
підзони виділяють території з пріоритетним розвитком середньо- та високотехнологічних гатузей
промисловості (машинобудівництво, порцеляно-фаянсова промисловість, виробництво будівельних
матеріалів. хімічна. фармацевтична промисловість. технопарки. індустріальні парки та ін.).

М. Лиман розташовано в Лиманському районі Донецької області.
М. Лиман є районним центром на північному сході Донецької області. Це мале місто до 50 000 осіб

(за даними перепису 200 Ір. 28996 осіб). М. Лиман найбілыций залізничний вузол. шо оброблює до 3000
всіх вантажів Донецької залізниці.

Для покращення інфраструктури населеного пункту. з метою розвитку комунального господарства
проектом пропонується будівництво будівлі «Центру безпеки громадян» в м. Лиман.

Будівництво «Центру безпеки громадян» в м. Лиман в соціально-економічному плані має низку
позитивних сторін, а саме:

- реалізація проекту зробить значний внесок в розвиток громади м. Лиман:



'».Ії

- застосування енергозберігаючих та екологічно чистих технологій зменшить вплив на довкілля від
діяльності людини:

- поява прецеденту вдалого залучення інвестицій в комунальну сферу;
- поліпшення якості обслуговування населення за рахунок появи нових потужностей;
- створення нових робочих місць на період будівництва та експлуатації будівлі протипожежної

установи:
- розвиток соціальної інфраструктури міста.

5. ].2 Нормативнідокументи

Даний детальний план території виконано з урахуванням наступних нормативних документів:
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Закон України «Про архітектурну діяльність:

і.- Земельний кодекс України М92905 від 25.10.2001р.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р.
Закон України «Про охорону навколипиіього природного середовища» від 25.06.1991р.
ДБН Б. [ .1-14:3012 «Склад та зміст детального плану території»:
ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»:
ДБН В.і.1-7-2002 «Протипожежна безпека об“єктів будівництва»;

[311 ДСІІЛ9173-9б «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів».

“
З]
її

5 . 1 . 3 Перелік зстшердд/сеноїмістобудівнаі' документамї

Діюча містобудівна документація території. що розглядається (територія м. Лиман) це затверджена
рішенням Лиманської міської ради На 66-378 від 26. 05.2001р. містобудівна документація «Коригування
окремих положень генерального шану м. Красний Лиман». Є затверджении проект «Схема плану вання
території Донецької області. “а

2 Ктіматичні, соціально-економічніта містобудівні умови
5.2.] Рельєф

Об”єкт, що проектується, розташований в м. Лиман в нежитловій зоні по пров. Бригадному,
майданчик має прямокутну форму. В південній частині територія ДІ ІТ обмежена місцевим проїздом. Східна
частина ділянки примикає до території господарського двору дома Науки та техніки залізничників. На
заході об"єкт. що проектується. межує з пров. Бригадним. З півночі ділянка обмежена територією будівлі
«Краснолпманськош центру по вантажній та комерційній роботі»

Максима іьна абсолютна висота території ДПТ складаг 10620 м. міиімштьна , [0550 м від рівня

моря. Система висот - Балтійська.
Іеригорія ДПТ частково являє собою ділянку. вкриту зеленими насадженнями (травяний газон)

частково - асфаіьтобетонне покриття.
Суміжно з ділянкою, що розглядається. знаходяться землі загального користування - забудовані.

територія зелених насаджень, житлові будівлі та споруди по пров. Бригадному. В безпосередній близькості
знаходиться територія існуючих об'єктів громадського призначення: будівля комунального підприємства
«Служба єдиного замовника». будівля «Краснолиманського центру по вантажній та комерційній роботі».
Будинки - одно- то двоповерхові ІІ та ІІІ ступені вогнестійкості. [ Іо пров. Бригадному навпроти
проектованого центру розміщується одноповерхова житлова забудова садибного типу. Основний вид
забудови , - одноповерхові будинки та споруди з ділянками господарських дворів.

Основний вид економічної діяльності в м Лиман - виробництво сільськогосподарської продукції
харчова промисловість. виробництво будівельних матеріалів. підприємства залізничного транспорту.

2. 2 Природна-Юілштичні умови

Даний розділ розроблено на підставі:
[.:.-Ї ДСТУ-Н Б В. [.і-27:2010 «Будівельна кліматологія:
СД.-Ї ДБН В.] .2-212006 «Навантаження і впливи»;
її...! Довідковий посібник до СНиП 2.0].01-82 «Строительная климатология». 19891:
:.:-].“ Кліматичний кадастр України. Державна метеорологічна служба. Український науково-

дослідницький гідрометеорологічний інститут. Центральна геофізична обсерваторія. - Київ. 2006р.
Згідно ДСТУ-Н Б В. ! .1-27:2010 територія детатьного плану належить до кліматіщного иідрайонуШв

(східний степ). зона вологості 3 - суха. Клімат території помірноконгинентальний; що пояснюється східним
розташуванням області.
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Згідно СНиП 2.01.01-82 з корекцією за даними місцевих ГМС розрахункові температури повітря
складають:

- середньорічна +8.1”С
- середня найбільш холодного місяця (січень) -4.1”С
- абсолютна мінімальна -29,0”С
- середня найбільш спекотного місяця (липень) +21,2”С
- абсолютна максимальна +386"С
- середня найбільш холодної доби -27.ООС

- середня найбільш холодної тґятиденки -24.0“С
Тривалість періодів з середньою температурою доби:
ід 80С - 176 днів. середня температура О.Б"С:

і! 10“С 192 днів. середня температура О.ЗЄ'С:

2210С -- 47 днів, середня температура 21.3“С.

Таблиця 5.2 2. Річний перебігсередніх температур місяця ' 1

1І ” Ш і “' і У . У] уп арії-“Ї“ ] тії-"х ”"” Т хи ' "
> Її-тзл що “213 та 1135) 284)“ На,1, . . . , . ..ьш ; і ,- , сайт.-Андд-іі .олд-,,!;>.зд * а» »

Клімат посушливий (коефіцієнт зволоження менш 06). Середньорічна кількість опадів досягає
522мм. найменше --- 369мм. Максимум опадів припадає на травень: червень ілипень, мінімум - - на жовтень,
лютий та березень. Кількість опадів. що випадає за холодний період (листопад-березень). складає в
середньому 186мм. Літні опади мають найбільшу зволожуючу здатність. проходять. переважно. у вигляді
короткттасних рясних злив. Кількість опадів. шо випадають в теплий період. складає 336мм. Середня
кількість днів з грозами за рік складає не більш 29. Опади у вигляді граду трапляються не часто.

Відносна середньорічна вологість повітря складає 740 0. Найбільше значення відзначається взимку та
може сягати 8991 найменше - в серпні ., близько 61%.

Згідно ДБН В.1.2.2:2006 територія належить до 2-то снігового району 3 характеристичним значенням
вати снігового покрову 1000Па (дорівнює вазі снігового покрову на 1 м2 поверхні ґрунту. яке може бути
перевищено в середньому один раз на 50 років).

Сніговий покров встановлюється в 111 декаді листопада.
У відповідності з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:20 10 нормативне промерзання глинистих і суглинистпх грунтів

в даному районі не перевищує 100 см.
Шквали на території ДПТ. шо проектується. спостерігаються край рідко: переважно відбуваються в

серпнт.

5. 23 Інженерио-геологічні та сейсмічніумови
За складністю інженерно-геологічних умов територія ДІ ІТ віднесена до незначної стстадності
В геологічній будові приймають участь ділянки мезозойської (крейдяної) системи.
Згідно з таблицею 1.1 ДБН В. 1

. 1-1212006 за сейсмічнимп властивостями грунти на ділянці об'єкта. що
проектується . належить до ІІ] категорії.

Розрахункова сейсмічність ділянки будівництва. що проектується, з урахуванням наявності грунтів ІІ]
категорії складає 5 балів.

Грунтовий покров території, що досліджується. достатньо одноманітний. Тут переважає чорнозем
звичайний та крейдяні ґрунти.

Поверхневі води відсутні.
Грунтові води викриті свердловинами на глибинах 12-26.2м.
Фізико-геологічні процеси на території ДІ 1'Г, несприятливі для будівництва (зсуви. карсти. суфозії),

при вишукуваннях не виявлені.

5. 24 Соціалвид-економічнахарактеристикирайону будівництва
Основна інформація по соціально-економічному положенню м. Лиман наведена на підставі даних

Лиманської міської ради. Загальна площа території міста 18.2км'і'.

Загальна кількість населення на 2015г. 223 15 чол.
Для району будівництва характерні:
-середня щільність населення (1226 чол км:);
-негативний природний приріст.
Біля міста розташований лісгоспозаг, звірогосподарство -- одно з найбільш крупних в Україні.
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5 .3 ;Иістобшіівна сти-пуаиія (аналіз існуючого полоз/сення)

5.3.] Стисла історичнадовідка

М. Лиман - місто в Донецькій області України. належить до Краматорської агломерації.
Рік заснування датується по-різному -- від 1644р. до 1667р. Останній рік найбільш імовірний. бо саме

в 1667р. зустрічається перше згадування о слободі Лиман, яка була заснована казаками з фортеці Маяки, що
знаходяться неподалік. Місто Красний Лиман з 193 8р. по 2016р.

Населення на 2015р. склало 22315 чол. Поштовий індекс - 84400-84409. Телефонний код -- +3 80 6261.
Статус міста Лиман має 3 193 8р.

5.3.2 Площа ділянки, мед/сі, цільове призначення, використання території
Територія детального плану розташована в межах м. Лиман в мікрорайоні Південний.
Земельна ділянка, що розглядається, займає площу орієнтовно О,0304га. На даний момент ділянка

вільна від забудови. являє собою пустир.
Земельна ділянка межує:
- з півдня - місцевим проїздом:
- зі сходу - територією будинку «Науки та техніки залізничників»:
- з заходу пров. Бригадний:
- з півночі - територією будівлі «Краснолиманського центру по вантажній та комерційній роботі»
При виборі ділянки для розміщення об'єкта, що проектується центру безпеки громадян ,,

враховувались наступні планувальні обмеження:
- санітарне-захисні зони об”єктів, що є джерелом шкідливих речовин, підвищеного рівня шуму.

вібрації. ультразвукових і електромагнітних хвиль. електромагнітних полів. іонізуючого випромінювання та
ін.:

- зони санітарного захисту підземних і відкрггпх джерел водопостачання, водозабірних і

водоочищувальних споруд, водоводів та ін.:
- зони охорони п”яток культурної спадщини. археологічних територій та історичних ареалів

населених пунктів;
- охоронних зон вздовж ліній інженерної інфраструктури, об“єктів транспортного господарства та ін.;
- червоних ліній вулиць населеного пункту:
- наявність зелених насаджень.
Вибір ділянки розміщення об”єкту ДІІ'Г здійснено з урахуванням вишеперерахованих планувальштх

обмежень, результатів моніторингу кліматичних умов, оцінки соціально-економічного потенціалу території,
схеми розвитку Лиманського району Донецької області. Суттєвими факторами, що враховуються при виборі
ділянки. є:

- використання території вільної від забудови і що не використовується в інших цілях:
- наявність транспортної інфраструкгури. що забезпечує можливість доставки будівельних матеріалів

та обладнання до місць їх розміщення при будівництві:
- мінімальний вплив об*єкту ДПТ на довкілля:
- наявність поблизу ділянки ДІІ'Г інженерної інфраструктури.
Ділянка ДПТ , що розглядається, розташована в межах населеного пункту.

5 . 3 . 3 Стан довкілля

Згідно переліку екологічно небезпечних видів діяльності, затвердженому Постановою Кабінету
міністрів України від 27.07.1995р. М.!55ьі зі змінами від 14.02.200 ] р. М: [42 (дод.2 ] ). будівля центру безпеки
громадян не належать до об”єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. В технології будівництва
та експлуатації обгєкта не використовуються робочі речовини, що створюють умови для виникнення
масштабних техногенних катастроф: високий тиск, висока напруга токодротів, легкозаймисті,
вибухонебезпечні та отруйні речовини. Проте, як і при будь-якому технологічному процесі. під час
будівництва та експлуатації будівель центру необхідно на загальних підставах виконувати вимоги,
встановлені природоохоронними і санітарно-гігієнічними нормативами.

Джерела потенційно можливих впливів на довкілля є:
- точкові джерела: труба твердопаливної котельні, майданчик для сміттєвих контейнерів побутових

відходів:
лінійні джерела: проїзди і майданчики для автомобілів.

ІІотенційно можливі види впливу об“єкту на довкілля наведені в таблиці 5.4.



Таблиця 5.4 - І'Іотенційноможливі види впливу об'єкту на довкілля, соціальне та культурне середовище
|
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обмеженнями для реалізації проекту є:
- розподіл вітрового потенціалу;
- несприятливі природно-антропогенні процеси і явища: тектонічні порушення. ерозійні процеси,

суфозія. карст:
- санітарно-захисна зона об'єктів комунального та виробничого призначення:
- ділянки. що знаходяться у віданні Державного лісового господарства (ДЛГ):
- пам“ятки історії і культури;
- об”єкти природно-заповідного фонду: замовники. заповідники, ландшафтні пам'ятки;
- наявність на території видів рослин і тварин, що охороняються.

5.3.3.1 Вплив на клімат? і.иікроклімсип. повітряне середовище

Фактично під час будівництва основним впливом на атмосферу є її запилення та забруднення
транспортними вихлопами. Проте їх кількість і короткочасність впливу не здатні змінити мікроклімат даної
території.

В процесі будівництва короткочасно і локалізовано на повітря може впливати пил з будівельного
майданчика - вплив незначний.

[Іри виробництві будівельно-монтажних робіт на об'єкті основні викиди в атмосферу відбуваються
двигунами вантажопідйомних механізмів. землерийноі“ техніки та автотранспорту. В складі викидів присутні
СО. 503. МО“ С,,НШ. сажа.

Під час будівництва сумарні викиди від транспорту. будівельних машин і зварювальних апаратів не
перевищують фон. що створюється при проведенні звичайних робіт або звичайному русі автотранспорту по
існуючій дорожній мережі.

Вплив викидів на довкілля від транспорту. будівельних машин і зварювальних апаратів має
тимчасовий характер тільки в період ведення будівельно-монтажних робіт. які обмежуються терміном 4
місяців - періодом будови в цілому.

ІІри експлуатації обієкта негативного впливу на клімат і мікроклімат об'єкт. що проектується. немає.

5.3.3.2 Вплив на геологічне середовище

Основними типами впливу на геологічне середовище в процесі будівництва будуть:
- розробка котлованів під фундаменти будівлі:
- будівництво доріг з нежорстким покриттям (асфальт. щебінь. ФЕМ):



- прокладання кабельних ліній;
- прокладання ліній водопроводу і каналізації.
Закладання фундаментів не перевищує 2 м. тому процес будівництва проходить без істотного

втручання в геологічне середовище.

5.3.3.3 Вплив на поверхневі пш підземні води

В процесі будівництва для деяких видів будівельних робіт необхідне використання води. Воду можна
ввозити поза меж ділянки. отримувати з місцевих джерел або поверхневих водойм поряд з майданчиком
будівництва. Види робіт, пов7язані 3 використання водних ресурсів. містять у собі:

- пилостримування з використанням води в перебігу будівництва під”їзнихдоріг, розчистки від
рослинності. розрівнювання і дорожнього руху;

- застосування води в процесі будівництва при виробництві бетону для фундаментів та конструкцій
будівлі і для будівельної бригади на власні потреби. а також в процесі експлуатації для обслуговування
працюючих. та приготування їжі на потреби персоналу:

- використання води для прибирання території.
Можливий негативний вплив під час будівництва полягає в забрудненні ґрунтових вод паливно-

мастильними матеріалами.
Заходи по попередженню негативного впливу на період будівництва: підрядник повинен

облаштовувати майданчик для тимчасового складування будівельного сміття. який попередить потрапляння
його в водойми: транспорт і обладнання треба переміщувати лише по технологічним проїздам. будь-які
поломки і витоки не чіпають водойми.

Заходи по попередженню негативного впливу на період експлуатації будівель центру:
- підключення об”єкту до централізованої каналізаційної мережі:
- улаштування закритого майданчика для сміттєвих контейнерів для господарсько-побутових

відходів:
- встановлення урн по всій території центру ття збору дрібного сміття;
- централізований вивіз сміття з території центру безпеки громадян спеціалізованим транспортом на

облаштоване звалище за договором.

5. 3 . З. 4 Вплив на ґрунти

Будівництво об”єкту містить в собі три основних види робіт, що чинять навантаження на ґрунтовий
шар:

- розробка котлованів для фундаменту будівель і споруд;
- прокладання комунікаційних і технологічних інженерних мереж на глибині:
а) каналізаційних - 1,0м - 3.0м;
б) водопровідних - 1.0м - і,2м;
в) електричних, слаботочних - 0.7м - 1.0м.
- будівництво майданчиків і тротуарів. шо проектуються.
На перших етапах будівництва згідно ст..166.168 Земельного кодексу України верхній родючий шар

висотою. визначеною в матеріалах вишукувань. зрізується і переноситься в місця зберігання ґрунту. Таким
чином. структура. вологість. склад мікрофауни грунту не порушується.

Грунт. розташований нижче знятого шару. складується біля будівельного майданчику. По закінченні
бетонування фундаментів частина даного грунту використовується для зворотної засипки. а частина. що
лишилась вивозиться в окреме місце.

Після завершення всіх будівельно-монтажних робіт проводиться рекультивація порушених земель у
відповідності з вимогами існуючого законодавства. Частина ґрунтів, що лишилась і яка містить гумус
передається власнику території для підсипки на ділянках сільськогосподарського призначення.

Основне навантаження на грунт відбувається на стадії будівництва. В процесі експлуатації робота
ведеться в межах доріг та майданчиків. що було побудовано.

5.3.3.5 Вплив на рослиннийпокров

Перетворення рослинного покрову відбувається за допомогою:
- фізичного знишення рослин в зоні проведення будівельних робіт:
- порушення грунтового покрову як субстрату для рослин:
- витоптування рослинного покрову на прилеглі-іх територіях.
Для мінімізації шкоди природним рослинним спільнотам необхідно:
І.Під час проектування та благоустрою проїздів і майданчиків максимштьно викорисшвувати існуючу

дорожню мережу та антропогенні форми рельєфу. які вже позбавлені рослинного або ґрунтового покрову.
2. Виключити можливість проїзду вантажних автомобілів та важкої техніки поза межами доріг

загального користування.
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З.Нісля завершення будівельно-монтажних робіт провести технічну і біологічну рекультивацію
земель, які було порушено.

В процесі експлуатації будівель та споруд центру безпеки громадян при умові якісного проведення
рекультивації земель. що було порушено. можна говорити про позитивний вплив об”єкту на рослинний
покров. Очікується поліпшення геоботанічної обстановки в межах території центру. Крім того. на території
центру планується висадження дерев з фітовластивостями, декоративних чагарників і квітів.

5.3.3. 6 Вплив на фауну та (втілили!)“ну

До найбільших загроз тваринному світу в період будівництва і експлуатації об'єкту слід віднести:
- зміна просторової структури популяцій і зменшення біомаси комах. що літають в результаті їх

приваблювання лампами зовнішнього освітлення.

5.3.3. ..7 Оцінка впливів об )єктів, що проектуютася. на людину

а) Шумовий вплив і інфразвук

Нормативна база України:
233 СНиП ІІ-12-77 «Защита от шума».
231 ДБН 360-92** «Планування і забудова міських та сільських поселень».
А.:] СН 2.2.4;'2.1.8-562-96 (от 03.08-84) «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,

общественных зданий и на территории жилой застройки».
І;! СанПин 42-[28-4948-89 «Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочасготного

шума на территории жилой застройки».
І;.) ІЗО 9613-2:1996 «Шум. Затухання звуку при розповсюдженні на місцевості. Частина 2. Загальна

методика розрахунку». *;
ДБН 360-92*. СН 2.2.4;-'“2.1.8-562-96, СанПин 42-128-4948-89 встановлюють гранично допустимі рівні

шуму на території забудови комунального характеру, які наведені в таблиці 54.

Таблиця 54 > Граничні нормативні рівні шуму.--
Еквівалентний рівень шуму. дБА ? 7 , ”

Йаксіімальиий рівень шуму. дБА ,

з 7:00 до 23:00 З з 23:00 до 7200 з 7:00 до 23:00 323200до]:00 ,. ,
55 45 70 60

На території об,єкту, що проектується, відсутні об”єкти-джерела ненормованого шуму. за винятком
споруди двох закритих стоян очних місць для пожежних автомобілів.

Для загальної оцінки шумового режиму для всіх жилих і громадських будівель. розташованих на
прилеглій території. прийнятий нормативний рівень шуму. який дорівнює 45 дБА. що відповідає згідно
СНМ93077-84 територіям. безпосередньо прилеглим до житлових будівель. майданчикам відпочинку
територій мікрорайонів і груп житлових будинків.

Рівень звуку в будь-якій точці території. що нормується, яка розташована в зоні впливу джерел шуму.
що випромінюються. є результатом складання цілого ряду коливань як від них самих. так і від сторонніх
джерел: шум від яких є фоновим. Джерелами фонового акустичіюто забруднення (' шум від руху вітру. шум
листви дерев при вітрі (виміряний шум дорівнює 64дБ при швидкості вітру 9м.”с). автотранспорту. шум від
течії річки. транспорту та ін. У зв'язку з тим. що урахувати фоновий шум розрахунковими методами
неможливо: а також у зв'язку з тим, що фоновий шум перевищує показники нормативного шуму в межах
прилеглої житлової забудови, розрахунки проводяться у випадках. коли не враховуються шумові фактори
довкілля.

Найближчі житлові будинки садибного типу знаходяться на відстані від проектованого об”єкту: на
заході близько 27.0м-30.0 м.

6) Інфразвук

Згідно СанПиН 42-128-4948-89, припустиме значення інфразвуку в смугах частот 2. 4, 8, 16 і 31.5Гц
складає 90 дБ для кожної частоти.

На території проектованого центру відсутні джерела ненормованого рівня інфразвуку.

в) Електромагнітне випромінювання

На території проектованого центру відсутні джерела. які є джерелом високочастотних
електромагнітних випромінювань. які здатні завдати шкоди здоров“юлюдини.



г) Візуальний вплив

Візуальний вплив найбільш складно оцінити через те, що естетичне сприйняття - » суб'єктивний
показник. Результати досліджень. проведені в європейських країнах. виявили. що в більшості випадків

люди. які раніше остерігалися. шо об'єкт. побудовані людиною. зіпсують оточуючий місцевий ландшафт.
змінювали свою думку після введення об'єктів в експлуатацію.

Над проектом будівлі працюють професійні дизайнери. які в тому числі й з візуальної точки зору
підбирають оптимальну форму і колір будівлі. що проектується. Він підбирається таким чином. щоб об'єкти

легко вписувались в міській ландшафт і виглядали гармонійно на фоні неба та існуючих будівель.

5.3.-і .Х'ариктерисптика будівель та споруд

В даний час територія . що розглядається землі загального користування. На відстані близько 30.0 м

від майданчику проектування розташована територія індивідуальної житлової забудови. Будівлі та споруди
одно- та двоповерхові, ІІ-ІУ ступені вогнестійкостд середня висота - 8,0м. В безпосередній близькості

знаходяться об'єкти комунальної та громадської сфери. Будівлі та споруди одно-. чотирьохповерхові, ІІ-Ш

ступені вогнестійкості.
Так як територія ДТП. що розглядається. знаходиться в зоні вільної від забудови. суміжно

розташовані об'єкти комунального господарства (гаражі. Служба єдиного замовника. господарський двір.
будівлі «Науки та техніки залізничників»). можливе розташування проектованого об'єкту центру безпеки

громадян та використання ділянки під землі комунального використання.

5.3.5 Інженерне забезпечення, транспорт. озеленення

Основною транспортною складовою містобудівної ситуації є вул.. Привокзальна. Рух -- двосмуговий.
Основний вид транспорту - легковий. вантажний. Покриття асфшьтобетоп. Дана вулиця -

житлова.місцевого значення. Рух нерегульований. "*
З основною транспортною складовою проектований об'єкт пов'язує пров. Бригадний житлова

вулиця м. Лиман.
Крім того. інженерно-транспортна інфраструктура представлена дорогами з твердим покриттям по м.

Лиман. шо призначені для руху автомобільного транспорту.
На суміжних ділянках з майданчиком ДПТ знаходяться інженерні мережі та споруди. а саме:
- лінія тепломережі:
- лінія водопроводу питної води:
- повітряні лінії електропередач ПЛ 0,4 кВ. ІІЛ 02 кВ.
Озеленення на прилеглій території представлено зеленими насадженнями з північної частини об'єкта.
Крім того,, по прилеглій території проходить залізниця. В м. Лиман є залізничний вокзал «Лиман»,а

також розвинений залізничий вузол.

5.3. 6 Існуючі планувальні обмен/сення

В існуючий містобудівній ситуації є наступні планувальні обмеження:
- захисна зона лінії тепломережі -- 2.0 м згідно ДБН 360-92**, дод.8. 1. табл. 1;
- санітарно-захисна зона від осі крайнього залізничного шляху на станційних коліях - 50.0м. згідно

ДБН 360-92**. п.7.8.

54 ()снооні принципи (пропозиції) плиніна.”1ьно-нросторот)їортнізиції території
детального плану

5. 4.] ]].шнувольна структура генншну, функціональнезонуваннятериторії

Даним детальним планом пропонується оформлення території. що розглядається. під розміщення
бу дівлі центру безпеки громадян.

Ділянка розміщується на території Пнманської міської ради в м. Лиман. 'І'ери'горія ДІІТ розташована
біля індивідуальної житлової забудови з одного боку. зони громадської забудови з іншої. Ділянка вільна від

забудови.
Розміщення об'єкта. що проектується. відповідає вимогам розвитку інфраструктури обслуговування

населення.
Враховуючи зонування території. наявність вільного майданчику, пропонується використання її для

обслуговування об'єкту комунального призначення.
При прийнятті рішення про оформлення земельної ділянки під розміщення об'єкту. що проектуєтьсяц

враховувались наступні фактори:
- розвиток інфраструктури м. Лиман:



12

- наявність ділянки оптимального по розміру і конфігурації;
- можливість дотримання нормативних протипожежних і санітарне-захисних розривів, а також

відстаней до інженерних мереж;
- забезпечення комплексного благоустрою та озеленення території.
В межах ділянки об”єкта. що проектується. пам“ятки історії та культури відсутні. Ділянка

розташована поза зонами розміщення врахованих археологічних об'єктів. У випадку виявлення в зоні

земельного відведення при проведенні земельних робіт. поверхневої обробки грунту. археологічних та
інших об“єктів. предметів. захоронень і слідів старих перекопів невідомого походження. необхідно
отримання додаткового висновку у встановленому порядку.

Розміщення проектованого об*єкта на земельній ділянці, що розглядається, не суперечить вимогам
діючих норм:

а) ділянка. що пропонується. є об'єктом нового будівництва. подальше розширення неможливе:
б) об“єкт негативного впливу на довкілля не чинить:
в) умови забезпечення протипожежних. санітарно-гігієнічітихта екологічних вимог виконані:
г) меж зон охорони території пам“яток. історичних ареалів населених пунктів та археологічних

територій. що охороняються, немає;
д) житлові будинки, що розташовані поза території ДПТ, зберігаються без змін;
е) інших особливих вимог немає.
Висновок: ділянка придатна для розміщення на ній проектованого об”єкта.
Планувальна структура об'єкту, що проектується. являє собою просту геометричну композицію.
Проектована будівля центру розташовано відокремлено. Перед будівлею планується майданчик з

твердим покриттям для пожежних автомобілів. Навколо будівлі центру передбачені пішохідні тротуари. Для
розміщення будівлі центру потрібен перенос лінії тепломережі.

Від житлової території м. Лиман ділянка центру відокремлена пров. Бригадним. З пров. Бригадного
на територію центра організовано в”'1'зд-ви'1'зд.

Територію оформити у відповідності з діючим законодавством. Об”єкт. що проектується. є об'єктом.
що доповнює комунальну інфраструктуру. його роіэііпіення не суперечить вимогам ДБН 360-92** і

відповідній містобудівній документації.

5.412 Перевод/сні, супутні та допустимі види використсшня територій
Детальним планом передбачено використання земель під землі комунального призначення.
Загальна орієнтовна площа земельної ділянки 00304 га. в тому числі:
- 0.021 1 га під забудову;
- ().0083 та під доріжки та майдаі-ічики:
- 0.0010 га під озеленення.
ДПТ на землях комунального призначення передбачається визначення таких основних зон

використання територій:
- КС-5 -- комунально-складська зона з СЗЗ - 50,0м;
- В-б виробнича зона з СЗЗ - 50,0м.
Супутніми видами використання суміжних територій можуть бути:
- Ж-І житлова зона садибної забудови:
- Ж-З -- блокована малоповерхова забудова:
- 'ГР -- зона транспортної інфраструктури;
- ІН - зона інженерної інфраструктури.
5 . 4.3 житловий фонд і розселення

Загальна чисельність персоналу проектованого об'єкту 14 чол зміну.
Населення м. Лиман повністю забезпечує трудовим ресурсом потреби об'єкта.
Необхідність будівництва додаткового житлового фонду відсутня.

5.414 Система обслуговування населення, розміщення основних об 'єктів

Система соціального і побутового обслуговування знаходиться в м. Лиман.

5. 4.5 Іранспорт. транспортне обатут(кування, організація ()орожньодоруху

При проектуванні об'єкта соціальна інфраструктура доповнюється новим об*єктом, що забезпечує
комплексне функціонування об”єктів обслуговування населення.

Основною транспортною складовою містобудівної ситуації зберігається вул. Привокзальна. Ця
вулиця --- житлова. місцевого значення. Рух двосмуговий. нерегульовапий. Основний вид транспорту -
легковий. вантажний. Покриття - асфаґтьтобетон.



Ю)

5. 4.6 Інженерна інфраструктура.розміщення інженерних мереж: і споруд

об*єкт що проектується передбачає будівництво православного центру безпеки громадян з

розвиненою інженерною інфраструктурою та благоустроєм.
Розміщення об єкту центру і інженерних трас виконаттт з урахуванням максимального збереження

зелених насаджень.
Розміри монтажних майданчиків і радіуси поворотів доріг мають забезпечити маневрування

спецтехніки при доставці і монтажу проектованото об єкгу.
На території 06 є,кту що проектується. передбачене ттроктадання водопровідних, канатізаційних

електричних і слабкострумових мереж. Тептоттостачання обєкта- автономне.
Водопровідні мережі прокладають в землі в траншеях на тлибині ]Ом - 1.2м з захистом від

механічних впливів.
Каналізаційні мережі прокладати в землі в траншеях на глибині від ]Ом до 3Ом дотримуючись

нормативних похилів. Каналізаційні мережі приєднуються до централізованої мережі канатізації .м. Лиман.
Кабельні лінії ттрокладати в землі в траншеї на тлпбині від О.7м до [Ом. Дія захистуелектрокабе тів

від механічних пошкоджень перебачити встановлення попереджуточихвказівників кабельних трас і

покриття кабетів в траншеї залізобетонними плитами або цегляною кладкою.
Для відведення поверхневих вод з території центру виконати вертикальне планування, а після

завершення будівельних робіт територію обєкту озеленити і виконати комплексний благоустрій

5. 4. ? ]штсенерна підготовка території
Майданчик проектування знаходиться поза зоною впливу складних інженерно-геологічних умов. Для

виконання робочого проекту необхідно виконати інженерні вишукування в повному обсязі:
а) для розрахунків та прийняття інженерних рішень необхідно виконати розділ інженерно-

теотогічних вишукувань в повному обсязі;
б) для захисту від несприятливих природнихта антропогенних явищ потрібно виконати інженерно-

будівельну опінку території.
За інженерно-будіветьними умовами територія ттритатна ::ття обетутовування проект*ованото об єкту.
Особливих вимог до інженерної підготовки території та заходів з інженерного захисту не потрібно.

Можливо. за висновками інженерно-теологічного обґрунтування в робочому ттроекті будуть прийняті
необхідні заходи.

При підготовці території потребується розчистка ділянки від сорних зелених насаджень, каменів та
пр. і вивіз сміття на звалище за договором зі спепіачізованим підприємством.

При розміщенні проектованого об”єкту виконані санітарно-побутові. протипожежні розриви. відстані
до інженерних комунікацій. що проходять поблизу об'єктів. тцо проектується. згідно ДБН 360-02** і ДСП
173-96.

Лист генерального плану. місцерозташуванння об'єкта та його параметрів розроблено з урахуванням
містобудівних. протипожежних і санітарно-охоронних умов та обмежень і не суперечить ДБН 360-92** і

ДСІІ [73-96.

548Контекстна?благоустрій [ ()зеленення території
Вертика'тьне планування території виконати за принципом максимштьного збереження існуючого

рельєфу з урахуванням природних умов. архітектурно-планувальних рішень, проектованих споруд і вимог
нормативних документів, з урахуванням організації стоку ттоверхневих вод, організації благоустрою і доріг.

Вільну від забудови територію озеленити посадкою чагарників і улаштуванням газонів з багаторічних
лутових трав. а також квітників.

5.149 Містобтдівні заходи по покращеннюстану довкілля

В результаті всебічного обстеження території ДПТ під розмітцення будівель та споруд центру були
враховані наступні містобудівні обмеження:

- охоронна зона від підніжжя археологічних пам”яток (курганів) - 5.0м;
- об”єкти центру було винесено за межі ареалів росту охоронних видів рослин.

5. 4. 9. 1 Заходи по знштсенніо незатионо() опиту
В проекті прийняті наступні захисні заходи:
- захист від зайвого пилу під час транспортування вантажів по ґрунтовим дорогам - заходи по пило

ттригніченню (полив дорожнього покриття): влаштування твердого покриття;
- захист підземних вод:
а) облаштування майданчиків для тимчасового складування будівельного сміття:
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6) рух транспорту виключно по відведеним і погодженим дорогам;
в) виконання вертикального планування з урахуванням відведення поверхневого стоку з похилом в

бік автодоріг і водовідвідних канав;
г) виконання твердого покриття майданчиків експлуатаційного об'єкту.
Відновлювальні заходи - рекультивація грунтово-рослинного шару після закінчення будівельно-

монтажних робіт. Обсяги і витрати на проведення рекультивації будуть розраховані на стадії проектування
«Робочий проект».

Охоронні заходи полягають в обліку і процесі проектування наступних факторів:
- ареалів розповсюдження рідкісних. ендемічних. занесених до Червоної книги, або в Міжнародні

червоні списки видів рослин і тварин:
- моніторинг довкілля після введення об'єкту в експлуатацію.

5. 4. 92 Екологічний нагляд під час будівництва

Підчас будівництва будівлі центру безпеки громадян представниіоі генерального проектуватьника
будуть здійснювати технологічний і екологічний нагляд за дотриманням всіх проектних рішень. 'і'акож в

процесі виносу меж будівельних майданчиків в натуру за бажанням можуть бути присутні представники
субпідряднпх організацій. що проводять на території будівництва проектно-вишукувальних робіт.

5. 4. 10 Прогнозовані нтанувадьніобмеження

ІІри проектуванні об'єктів виконуються всі відповідні проектовані планувальні обмеження. згідно
п.5.3.6 пояснювальної записки та листа АР-ГІ'і-З графічних матеріалів.

Додатково від об”єкта, що проектується. дотримуються наступні санітарно-захисні зони:
- охоронна зона лінії тепомережі - 2,0 м. згідно ДБН 360-92**, дод.8.1;
- санітарно-захисна зона від закритого стоян очного місця на 2 автомобіля (пожежне депо) - 10,0м

згідно ДБН 360-92**, табл. 7.5. "3

5.5 Функціональне призначення06 'єкта

Згідно з детальним планом території. функціопшьне призначентш прилеглої території зберігається без
змін: землі житлової забудови садибного типу. землі громадського призначення.

Існуюче цільове призначення земельної ділянки. яка розглядається в проекті ДПТ. - землі житлової та
громадської забудови.

В проекті ДПТ земельна ділянка. що розглядається. пропонується для обслуговування будівлі центру
безпеки громадян » землі комунального призначення.

6. ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО ПРОЕКТ

За рішенням Замовника громадські слухання по проекту детальний план території (ДПТ) для

будівництва та обслуговування будівлі «Центру безпеки громадян» в м. Лиман по пров. Бригадному на

території Лиманської міської ради Донецької області буде проведено в квітні 2016р.

7. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

1. Найменування обзєкта,Місце Детальний план території для будівництва
його розташування та обслуговування будівлі «Центру безпеки

громадян» в м. Лиман по пров. Бригадному
на території Лиманської міської ради
Донецької області.

2. Характер будівництва. термін експлуатації Нове будівництво. 100 років

3. Тривалість будівництва 4 міс.
4. Площа земельної ділянки 0,0304 га
в тому числі:
- під забудову 0.021 1 га

- під вимощення 0.0083 га

-' під озеленення 00010 та
5. Кількість робочих місць 14 чолізміну



,- и.

6. ІІерепускна здатність 2 стояночних Місця для пожежних
автомобілів

7. Характеристика об”єкта:
Категорія складності [[ (ССІ - незначні наслідки)

Код по ДК 018-2000 12742



Відомість даних бідносно майданчику проектудання

Місце розташубання:

Площа ділянки
6 тому числі:
під забудобу
під бимощення
під озеленення

Призна чення ділянки.-

Планубальні
обмеження.-

Стисла
характеристика
об 'єкту:

Донецька область,
м. Лиман

0, 0304 га

0, 0277га
0, 008320
0,Одїдга

Для будібниитба та обслугобубання будіблі «Центру
безпеки громадян» 6 м. Лиман, по проб. Бригадному
на території Лиманської міської ради Донецької
області.

ДБН зао-9215;

Единий культобид комплекс, що складається з
будіблі та розбиненого благоустрою та озеленення.-
- буд/бля центру безпеки громадян на 74 чол/зміну
та 2 пожежних абтомобіля



ПОГОДХЕНО

Керібник проектногобюра
МПП «МайстерняС» “М/=:н.%лазьадата*?ЧЯ Г2«

...;42“

“' Т.М“.
, дшдієіні

» х

ЗА ЇВЕРЖДЕНО

Голоба Лиманської міської ради

П. Ф.Цимидан

0-7бр 207бр« »

Заддання
на розробку детального плану території

Детальний план території для будібництба та обслугобубання будіблі «Центру безпеку
громадян» 0 м. Лиман по продулку Бригадному на території Лиманської

міської ради Донецької області,

З А/9
1 Перетк оснобних даних

Оснодні дані та бимоги [

! п/п та бимог
" .ґт, »

!

7
Підстада для ; Рішення Лиманської міської ради А/97/6-765 бід 77. 022076р4 ?Ї-'п -Ш.Ч9К”7Ш.ННЯ- ..- - .;[

Замобник розробки . .. .2. Лиманська міська рада, Донецькш областідетального плану

' 3 Розробник детального МПП «Майстерня С», ГАП - Синькобський Ю.П.,
'

плану і кдаліфікаційний сертифікат АА А/9002099

4. Термін виконання
* 30 календарних дніб- - детального, плану

. =Кількість та зміст
5. окремих етап/0 биконання Одноетапне проектубанняЬ роботи

і 6.
1

Термін першого та
' 30.04.2076 р.

,. розрахункобого етаП/д
і 7. '!

Мета РОЗРОБКА]
Оформлення земельної ділянки під об'єкт комунального призначення

тд --- -7 деталШго плану - - д-т-Ї
.

Арк. АР-ГП-7 - схема розташубання територі/ детального плану б
,

Ї

7 планубальній структурі району М 75000 .

!
ї.

. Арк, АР-ГП-2 * план існуючого дикористання території 0 М 72000 *

».

'! Арк. АР-ГП-З *“ проектний план М 7:2000 =

!

]

Арк. АР-ГП-4 - схема інженерної підготобки території та
!

. дертикального планубання М 7.-2000

0 Графічні матеріали з Арк. АР-ГП-5 - схема інженерних мереж, споруд і бикористання
' бказідкою масштабу

!

підземного простору М 72000
Арк. АР-б * поперечні розрізи абтомобільного шляху, доріжок та

.

тротуаріб а-а, б-б М 7700
Арк. АР-ГП-7 - схема генерального плану М 7.500
Арк. АР-ГП-д - фотофіксація існуючого стану
Арк. АР-9 - загальний бигляд проектобаної будіблі

[ Арк. АР- 70 -,,Ш,'Ї,,На позн.;г;0.000, М7:700. Експлікаиія приміщень
;

7. Зміст 1

2 Додаток "

9
Склад текстобих 3. Склад проекту

матеріал/6

,
5. 7 Вступ 1

4. Склад абторського колектибу
5. Пояснюдальна записка



52 Кліматичні, соціальна-економічні та містобудібні умоби
53 Містобудідна ситуація (аналіз існуючого положення)
5.4 Оснобні принципи (пропозиції) планудально-простородої
організації території детального плану
5.5 Функціональне призначення об'єкта
б. Інформудання населення про проект
?, Техніка-економічні показники

й- -7. Площа земельного бідбедення - 0,0304 га
П . д е ні

6 тому числі:
70, ерг/”Кт ”их/“Т ХК'ЇдО' - під забудобу - а,от гаЕКОНОМІЧНЦХ по ЗНЦ , - під бимощення - 0, 0083 га

- під озеленення - 0,0070 га
Особлибі бимоги до

7. Запроектубати наступні об'єкти:
.

, - буд/бля центру безпеки громадян наї4чел/зм/ну *

забудоби, інженерного ,
|77.

, та 2 пожежних адтомоб/ля «обладнання, оргаНІзацн - .- -
, , 2. Виконати розбинутии благоустр/и: маиданчик, тротуари,транспорту, тшоход/б

.
озеленення.

Вимоги до бикористання
геоінформаційних

72 ; технологій при розробці
,'

і окремих розділ/б схеми *
]

планубання та їх
тиражудання .“

1:
Перелік дихідних даних 7. Забдання на проектудання.
для розробки детального 2. Рішення Лиманської ради Аі-“7/б- 765 дід 77.02.2076р.

73. плану, які надаються 3. Графічні матеріали розміщення земельної ділянки.
Замобником, 6 т. ч. 4. Топографічна зйомка 6 М 7.500.

топогеодезично осноба 5. Зразок будіблі «Центру безпеки громадян» (ескізний проект)

Необхідність попереднього *

. 74. розгляду Замобником -детального плану
і

І

. 75 і
Вимоги щодо драхудання -|

4

'
( держадних інтерес/б - і

і , м- ш- мм * Ьч.Вимоги з цибільного
?

,,76.
, захисту (по окремому -“ |

. Д-за-дданнюі ,,- -- ы й--, ,- - - ,

'

.
Перелік додаткобих %

.

розділ/д та графічних
мат ”а '6 з 6 аз'б

*
ер/ ЛІ ( К ] КО? 7. План будіблі центру безпеки громадян М 7: 700масштабу/, додаткоб/ . .77. 2. Фасад буд/[іт центру безпеки громадянбимоги до утримання,

. . 3.[хема генерального плану М 7.500окремих розділ/д або
графічних матеріал/б (за

наядності) -Перелік та кількість
додаткобих примірникід

!

78. )

графічних та текстобих т- і

.

'

матеріаліб, форма їх і

і предстаблення
| Форма надання для
. 79. ,

матеріаЛ/б, ЯК,
Згідно законодабстда .Чкра їнипередаються на магнітних

носіях [



20.

Оснобні бимоги до

програмного
забезпечення, 6 тому

числі до геоінформаційних
систем та технологій

27. Додаткобі бимоги

Начальник біда/лу містобудубання ,архітектури О.Г. Шпак

та земельних Відносин Лиманська" и 'ської ради

ГАП МПП «Майстерня [»
Ю.П. Синькобськии



КРАСНОЛИЬ/[АНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від та; 2016 м ;г/є ,, ідо“
м. КраснийЛиман

ГПро розробку детальногот
плану території по провулку
Бригадному у м. Красний
Лиман.

З метою організації састеми цивільного захисту на території
Краснолиманської об'єднаної тернгоріальної громади, в ході реалізації пілотного
проекту децентралізації влади у? Донецькій області, враховуючи рекомендації
Головного управління ДСНС України у Донецькій області., із метою визначення
планувальної організації і розвитку території, керуючись ст.ст, 30319 Закону України
«Про ретулювання містобудівної діяльності», Порядком розроблення містобудівної
документації, затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку та
житловочкомунальногогосподарства України від 16.11.2011 М929О, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за Маі468/',20206 Порядком проведення
громадських слухань щодо врахування тромадсвких інтересів під час розроблення
проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 М9555, 1142 ст.2о Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міськарада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити розробку детального плану території по провулку Бригадаому
у м.КраснийЛиман.

.

2. Замовником розробки детальногошану території не провулку Бригадному
у м. Красний І.І.имаи є Краснолиманськаміська рада.

З.Віддіпу містобудування, архітектури та земельних відносин
Краснолиманськоїміської ради (І.І.Іпак):

З.І. Взяти участь у складанні проекту завдання на розроблеі-іня містобудівної
документації, зазначеної в п. 1 цього рішення.

3.2. Забезпечити оприлюднив-Ія даного рішення у двогнжнєввфїеррок з дня
прийняття рішення шляхом опублікування у міськрайонні ванні;Жерар га на
офіційному веб--сайті міської ради.

3.3. Забезпечити проведення громадських сд вЮ. рр 0 із“

% врння
громадських інтересів при розробленні містобудівної докунснтацМорріанйворір п.1
цьогорішення. /



4. Взяти до уваги, що фінансування робіт з розроблення містобудівної
документації, зазначеної в п.1 цього рішення, проводиться за рахунок коштів, не
заборонених законом.

5. Координацію за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Драча Ю.А. та постійну комісію з питань містобудування,
будівництва, ЗЄМЖИХ відносинта охорониприроди (Гергель).

(її;
Зйгальнии '”. Н.Ф. Цимідан
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План
земельної ділянки для будівництва та подальшої експлуатації

громадського центру безпеки
по провушсуБригадному м. Красний Лиман

проци. Ермана.В/Х -- Масштаб 1 :500
УМОВНІПОЗНАЧЕННЯ

,

"
4Ш- мака земельноїділянки, що передбачена до відведення .“

Узгоджено Узгоцжено

Здибі :::.-.-

О.І. Токарчик
.: ”

+. Кінь-”.* :“?
е,. .; =

. Мм- 'дЬЧЧ'ЇЧч' " "о,. .:] ьцй
= ція енергопостачання

,
С.М. Шемякін

, , -«,
Х“ шини:)”: ..,, -! .:( ж...-вад.;ґії-у/ ,

ов'янського УГГ
О.О. Зленко

'ї та зв'язку

5?

К аснолимансЬКаЗТеплрмережа ОКП
. , ач НСЦБКТЄПІЮКО юне ГО

С.К. Гасиєв

О.В. Кльосова

А.А. Леонтьєв

.. 0- д? «ИА-Клас]
Г.В. К юков

У
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Рисунок 7 % Схема приміщень будівлі «центру безпеки» громади

Експлікація приміщень .

Номер по
Найменування Площа, м2 Примітка

Бокс

Роздягальня з

К 3 їдальнею

Кабінет
Кабінет
Т
Котельня

]

2
3

4.
5
6
7
8.
9
1

1

0
]

Розміри боксу прш'їп-іяті із розрахунку для 2 АЦ-40 (131) модель 137 (7640х2550х2950);Розміри диспетчерської не менше 5 ; -

Роздягальня розрахована на 16 ящиків 40х40 см.;
Кухня розрахована на 4 посадочних місця;
Караульнеприміщення розраховано на 4 ліжка, розмірами 800х200 мм.;Приміщення 7 та 8 можуть мати і самостійні входи;Висота боксу 2950х1000=4000 мм.;
Двері виходу із караульного приміщення двухстворчаті;
Вікно із диспетчерської в бокс розміром не менше 1000х1000 мм.;
Ворота діаметром 3500х3500, одні ворота з хвірткою 700х2000 мм.;
Тамбур 9 виконати із метало-пластикових конструкцій.
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Проекгний план
М 1:2ООО

Експлікація теріторій, будівель і споруд:

1. Проектоданий “Центр безпеки громадян“
2. існуюча будідля “Будинку науки і техніки залізничників "

3. Існуюча будібля громадської забудови ”Краснолиманського центру
по вантажній та комерційній работі "

4. Існуюча будівля комунального підприємстда
”Служба єдиного замовника“

5. Існуюча територія і будівлі '“Спортибного комплексу "Локомотиб"
6. Існуюча будідля Липинського професійно -технічного училища ”9119.
7. існуюча буд/для гуртожитку НТН-179
8. Існуючий пам'ятник жертвам голодомору 1932-1933р.
9. Існуючий меморіал “Батькідщина-мати" з бічним вогнем.
10. Існуюча будівля Свято -Микольского храму
17. Існуючий заклад торгівлі - магазин "Автозапчастини "
12. Існуючий медичний коледж ДонНМЬІ ім, М. Горького.
73, Існуюча буд/для ДСАВ.
14. Існуючий заклад торгідлі-магазин "Сонячна Долина ".

Об'єкти Лиманського дідділення Донецької залізниці:
15. Існуючий "Непарний Відпрадний парк ".

16. Існуюче “Локомотивне депо ”Лиман".
17. Існуючий Ранжирний парк.

2сі::=
5!та:

Ф
Е
сіго
::
=.

.'8 1. Проектнии план території розроблені на топоосноді наданої Замовником.: 2. Цей лист читати э листами АР “ГП-2, 7, >

3. Внаслідок того, що планудальна структура забудоди території прилеглої до території детального плану зберигається без змін, а також численість
населення м. Лиман меньше ніж 50000 осіб, проектний план поєднаний з планом прогнозованих плонудальних обмежень, згідно п.5.1,4 ДБН В. 1. 7- 14:2012.

»; 4. Внаслідок того, що числе-ність населення м. Лиман до 50000 осіб, план червоних ліній поєднон з проектним планом, згідно п. 5116 ДБН Б.І.1-14:2012, а
* також схема організації руху транспорту і пішоходіб поєднана з проектним планом згідно п. 5. 1. 7 ДБН Б,1.-14:20І2.

Умовні повна

ЧІІІІІІІІІІІ
4-І-Іппппппп

”мМ-*- і

ГАП
“

инькодску
Архитек. Реутода '
Продерил Ладрода є

Нконтр Ладрова 4
хЩ



Затверджено
.,

Голова Лиманської міської радИ

Проектнии план ”ц,-пр. Цимідан
М 1 22000 ме

Умовні позначення:

ЕКСПЛЇ каЦ/Я теріторій, будівель [ СПОРУД-' Територія для якої здійснюється детальний план
[Центр безпеки громадян) 5 ділянки : 0.0304га;
Житлода забудода садибного типу Ііндібідуальні житлабі

1. Проектоданий ”Центр безпеки громадян“ . . .. ,

будинки одно-дбахпоберхф; ІІ-ІІ/ Міри богнест/икостіі
2. Існуюча будідля "Будинку науки і техніки залізничник/“б ”

31 [СНЄІЮЧП буд/“для громадської забудови ”КРЩНОЛЦМПНСЬКОЄО центру 7969691595 Житлова забудада малої і середньої подерхабості ІбагатокдартиРНЇ жит/годі

по бантажній та комерційній роботі "
' ОАОАОА'А будинки Іі-ІІ/ міри догнестійкостіі

4. Існуюча буд/для комунаЛЬНогр тдприємстда . «.- Громадська забудоба [одно-чотирьох подерхобі будинки ІІ-ІІ/ міри
”[лужба єдиного замовника М догне:тійкості)

5. Існуюча територія і будіблі "Спортидного комплексу “Лакомотиб” “
б. Існуюча будівля Лиманського професійно -технічного училища АІ9119.

' ' *

. .- - .

7. Існуюча буд/для гуртожитку ЛПІ-779 % Житлові аулиш

8, Існуючий пам'ятник жертдам голодомору 7932-7933р. і 1. Ф
9. Існуючий меморіал "Батькідщина-мати“ з дічним Вогнем. '?

10. Існуюча будівля Сдята-Микольскаго храму.
'

77. Існуючий заклад торгівлі - магазин"Абтозапчастини“
12. Існуючий медичний коледж ДонНМЬІ ім М. Горького.
13. Існуюча будібля ДСАВ. ч,;и,;=1,д

* .. Територія: зелених насаджень загального користубання Іскдери]

Територія спортидна-бидабищногокомплексу
Територія транспортної інфраструктурисанітарна-захисна зона-на голодних

14. Існуючий заклад таргідлІ-магазин "Сонячна Долина ". ?.“ ::.4'1124 КОЛЇЯХ “І"!” категорій ' шт, на станційних ] під'їзних шляхах - 50м, згідно

Об 'екти Лиманського Відділення Донецької залізниці:
ДБН 360-у92м, ”' 7'8'

15. Існуючий "Непарний Відпрабний парк “. (ІІІ""ІІ" напрямок“ транспортного руху
76. Існуюче “Локомотивне депо ”Лиман". дни.-...... напрямок руху пішаходід
17. Існуючий Ранжирний парк.

Існуючи земельні ділянки Ікадастрада карта україни)

Захисна смуга тепломережі, згідно
ДБН 36042 ** додаток 87, табл.1 - Здам.

мети Існуючі повітряні лінії електромереж ПЛ 0,4к8

Д'БЇ'Б'Ї" межа сантарно-захисної зони дід території транспортної інфраструктури

“уууууууууу (станційні ] під'їзні шляхи), [33-50м,эгідно ДБН 36042“! під.

? Санітарна-захисна зона В межах нормоданих дідстаней дід гаражей та
автомобільної паркобки на 2 машино-місця -10,00м, згідно ДБН 360-92 **

, п.7.50, табл. 25
є“. “і“.” рдд-бгдіеос

' ' “ ***“ п ІІІ 15 1/589
' АР ”7

“Ї : ІАтітки)? її: Д - - '

,? % “стації - “і
, 9 “ ? , .. «

,ї Замодником.
*“ “

Пойп “та
Лиманська МІСЬКЦ рада Донецька! області

итор/І' прилеглої до території детального плану зберигоється без змін, а також численість КЕ .

1 с
0 04201 %ЕтЇЯСЬЛЕЇБШЖЖНЩЦЗЗЗЇЯвіибїд/ЇЕЇЄЇЩЖЕЗ Стабия Лист Листоо

юєднаний з планом прогнозованих планудальних обмежень, згідно п.5.1.4 ДБН В.1.1-14:2012, ГАП инькобск ' 04.2ОІЄ громадян" д.,.М Лиман по. продулку 5 игаднбт'у ДПТ 3
00 осіб, план червоних ліній поєднан з проектним планом, згідна п. 5. 1.6 ДБН Б.І.І- 14:2012, а Архитек. Реутода . І %%нїіііЗІРЬ'сд/ЇЄ“%НЩШ "мкм ра “

на з проектним планам згідно п. Б.І.? ДБН Б.І.-74203? П д ,, д 6 6] ,.РО ЕРС/Л а до П Г- «

, кифйафуодгґлв .

",. Й / Проектнии план М 72000 квалифікашинии сертифікат
Ніконтр ЛадродаМ АЇ2016| серія АА ”30020”

К /**



та?! (у,/% Територія для якої здійснюеється детальний план
)йдь !Центр безпеки громадян) 5 ділянки : 0.0304га;

Схемарозташування територіїу ппанувальн/Й структурінаселеного пункт
М 7:50 0

> 'т?“
' Умовні позначення:

Хитлода забудода садибноготипу (індідідуольні житлобі
будинки одно-дбахпадерхобі іі-іУ міри догместійкості/04»
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. . .:6О.О.. Житлода забудода малої і середньої подерхобості (багатокдартирні житлоді
будинки іі-ііі міри догнестійкастіі
Громадська забудова іодно-чотирьохподерхобі будинки і/-ііі міри
догнестійкостіі
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Хитлобі дулииі. о' ..*оооооо'о
ц. 5000. .....ї“ ' ' ':':':':'=':':':':':.' ооо. оооооо4004. ооо..-'до'очо

.,. х,, «І ' ”% *:.“%,/?"???"і?“ Територія зелених насаджень загального користудання іскбериі

| . стадион Територія спортидно-дидобищного комплексу
Територія транспортної інфраструктури, санітарна-захисна зона -на голодних

%2;;;Е32 коліях і,іі,іі/ категорій - 100м, на станційних і під'їзних шляхах - 50м,“* "***-' згідно ДБН вва-ищи. 28.
Ье-о-э-н існуючі подітряні лінії електромереж ПЛ 0.4кВ

шпшппш межа санітарна -захисної зони дід території транспортної” інфраструктури
. . . , у , . (станційні і під'їзні шляхи/, СЗЗ-Бдм,згідно ДБН 360-92**, п. 28.

Експп/каЦ/я тер/ тор/и, будівель / споруд:

© існуючий колодязь
1. Проектобаний "Центр безпеки громадян “

2. існуюча буд/бля "Будинку науки і техніки залізничникід “ © водонапірна дежа
З. існуюча буд/бля громадської забудови ”Краснолиманського центру. по дантажній та комерційній роботі “
4. існуюча будібля комунального підприємства

”Служба єдиного замодника “

5. існуюча територія і будівлі "Спортидного комплексу "Локомотид"
2. б. існуюча буд/для Липинського професійно -технічного училища Аі3779.
«: .

% ?. існуюча буд/для гуртожитку ПТ9 479
.: 8. існуючий пам 'ятник жертвам голодомору 1932-7933р.
З, 9. існуючий меморіал ”Батьківщина-мати“ з бічним вогнем. 1. Цей лист читати разом з листом АР -ГП-2.
по 70. існуюча буд/для Сдято -Микольского храму. 2. Схема розташудання території детального плану розроблена но топооснод і наданої Замодником.

77. існуючий заклад торгідлі - магазин ”А бтозапчастини ”

= 12. існуючий медичний коледж ДонНМН ім. М. Горького. «

5 із. існуюча руд/для лсдв,
, , ,, ДП-///- 76. 7/589 АР-ГП

го 14. існуючии заклад торгШт-магазин 'Сонячна Долина ,

? Об'єкти Лиманського відділення Донецької залізниці : .

5 75. існуючий/Непарний Відправ/190 парк,". Лиманська міська рада Донецької області
[с;-3 ;; туші? Заїаїдтищіадепд Дима” ' Изм. Колич. Лист Мдок.жита. и о ж нии к. . - ,

18. Заїізнична лікаііня.
і.?

Керархбюро Ладрода 9520“ 55т552л2%%5715и”н%е%29їл'”ЙЇНЗЬАЇІШЯЗЇЯЩЇІ Стадия Лист ЛЦСПЮЬ

=. 19' Водонапіана дежа ..
ГАП Синькодскдо /7 /94.2016 ЗаотщїіітодімЛсж/Зїсїкж'%ЕЕЇЯШЬЦЄЇЄІММНМН ДПЇ 1 10'; 20. Лиманська дистанція електропостачання Архитек. Реутоба , 04.2076 Донецька! області

2 27. “КЗФ “НкрГАХТ” Продерил Ладроба 0172076 ». / Схема розташування території у %фйатержяЗ% //И , планубальній структурі населеного пункту Кдалифікаиійний сертифікат
Н.контр Ладрода [Моїми/“7 75000 серія АА М9002099

М/
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Взам.

инЬ.

М'

Подп.

и

дата

ИнЬ.

Ь'
подл.

1. Цей лист читати разом з листом АР -ГП-1.
2. План існуючого дикористання території розроблен на топооснод і наданої Замовником.
З. Внаслідок того, що планубальна структура забудови території прилеглой до території детального
плану зберигається без змін та кількість населення у м. Лиман меньше ніж 50000 осіб, опорний план
поєднаний :] планом існуючого Використання території, згідно п.5.7.3 ДБН В.І.І-14:2072.

.

4. План існуючого бикористання території , поєднан зі схемою існуючих планудальних обмежень , згідно
п.5.1.4 прим. 2 ДБН 5.17-142012.

. а!“ ', Їк/є

План існуючоговикористання те ито ії
7:2 00

Експлікація тері торій, будівельі споруд:

7. Проектоданий "Центр безпеки громадян ”

2. Існуюча будібля “Будинку науки і техніки. залізничник/6
3. Існуюча будівля громадської забудоби ”Краснолиманського центру
по бантажній та комерційній роботі ”

4. Існуюча будівля комунального підприємстда
"Служба єдиного замодника "

5. Існуюча територія і буд/“Злі "Спортидного комплексу "Локомотиб"
6. Існуюча будідля Лиманського професійно -технічного училища АІ9719.
7. Існуюча будівля гуртожитку ПЛ! -779
8. Існуючий пам 'ятник жертбам голодомору 7932-7933р.
9. Існуючий меморіал "Батькібщина-мати“ з! бічним багнем.
70. Існуюча буд/для Сдято -Микольского храму.
11. Існуючий заклад торгівлі - магазин “Адтозопчастини “

12. Існуючий медичний коледж ДонНМЕІ ім. М. Горького.
73. Існуюча будібля ДСАВ.
74, Існуючий заклад торгідлі-магазин ”Сонячна Долина ".

Об'єкти Лиманського відділення Донецької залізниці :
15. Існуючий ”Непарний Відпрадний парк ".

76. Існуюче ”Лакомотибне депо "Лиман“.
17. Існуючий Ранжирний парк.

Умовні позначення:
Територія для якої здійснюється детальный план
(Центр безпеки громадян] 5 ділянки : 0. 0304га;
Житлода забудоба садибного типу Ііндідідуальні житлобі
будинки одно-дбахподерходііі-ІУ міри догнестійкостіі

Хитлода забудова малої і середньої подерходості (багатокдартирні житлові
будинки ІІ-І/І міри догнестійкості/
Громадська забудода (одно-чотирьохпоберході будинки ІІ-іІІ міри
богнестійкості)

Житлоді дулиці

Територія зелених насаджень загального користування Іскбериі

Територія спортидно-бидодищногокомплексу
Територія транспортної інфраструктури, санітарна-захисна зона -на голодних
коліях /,/І,/Іі категорій - 100м, на станційних і під'їзних шляхах - 50м,
згідно ДБН 360-92**,п. ?.8.
Існуючі побітряні лінії електромереж ПЛ 0.4кВ

межа санітарна -захисної зони дід території транспортної інфраструктури
”ри,.“ ""."! (станційні і під'їзні шляхи), [33-50м,згідно ДБН 360-92**, п.7.8.

; М З; ДП-ІІІ- 76. 7/589 га
з 2099 е з
Ї'о, тк“ « »” Лиманська міська рада Донецької області

% : сгп Мдок. пт. , Дата[ - ,
Кер.арх.бюро ЛавродЮ 04.2016 %тдэжжу/Ьадтзжлі/ 'ЙЇНЯЇЇІЮЗЗЇДБЇЇІ Стаоця Лист Листоо
ГАП СинькобсМ/ 04.2016 громадян" д..!Ч- Лиман поупродулку Б игадному

на території Лиманська! МІСЬКО/ ра и ДПТ 2
“Архитек, Реутода огляд Донецька! області
Прадерил Лоброда 07.2016 ,.

.] 0 План існуючого використання території штйою'ооджя в
.Л [[ ,

. Кдалифікацшнии сертифікатМ 1.2000 .Н.контр Лаброда (% 042015 сер/я АА ІУ9002099

Х/



Схема ІІ-ІЖЄНЄрНОЇПЩГОТОВКИтериторії та вертикального план вето-оазі120
Експлікація теріторій, будівельі споруд:

1. Проектобаний ”Центр безпеки громадян "

2. Існуюча будівля “Будинку науки і техніки залізничникід "
3. Існуюча будівля громадської эабудоди "Краснолиманського центру
по Вантажній та комерційній роботі "

4. Існуюча будібля комунального підприємстда
"Служба єдиного замобника “

5. Існуюча територія і будідлі “[портидного комплексу “Локомотив“
б, Існуюча будівля Лиманського професійно -технічного училища АІ9779.
7. Існуюча буд/для гуртожитку ПТН -779
8. Існуючий пам'ятник жертдам голодомору 7932-1933р.
9. Існуючий меморіал "Батькідщина-мати" з бічним вогнем,»
10. Існуюча будібля Сдято -Микольского храму.
77. Існуючий заклад торгідлі -, магазин ”Адтозапчастини “

12. Існуючий медичний коледж ДонНМЬІ ім. М. Горького.
13. Існуюча будідля ДСАВ.
14. Існуючий заклад торг ідлі-нмагазин ”Сонячна Долина

Об 'єкти Липинського бідділення Донецької залізниці :
15. Існуючий "Непарний Відпрадний парк ”,

76. Існуюче ”Локомотидне депо ”Лиман”.
17. Існуючий Ранжирний парк.

Умовні позначення:

гніт/дім,]; Територія для якої здійснюється детальный план
[Центр безпеки громадян] 5 ділянки : 0.0304га;
Житлодо забудоба садибноготипу (Індідідуальні житлоді
будинки одно-дбахпоберходіІІ-ІУ міри догнестійкості/
Житлода забудода малої і середньої поверховості [багатоквартирні житлоді
будинки ІІ-ІІІ міри догнестійкостіі
Громадська забудоба Іодно-чотирьохподерході будинки ІІ-іі/ міри
багнестійкостіі

70610 , «не

здтянхи=а0304ге д

] '

(! де

Хитлоді дулиш'

Територія зелених насаджень загального користудання (скдери/

' стадион Територія спортибно-дидобищногокомплексу
Територія транспортної інфраструктури, санітарна-захисна зона -на голодних

';45'*д="'2:”, ",", коліях /,/І,ІІ/ категорій - шт, на станційних і під 'їзних шляхах - 50м,“'*'”! згідно ДБН 360-92**,п. та.
% Захисна смуга тепломережі, згідно
% ДБН 360-92 ** додаток 81, табл.7 - 2.00м.

; нее-++“.- Існуючі повітряні лінії електромереж ПЛ 0.4кВ
СБ межа санітарна езахисної зони бід території транспортної інфраструктури"""""Ш' (станційні і під'їзні шляхи/, СЗЗ-Бдмдгідно ДБН 36042”, 1128.

а
, .5 шт ' : .. - ДП-ІІІ- 76. 7/589 АРе-ГП

© , ,а “та,::
% Лиманська міська рада Донецької області
що Умовніпозначення: Изм. Комч. Лист М док. Пдбп. ато

. . едархбюро Ладрода .2016 Детальний план терито іі'цдля будідництда СПШдЦЯ ЛЦСГП ЛЦСП'ІОО
7. Схеми інженерної пірертери території та вертикального 70620 та*-“тада“ д'дттт мл Сиркеджи // 64.2015 розгорнув?радіатором/дебітом

,; планування розроблена на топоосноді наданої Замодником .
' 0000 існуюча Відмітка

А Ре тада / ///104 2016 За територі5/ї2ищанськоі' міської ра и ДПЇ 4
8 2. Цей лист читати :: листами АР -ГІ7-1,3,7. Прхзітек. Л : д

/ %%016
онецькш 0

2 ро е ил а ро а
1
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.:;

р

] [ Схема інженерної підготобки території К
дшвґйоґооодж'“ в ,% Л ] та вертикального планування М 12000 алифікацшнии сертифікат

Нкантр Ладрода [щитом серія АА М9002099
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Схема іюкенерних мереж, споруд івикористання підземного п 00273?1 ' 0Експлікація теріторій, будівельі споруд:
і. Проектоданий “Центр безпеки громадян “

2, існуюча будібля ”Будинку науки і техніки залізничник/“6 ”
3. Існуюча будібля громадської забудови ”Краснолиманського центру
по вантажній та комерційній роботі "

4. існуюча будідля комунального підприємстда
“Служба єдиного замовника “

5. Існуюча територія ! будіблі ”Спортибнога комплексу "Локомотид"
6. Існуюча будідля Лиманського професійно -технічного училища Аі3119.
7. існуюча будібля гуртожитку ПЛ! 419
8, Існуючий пам 'ятник жертдам голодомору 1932» 7933р.
9. існуючий меморіал ”Батькібщина-мати” з бічним багнемс
10. існуюча буд/для [дято -Микольского храму.
77. Існуючий заклад торгіблі - магазин ”А бтозапчастини "

72. Існуючий медичний коледж ДонНМЬі ім. М. Горького.
73. існуюча буд/для ДСАВ,
14. існуючий заклад торг ібліпмагазин "Сонячна Долина

Об 'єкти Лимонського відділення Донецької залізниці :
15. існуючий ”Непарний Відпрадний парк ".

76. існуюче “Локомотидне депо "Лиман”.
77. існуючий Ранжирний парк.

Умовніпозначення:

т ”ти":
]

”де“: їй

Територія для якої здійснюється детальный план
(Центр безпекги громадян] 5 ділянки : 00304 га,-
Хитлода забудоба садибного типу ііндідідуальні житлоді
будинки одно-ддохподерхобі іі-іУ міри богнестійкостіі
Хитлобо забудоба малої і середньої подерхобості (багатокбартирні житлові
будинки іі-ііі міри догнестійкостіі
Громадська забудода іодно-чотирьохподерході будинки іі-ііі міри
богнестійкост-іі

Хитлоді дулиці

Територія зелених насаджень загального користудання іскдериі

Територія спортибно-бидобищногокомплексу
Територія транспортної інфраструктури , санітарна-захисна зона -на голодних
коліях і,/і,іі/ категорій » іООм, на станційних і під'їзних шляхах - 50м,
згідно ДБН Збдт92**,п. 28.
Захисна смуга тепломережі, згідно

2 ,; ДБН 360-92 ** додаток 87, шаблі - 2.00м.

% даты *

Ї“ існуючі подітряні лінії електромереж ПЛ 0.4кВ

: З : * межа санітарна -захисної зони дід території транспортної інфраструктури
і? 4“ “““-'”

:
""пп'ш'" (станційні і під'їзні шляхи], СЗЗ-Бдм,згідно ДБН 360-92**, п. ?.8.

“,

“д "/ © існуючий колодязь

б
“ тертям

Е ..- .,»Їд-:, ставу“, -- -- , - : 12109 ДП-ііі-16.7/589 АР-ГП
(О »

“

' “ Аш; А “Ж КО:
% Лиманська міська рада Донецької області
19 і.

%хемап ізіжендерних мереж, споруд і використання підземного простору розроблена на топоосноді Изм. км.“ Лист мдок' Пфп- дата
на ана: амо ником. - »

2 Цей лист читати с листами АР -ГП-73 ? Кер.арх.бюро Ладрода ( ““ 4 2076 %тггЛш%ЙЇПННДЄ%%Ї/ЇЇІ "(Їі/,:Н/ЄйЮЯЗЇЖ-“ісз Стадця Лист ЛЦСГПОП
. , , .

ГАП Синькобскийс//// 94.2015 громадян” дим. Лиман поупдобул'ку %)игадному==“ на територ/і Лиманська! МІЕЬКОІ ра и ДПЇ 5
% Архитек. Реутоба [ 04.2016 Донецька! області

:; Проберил даб/гада /“52075 Схема інженерних мереж, споруд і шамозит: вЗ »

- [ !/ Використання підземного простору Кдалифікаційний сертифікат
Н.контр Ладроба % 042075 М 7:2000 серія АА Аі9002099[К],



- Поперечні профілівулиць М 1: 100
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"144"- П/ШОХІдНП Існуюча огорожа

дддіжка те ито іїПроїжджа частина р 'О

6. 90 7.50
Дорожнє полотно

Існуюча огорожа
присадибноі території

*!з. Гм -. ЖЖІГ'ЧЗЧмм» “4231

“
, ,. з в

. ,. >. - 59 З
.

** ' і *
1 - її» а

"“ З: : ” із.. = =:
з

| .“ = %
Ц:: .- “8 м:- Е %
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Ц,

присадибної території 3-00 300
[2 Проїжджа «частина ,

%“ 6.00 і 1250
=? Дорожнє-[полотно Проектоданий майданчик
::
й 7. Даний лист добитися з листами АР -ГП-7,10.

2. Всі розміри дані В метрах.
св
Е .

3 ДП-///- 76. 7/589 АР-ГП
:
% Лиманська міська рада Донецької області
по Изм. Кощч. Лист Мбок. Подп. атп

Керлрхоюро Ладрода ( //7
“42075

53т53'5Л21%57у/Ьа%ж%5133Л;/,,%35т%д;%:%%%55 Стадия Лист Листоб
г 2 На ЯН М. ЦМПН ПО П О ЛК НЕП НОМ ,'=' АП .инькодскии %2016 нїтериторіі' Лиманськоі' бісьЬі/(оіуради у ДПЇ 6

% Архитек. 'Реутада М/ “2075 Донецька! області
/ ,=.

, . . "шойоґйешя "в"З //7 /,/ ПОПЕРЄ'ЧН/ ПРОФ/д' ду/ШЦЬ М 71700 Кбалифікаційний сертифікат
Н.контр Ладрода / ' лише серія АА М9002099
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Взпм.

инЬ.

М

Подп.

и

дата

М).

М'

под/|.

1. Даний лист дибитися з листами АР -ГП-3, 5.
2. Розрізи а-а, б -б добитися лист АР -ГП-6,
3. Всі розміри та відмітки дані б метрах.
4. Ступінь догнестійкості проектобаної будідлі ”Центру безпеки громадян “-///а, категорія
пожежонебезпеки - "В
5. Суміжно, з підночі та піддня на дідстані 12. 00 і 76.00м дідподідно, розташодані будівлі громадської
забудоди // ступеня догнестійкості. Норматиб, згідно ДБН 360-92**, дод. 3.7, табл. 1, дотримується.
б. Суміжно зі сходу на бідстані 4.00м розташовані одноподерхобі будіблі гаражіб, Іі-ступеня
богнестійкості .

.

Нормод'ана площа протипожежного дідсіку, для такого типу буд/дель - 3600. 00м2,
згідно ДБН 8.23- 15: 2007, п. 6.38, табл.5. Норматид дотримується.
7. Розташудання проектобанної будівлі ”Центру безпеки громадян" потребує переносу існуючої
тепломережі ідид. даний лист/,

%)“,

/

%

/

Схема генерального план
М 15 0

Еколлікація будівель та споруд:

1. Проєктобана буд/бля ”Центру безпеки громадян “
2. Проєктобаний майданчик б 'і'зду-диїзду "Центру безпеки громадян ”

3. існуюча територія [ будідлі житлової садибної забудови
4. існуюча будібля громадської забудоби "Краснолиманського центру
по вантажній та комерційній роботі ”

5. існуюча будібля комунального підприємстба
“Служба єдиного замодника "

б. існуюча територія і будіблі комунального підприємстба
"Служба єдиного замодника "

7. існуюча територія і будідлі громадського "Краснолиманського
центру по Вантажній та комерційній роботі

8. існуюча теріторія будинку ”Науки і техніки залізничник/д ”

УМОВН/ПОЗНЗЧЄННЯ.”

Е--[::]
[І:]
Ш[:

Межа проектоданої території ДПТ 5=0.0304га

Споруди що проектуються

існуючі будідлі та споруди

Зелені насадження [газон, декаратибні
композіції з кдітіб, чагарникіб і дереб/
Проїжджа частина

Пішохідні доріжки

Захисна смуга існуючої тепломережі, згідно
ДБН 360-92**, додаток 87, табл. 2- 2,00м

дети-)(- Існуюча тепломережа, підлягає переносу

......- Існуюча огорожа території

Проектоданий майданчик д 'їзду-диїзду “Центру безпеки громадян ”

, ,
ДП-///- 76. 7/589 ГП

77; Лиманська міська рада Донецької області
" ст М'боке Подп. Дата

* Детальний план терито ії для будівництва СПЩЙЦЯ ЛЦСГП ЛЦСПЮО

'
' та обслуговування буд: ЛІ "%ентру безпеки

Синькодскии Ш.?Оїб громадян"дм Лиман понпро улку Бригадному,
4“ на територн Лимансько/ МІСЬКОІ ради ДПЇ 7

Архитек. Реутода 04.2016 Донецька! області
Продерил Ладрода тот шийеійержя ву . Схема генерального плану М 1:500 Кдалифікаиійний сертифікат
Н.контр Ладрода ”) 04.2016 серія АА А/9002099



[
Взпм.

инЬ.

М

Подп.

11

дата

М.
М
подл.

Фогоф/Кваша існуючого стану

7. Цей лист читати разом з листом АР -ГП-7,

ДП-///- 76. 7/589 АР-ГП

Лиманська міська рада Донецької області
. Лист "док. По п. ато

"“ Детальний план те ито ії для 6 тдшнипт:Ладрада Л3.2076 та абэлуєїддудЇНЯ
%уді т.“Мамма-Мт?”

(плавця Лист Листоб
г ома ян м иман пор а л;; »)нгпншми, .іСинькодски 0320“ на; теритарн Лиманська: Е/ґьїґОІЬ/риііи ДП] 8

Реутода 012015 Донецька! області

Нконтр Ла дрова 47» 1712016
Фотофіксаиія існуючого стану

"Щддайєржя "Є"
кант/фікаи/йний сертифікат

сир/'я АА М9002099

Х]



Загальний бигляд проектобаноі' буд/Злі.
Фасад д бісях “ ”-“4“ Мі: 100

7. Цей лист розглядати спільно з листами АР-ГП-В, 77.

ДП-І/І-16.7/589 АР-ГП
%Ч)(%) 0 "(

“, Лиманська міська рада Донецької області
Лист АІ? док. Дата

,

Ла до 04.2016 ”””“ ”'” Стадія Лист Листід
обслугодудання будідлі «Центру безпеки грама[инькадскш “2076 6 м. Лиман по продулку Бригадному на території ДП Т 9

Ре тада 2016 нськоі' міської дн ї сті

Загальний дигляд проектоданої будівлі. шлеайєрдя є
Фасад д дісях "і"-"4" ММОО кваліфікаційнийсертифікат

серія АВ ”9002099

З;©.
О

Є:
:.:-,

:»

“51

85

0990!

чн”.7

4

Ь

:“а“у::
*

:



!
Взам.

инп.

М

Подп.

и

дата

Инй.

М
подл.

План на позначці 0.000М 1 .' 700

1000 70 .70 8

900

1000

10

00 7000 3500



Експлікація приміщень

На аменодание

Бокс (пожежне депо тип У! на 2 адтомобіля

Коридор

Раздягальня

Диспетчерська

Душода

Сандузол

Приміщення прийому їжи

Вар/паде приміщення

Кабінет

Тамбур

Технічне приміщення

Разом:

1. Даний лист дивитися з листами АР-ГП-8, 104

2. Всі розміри та відмітки дані д метрах.
З. Ступінь Вогнестійкості проектоданоі' будівлі "Центру безпеки громадян"-/І/а, категорія
пожежонебезпеки - ”В
Суміжно, на дідстані 12. 00 і 16. 00м, розташодані буд/дл! громадської забудови // ступеня багнест/йкості,
Норма тид дотримується.

ДП-///- 76. 7/589

Лиманська міська рада Донецької області

Лосгп Листоб

10

Стадця

ДПТ

Детальнии план терито ії для будівництва
та обслугодудання буд! ЛІ "іЬентру безпеки
громадянам Лиман поипр, улку Бригадному,
на територп Лиманська] НІСЬКОІ ради
Донецька! області

"шаеобгардя "З"
Кбалифікаційний сертифікат

серія АА А/9002099

План на позна чиі 0.000 М 1.400

Зксплікація приміщень.



ДП-іІІ-16.1/589
Лиманська міська рада Донецької області

Детальний план території

ДЧ

Детальний план території
для будівництва та обслуговування
будівлі «Центру безпеки громадян»
в м. Лиман по провулку Бригадному
на території Пиманської міської ради

Донецької області

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

Керівник архітектурноюбюро ЛіАВРОВіЗ-х Н. В.
ГАП СИНЬКОВСЬКИИ Ю.П.
кваліфікаційний сертифікат АА М9002099
Архитектор: РЕУГОВА О.Н.

м. Лиман 2016 г.
: тшаеайєржяб


