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1. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ(ДПТ)

2. Пояснювальна записка - 1 том.

3. Графічні матеріали -11 аркушів

Склад графічних матеріалів:

1. Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі Лиманського

раиону.
2. Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі частини
Лимансько-го району.
З. Схема розташування земельної ділянки у кадастровій карті м. Лиман М 1:10 000.

4. Схема розташування земельної ділянки у кадастровій карті м Лиман М 125 000.

5 План існуючого використання території, опорний план М 1500.
6 Схема планувальних обмежень М 1:500.
7 Проектний план, план червоних ліній (основне креслення) М 1:500.

8 Схема планувальних обмежень (протипожежнавідстань) М 111 000.

9 Схема орґанізації руху транспорту і пішоходів.
10 Креслення поперечного профілю вулиці
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Підстава для розроблення детального плану території.
(передмова)
1. Детальний план території земельної ділянки площею 0,2500 га із земель
приватної власності за кадастровим номером 1413300000:01:003:0305,
розташованоїза адресою: вул. Північна, 29, м. ЛиманДонецької області
для будівництва автозаправного комплексу

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови
території площею 0,2500 га, ця ділянка для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови, для будівництва та обслуговування автозаправного
комплексу. Розрахунковий термін реалізації ДПТ -1-(3) роки.

В проекті враховані основні рішення генплану м. Красний Лиман, и згідно
виконаного за замовленням Краснолиманського міської ради розробленого
проекту"Коригування окремих позицій генерального плану м. Красній Лиман» М9109и

05ГС/82, розробленого Дон НАСА ЛНД Проект «Градостроительство и

землеустройство» та затверджений Рішенням Краснолиманськой міської Ради від
26.05.2011 р. М96/6-378 «Про затвердження проекту "Коригування окремих позицій
Генерального плану м. Красний Лиман»

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання
містобудівної діяльності», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських
поселень», ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови
населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН
Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1ж8:2009
«Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження
детального плану території».

2. СТИЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУД|ВНИХЩЛиман - місто обласного значення в Донецькій області.
Залізничний вузол, станція
Місто функціонально розділений залізницею на дві частини. На Південну і

Північну. Адміністрація міста і району, податкова, пенсійна, суд перебувають на
Північній стороні.

Відділення дороги станціїЛиман розташовані на Південній стороні міста
На території Північної сторони міста Лиман розташоване озеро Лиман, яке дало

назву місту.
Місто Лиман знаходиться на півночі Донецької області. Входить до

Краматорськой агломерації.
Географія

Відстань до Донецька: по автодорогах - 136 км, по ж/д - 137 км. Відстань до Києва:
по автодорогах - 789 км, по ж / д - 650 км.

Населення
На початок 2011 року - 22,969 тис. осіб.

Економіка
Сьогодні Лиман - найбільший залізничний вузол, що обробляє до 30% всіх

вантажів Донецької залізниці. На залізничному транспорті трудиться 35% загального
числа зайнятих у народному господарстві, у промисловості - 18%. Підприємства
залізничного транспорту (ТЧ Лиман), харчової промисловості, комбікормовий завод,
кар'єроуправління та інші.

По праву Лиман можна називати переважно сільськогосподарським регіоном.
На території Лиманського району працюють понад 80 підприємств сільського

господарства.
Аркуш
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Лісгоспзаг, звірогосподарство - одне з найбільших на Україні. Щорічно тут
проводиться більше 40 тис. шкурок норки. ,Зміст звірків в умовах, близьких до
природних, дозволяє отримувати хутро високої якості.

Раніше в місті працювали заводи силікатної цегли, асфальтобетонний і

консервний завод, харчосмакова фабрика. Мається торський філія ТОВ
«Донбаснафтопродукт».

' Обсяг промислового виробництва - 3,6 млн гривень (на 1 жителя - 129 грн.).
- Індекс промислової продукції - 15,5% у 2003 році до 1990 року.
Пам'ятники:
- Будинок науки і техніки локомотивногодепо (вул. Кірова)
- Спортивний комплекс «Локомотив» (вул. Чапаєва)
- Будинок культури мікрорайону«Східний» (вул. 3 П'ятирічки)
Соціальна сфера
Технічна школа машиністів. Медичне училище. 3 лікарні (865 місць, 100 лікарів),

3 палаци культури, 29 бібліотек, 10 шкіл (4500 учнів і 250 педагогів).

3.СТИСЛА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Рік заснування датується по-різному: від 1644 до 1667 року. Останній рік

найбільш ймовірний, бо саме під ним зустрічається перша згадка про слободі Лиман,
яка була заснована козаками з фортеці Маяки, що знаходиться неподалік. Слобода
Лиман (пізніше село Лиман) входила до Ізюмський повіт Харківської губернії і

розташована біля залишків стародавніх озер, які дали їй ім'я (Лиман - озеро), в 8 км
від річки Сіверський Донець. У 1911 році тут пройшла залізниця, було побудовано
паровозне депо і станція Шухтаново (до 1916 року). названа так на честь шляхового
інженера Шухтанова. У 1923 році колишні бійці 1-ї Української армії звернулися до
влади радянської України з проханням перейменувати станцію Лиман в станцію
Красний Лиман. Клопотання було задоволено. Під час адміністративної реформи
1938 року станція Красний лиман і село Лиман були об'єднані в одне ціле. Так
виникло місто Красний Лиман - районний центр, утвореної шістьма роками раніше
Донецької області.

У 1950-х роках побудовані заводи шлакоблоковий, силікатної цегли,
авторемонтні майстерні, харчовий комбінат, цех з виготовлення антибіотиків при
ветлікарні, епектрифікований залізничний вузол. З 1975 року діють асфальтний та
комбікормовий заводи.

4.0ЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СІТУАЦІЇ
4.1. Аналіз стану навколишнього середовища.
Територія проектування розміщена в північній частині міста Лиман

В даний час на розглянутій території з північної сторони забудови відсутні, зі сходу -

територія комбінату (більше 150 м), із заходу - житлова забудова (10950 м), з півдня
- житлова забудова (59,00 м)

Озеленення та благоустрій території є задовільним.
4.2. Використання території:
В даний час згідно схеми «Коригування окремих позицій Генерального плану

м. Красний Лиман», розробленого Дон НАСА ЛНД Проект Градостроительство и

землеустройство», відповідно до наданої кадастрової зйомки та візуального огляду
територія, що розглядається даним ДЛТ знаходиться в зоні, вільній від забудови.

Проектом згідно намірів забудовника передбачається земельна ділянка під
будівництво автозаправного комплексу. Земельна ділянка не підлягає змінні
цільового призначення.

Аркуш
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4,3 Характеристика інженерного обладнання.
Територія проектування забезпечена електропостачанням,інші інженерні мережі

(водопостачання, каналізація, газифікація) відсутні.
4.4 Характеристика транспорту.
На даний момент територія для якої розробляється ДПТ з двох сторін оточена

вулицями: асфальтована вул. Петропавлівська, відсилана шлаком вул.. Північна.
4.5 Характеристика озеленення і благоустрою;
Озеленення є задовільним.
Що стосується благоустрою, то на території для якої розробляється ДПТ

відсутні тротуари.
4.6 Планувальні обмеження.
Планувальними обмеженнями на території ДПТ є, червоні лінії, протипожежні

відстані до житлових...будівель, можливість проїзду для пожежних машин до
житлових і громадських споруд

Вулиці та проїзди - відносяться до земель загального користування міста.
червоні лінії - визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної
мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, площ, які поділяють території
забудови та території іншого призначення,

Згідно ДБН 360-92 ** п.7.32 * Ширина вулиць і доріг визначається розрахунком
залежно від інтенсивності руху транспорту і пішоходів, складу розміщуються в межах
поперечного профілю проїжджих частин, технічних смуг для прокладання підземних
комунікацій, тротуарів, зелених насадження та ін.), з урахуванням санітарно-
гігієнічних вимог і вимог цивільної оборони. Як правило, ширина вулиць і доріг у

червоних лініях приймається, м:
6) вулиць і доріг місцевого значення 15-25.
Виходячи з того, що на даний момент на суміжній території розташовані

земельні ділянки, які перебувають у приватній власності громадян, між територією,
на яку розробляється ДПТ і між даними ділянками необхідно організувати проїзд і

встановити розрив (червоні лінії) - 15м.
Планувальними обмеженнями на території ДПТ є - Протипожежні відстані від

об'єктів оточуючого середовища до споруд АЗС. Мінімальна відстань від споруд АЗС
до житлових будинків становить 50,00 м. Згідно ДБН 360-92 ** Таблиця 7.9*, л.1.

Даний ДПТ вносить уточнення і доповнення до генерального плану міста на
новому рівні містобудівної документації, повїязаному із більшою деталізацію
містобудівного планування території та проектних рішень.

Б.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОР|Ї
Проектне рішення детального плану території базоване на ситуації, що

склалася, а саме :

- побажаннях та вимогах замовника - Лиманської міської Ради;
розміщення проектованого об”єкта згідно ДБН 360-92**
п 7.59* Розміщення АЗС повинне здійснюватись на ділянках, передбачених для
їх будівництва відповідною містобудівною документацією. В інших випадках, у
разі відсутності або після завершення розрахункового терміну дії цих документів
вибір земельної ділянки та погодження місця розташування АЗС здійснюється
у відповідності з вимогами чинного законодавства на підставі містобудівного
обґрунтування розміщення об'єкта, погодженого і затвердженого в установленому
порядку.

7.60* АЗС можуть бути з підземним або наземним розміщенням резервуарів.
Уцентральних щільно забудованих районах міст з населенням 200 тис. чол. і

більше допускається розміщення нових АЗС лише малої потужності з підземним

Арку/и
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розташуванням резервуарів типів А і Б без пунктів технічного обслуговування та
при застосуванні пожежобезпечних технологій та екологобезпечного обладнання
(додаток 7.2*), що сертифіковане в Україні, або можливість використання якого
підтверджена експертним висновком органів державного нагляду у встановленому
порядку.

При розміщенні в межах населених пунктів АЗС типу В максимальна сумарна
місткість наземних резервуарів для зберігання рідкого палива не повинна
перевищувати 80 куб.м при застосуванні пожежобезпечних технологій та
екологобезпечного обладнання (додаток 7.2*), що сертифіковане в Україні, або
можливість використання якого підтверджена експертним висновком органів

державного нагляду у встановленому порядку. При цьому місткість кожного

окремого з резервуарів не повинна перевищувати 20 куб.м.
АЗС великої потужності типів А і Б слід розміщувати у промислових та

комунальних зонах, санітарне-захисних зонах об'єктів у відповідності з встановленим
законодавством режимом їх використання.

Застосування контейнерних АЗС малої та середньої потужності типу Г

допускається в межах населених пунктів на земельних ділянках автогосподарств,
промислових підприємств, гаражних кооперативів, платних стоянок автомобілів,
моторних човнів ікатерів, на пристанях з дотриманням санітарних розривів та
протипожежних відстаней і вимог природоохоронного законодавства.

Улаштування АЗС із підземними одностінними резервуарами в межах населених
пунктів не дозволяється.

Зменшення санітарних розривів від АЗС до оточуючих спорУд за наявності на
цій території небезпечних явищ геологічного та геотехногенного походження
(тектонічних, сейсмічних, зсувних сельових, карстових явищ та інших деформацій
земної поверхні, підтоплення, затоплення тощо) не дозволяється.

Відстані від обєкта до меж червоних ліній, до існуючих споруд відповідають
вимогам ДБН 360ч92**.

Відстані до інженерних комунікацій з урахуванням охоронних зон відповідають
додатку 8.1 ДБН 360-92**.

Забеспечення умов транспортне-пішоходного звязку відповідає вимогам ДБН
360-92**.

Благоустрій території - влаштовані газони, асфальтобетонні покритя,
зовнішнє освітлення теріторії.

На об'єкті передбачені заходи, яки враховують потреби маломобільних груп
населення та людей з обмеженими можливостями

6. СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ
Опираючись на ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 територію проектування можна

віднести до наступної функціональної зони:
З 59 Громадські зони Г.

2- Ділові зони Г-і призначаються для розташування адміністративних, наукових,
(Р, ділових, фінансових, супутніх до них елементів транспортної інфраструктури

(стоянок, паркінгів). В громадських зонах також можуть розташовуватись житлові

щ будинки.
% За пфункцюнальним призначенням територія розмшення проектованш
.ц земельнш ділянки для будівництва автозаправного комплексу, знаходиться на

% території, яка раніше вважалася незручноюдля будівництва.
. .

% На території автозаправного комплексу запроектованы будвнлн та споруди:
- Операційна будівля;
- Навіс над колонками рідкого моторного палива;

“%
- Колонки рідкого моторного палива (2 шт. - 4-х пістолетні);

%-
зв.--, );“-
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- Резервуарний парк рідкого моторного палива (5 шт.);
- Стаціонарний заправник газу СЗГ-іОБ;
- Роздавальна колонка СЗГ;
- Заправний модуль для електромобілів;
- Протипожежні резервуари, ємністю 2х100-2ОО мЗ

- Під'їздні шляхи, проїзди
- Газоні, зелені насадження.

7. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНА МЕРЕЖА, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА
ПІШЕХО ІВ

Вулично- дорожна мережа пропонується з урахуванням сформованої мережі
доріг.

Згідно ДБН 360-92** п.7.32 * Ширина вулиць ідоріг визначається розрахунком
залежно від інтенсивності руху транспорту і пішоходів, складу розміщуються в межах
поперечного профілю (проїжджих частин, технічних смуг для прокладання підземних
комунікацій, тротуарів, зелених насаджень та ін), з урахуванням санітарно-гігієнічних
вимог і вимог цивільної оборони
При розробці ДПТ використовується існуючий проїзд с організацією тротуарів
шириною 20 м,

8.комплєксний БЛАГОУСТІІЙІ
На території проектування передбачено комплексний благоустрій території, зокрема:
благоустрій проїздів в червоних лініях..організаціятротуарів.

9. ЗАХОДИ, ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА, .ЗАХОДИ ЦИВИЛЬНОЇ ОБОРОНИ.

Територія проектування повинна бути належним чином благоустроєна та
освітлена. Замощення проїздів и пішохідної частини асфальтобетоном.

Згідно вимоги діючих ДБН та ДСТУ проектні рішення інженерно - технічних
заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не розробляються. Даний розділ
виконується разом з розробленням генерального плану населеного пункту або після
нього.

10. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ.
Розрахунковий термін реалізації ДПТ - 3 роки в одну чергу.

11 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ,
.. ПЕРЕДБАЧЕНИХ для ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Ї Для перспективної містобудівноїдіяльності території в межах проектуванняДПТ
2- не передбачаються. Не задіяні для містобудівного освоєння території на
% перспективу визначені як території благоустрою

щ 12.0СНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГОПЛАНУ
% Н - . , Значення
т, аименування показниюе ,:

Од. зим.
і показників

% Територія ЄМЄЖЗХ проекту-.--..- --.-.--.-,,, --;- .
..-.Мг- ...-;-, 2.592.- --.-.-,.

% Площа забудову , . , - Мг- ;-427,“: і-Кіаекієть працюючих . ., -..-- . ..--осіб --.,- ,. ---і-. -
; розрахункова кількість заправокна добу-Щ -.--..,-,---ИЄШ---.-і---д19іт;

,- ;Плвщ-Щенення-- , ---- - -.---- . ,--- М2 .--- ---22-3 ., .---
в і Площа бетонного покр ЛТІГГІЯЇ , м2 5

1 156 і

92]-
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Підпис

]
дата

Зам.

інб.

,і

ПРИМІТКА:
Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

(стаття19) у складі ДПТ розробляється проект землеустрою щодо
впорядкування території для містобудівних потреб.

Даний проект землеустрою розробляється згідно окремої угоди
землевпорядною організацією.

Згідно Закону Україні «Про регулювання містобудівноїдіяльності» Детальний
план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення
громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується
шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих
друкованих засобах масової інформації , а також у загальнодоступному місці у
приміщенні такого органу, крім частини, що належить до інформації з обмеженим
доступом відповіднодо законодавства. Зазначена частина може включатися до
складу детального плану території як окремий розділ.

Виконавчий орган міської ради забезпечує оприлюднення детального плану
території протягом 10 днів з дня його затвердження.

Детальний план території розглядається і затверджується виконавчим органом
міської ради протягом 30 днів з дня його подання ,а за відсутносте затвердженого в
установленому цим Законом порядку плану зонування території - відповідною
сільською, селищноюміською радою.

Детальний план території не підлягає експертизі.

АІ!”

об,
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МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА“ УКРАЇНИ

АТЕСТАЦІИНА АРХІТЕЬТУРНО-БУДІВЕЛЬНАКОМІСІЯ

Серія АА МО 001965

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідальноговиконавцяокремих видів робіт (послут),

повязаних із створенням обієкта архітектури

.арххтектор:. :.мЕН; чинш ;!ЄКп

Виданийпроте, що ШоломенцевЮрій Володимирович
тріщин;“ із: .ч. :::) батькові:

пройшовСла) професійну атестацію, що підтверджує його (іі) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, новінзаної із створенням об'єктів архітектури. професійну
снсцішхізацію, необхіднийрівень кваліфікації і знань.
Категорія: г,.іьарнітіевшрт ,,

Кваліфікаційнийсертифікат видано згідно з рішеннямАтестаційної архітектурііо-будівельної
комісії (дачі - Комісія) від ,, , , , , ...т , ” шо -“
(рішенням відповідної . . ити“інш-;секції Комісіївід і..“мтш м. ,1841Ь20і3- й“! 1013? ,, “,шт,“, , затвердженим президією
Комісії 18.11.2013Не 25-А )
Зареєстрований у реєстрі атестованихосіб та-іддщшпддадо-Щдроку
за 559 “19531“- .,і .

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури. спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: ,

Розроблення,містобудівної документації

..
”' ельноі комісзї ”м“,-,.,“ м , НИЖФВСЬШЛОЛЄКЩНЩЗ. ' :

)
'

ьнии тан тер торії заменит?) '
,“

' “Ї;/0 га із земель крива ої власностізатат1413300000.0 ::0030305, розташовайтздрешю.
,

'

вул Північна, 29, м. ЛиманДонецькоїобласті "

М“для будівництва автозаправнаго кштексу -



ЛНМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р [ П] Е Н Н Я
Г.КЗЗДШЗ М97/47-2146

м. Лиман

Про надання дозволу на
розробку летального плану
території по вулиці Півні-
чній. 29 в місті Лиман
Донецької області

Розглянувши звернення Мальованого Олександра Федоровича про надання
лозволу на розробку детального плану території з метою визначення містобудівних
умов та обмежень для проектування об'єкта будівт-тицтва автозаправт-іого комплексу по
вул. Північна, 29 в місті Лиман Донецької обл., керуючись ст.ст. 10,19 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком розроблення містобудівної
документації. затвердженим Наказом Міністерства регіональт-того розвитку та
житлово-комунапьного господарства Укра-(їни від 16.11.2011 32290, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за кидав-"202()ь, 1'1орялком проведения
громадських слухань щодо врахування громадеьштх інтересів під час розроблення
проектів містобудівної документації на місцевому рівні? затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 МЗЗЗ. п.42 ст.26 Закону України «Промісцеве самоврялуваиня в Україт-ті». міська рада

ВИРПЦ І'ЇЛА:

1. Здітїіст-итти розробку детального плану території з метою визпачст-иія
містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва
автозаправного комплексу по вул. Північна. 29 в місті Лиман Донецької обл.

2. Замовником розробки детального плану території по вулиці Північна 29 вмісті Лиман Донецької обл. є Лимат-іська міська рада.
З.Відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Лиманської

міської ради (Шпак):
З.]. Взяти участь у складанні проект] завдання на розроблення містобудівної

документації, ,нтзначсної в 111 цього рішення.
3.2. Забезпечити опрнпюднения ,таиото рішення у ;“твотижневиіі строк з дня

прийняття рішення шляхом опублікувгпіня у засобах масової інформації та на
офіційноМу веб-сайті міської ради.

З.В. Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів при розробленні містобу-тівт-тої покумет-ттапії. зазначеної в п.1
цього рішення.
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Схема розташування земельної ділянки
у планувальній структурі Лиманською району

Лист
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Поюджено:
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імам:

Підпис
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подл.

Схема планувальник обмежень М 1:500

Умовні позначення

- Існуючі участки із забудовою

- Червона лінія

- Межа земельноїділянки

- Земельні ділянки вільні від забудови

- Існуюча дорога (асфальт)

- Існуючадорога (шлак)
ЦХЦ

Схема планувальник обмежень.
Лист
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Проектний план, план червоних ліній М 1500 (основне креслення)
ТЕХНІКО - ЗКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Площа ділянки О,2500 га = 2 500 м2

Площа забудови 421 м2

Площа озеленення
“

923 м2

Площа асфальтобетонного покриття 1 156 м2

Умовні позначення:

Межа відведення
земельної ділянки

Проектована будівля

Проектовані споруди

Проектований навіс

Проектоване бетонне
покриття

Існуюча дорога

Площа озеленення

Експлікаддія будівель і споруд
., Координати

Наименування ,

квадрата СІТКИ

Операційна

Навіс над колонками рідкого моторного палива

Колонки рідкого моторного палива (2 шт. - 4-х пістолетні)

Резервуарний парк рідкого моторного палива (5 шт.)

Стаціонарний заправник газу СЗГ-ІОБ

Роздавальна колонка СЗГ

Заправний модуль для електромобілів

Протипожежні резервуари, ємністю 2х100-2ОО мз

Лист
Проектний план, план червоних ліній

! (основне креслення) 7
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.,
Зам.

інв.М9

Підпис

та

дата

Інаме

подп.

Схема планувальник обмежень М 1:1 000

А+7521 !

іх

”х
...

Умовні позначення
Існуючі Проектні Назва

%: ***-** - охорона зона лінії електропередач - 4,0 м

----------- - санітарно-захисна зона АЗС - 50,0 м

Експлікація будівель іспоруд
Номер .. Координати
на Наименування ,

. квадрата СІТКИ
ПЛЗНІ

1 Операційна
2 Навіс над колонками рідкого моторного палива
3 Колонки рідкою моторного палива (2 шт. - 4-х пістолетні)
4 Резервуарний парк рідкого моторного палива (5 шт.)
5 Стаціонарний заправник газу СЗГ-ІОБ

5.1 Роздавальна колонка СЗГ

6 Заправний модуль для електромобілів
7 Протипожежні резервуари, ємністю 2х100-200 м3

Лист

Схема планувальник обмежень 8
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дата

Інв.М9
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Схема планувальних обмежень М 1:1 000

Умовні позначення
Існуючі Проектні Назва

- охорона зона лінії електропередач - 4,0 м

----------- - санітарне-захисна зона АЗС - 50,0 м

Експлікація будівель і споруд
Номер “ Координати
на Наименування .

. квадрата СІТКИ
плат

1 Операційна

2 Навіс над колонками рідкого моторного палива
3 Колонки рідкого моторного палива (2 шт. - 4-х пістолетні)
4 Резервуарний парк рідкого моторного палива (5 шт.)
5 Стаціонарний заправник газу СЗГ-ІОБ

5.1 Роздавальна колонка СЗГ

6 Заправний модуль для електромобілів
7 Протипожежні резервуари, ємністю 2х100-200 м3

Лист
Схема ПЛЗНУВЗЛЬНИХ обмежень



Погоджено:

Зам.

інв.М9

Підпис

та

дата

Інвмг

подп.

Схема організаціїруху транспорту і пішеходів М 1:500

Умовні позначення

- Існуючадорога

- Проектований газон і тротуари

.- - Напрямки руху транспорту по вулицях

---> - Напрямки руху пешеходів

Лист/ Схема організації руху транспорту і пішоходів 9



Креслення поперечного профілю вулиці М 1:100
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Креслення поперечного профілю вулиці ІОІнвмг
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