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Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування об'еrста будiвництва

<<Б.'rдiвництво блочно-модульноi котельнi по в}rлицi Центральнiй. 61-Б в м.

Барвiнкове Барвiнкiвського району XapKiBcbKoi областi. нове будiвництво>
(назва об'екта булiвництва)

Загальнi данi:

1. Нове будiвництво. XapKiBcbKa область

Центральнiй.

61

-Б

Барвiнкiвський район м.Барвiнкове* вул.

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноТ дiлянки)

2. Барвiнкiвський виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради. код

особи: 42з60|67

.)

СДРПУ юридичноТ

(iнформашiя про замовника)

вии
ном
6320410100:00:004:0461) - для розмiщення, б)чдiвництва, експлуатацiТ та
обсл}rговування будiвель i споруд об'сктiв передачi електричнот та тепловот енергii.
площа земельноi дiлянки 0,07 га. витяг з Державного реестру речових прав на
Hep)rxoMe майно про реестрацiю права власностi. iндексний номер витяг}r:
t52092492. дата формування: 09.01.2019. ресстрацiйний номер об'екта нерухомого
пOо п
ий
власност1:
ресстратор Ляхова Оксана Василiвна. Барвiнкiвська районна державна адмiнiстрацiя
J.

льове

пDизначення

XapKiBcbKoi областi

земельноl

1лянки

.

Фчнкцiон€tпьне призначення земеJIьноi дiлянки - для позмiшення.
будiвництва. експлуатацii та обслуговування будiвель i спор}zд об'сктiв передачi
електричноi та тепловоi енергii вiдповiдае мiстоб}rдiвнiй док}чмеrfгацii на мiсцевом},
1l земельно1 дlля
итоDlею

<<Колос>>. пDи

вою

те

сю багатокварти

будинк}z Nq 61по вул. Центральна та житловою забудовою по вул. Калинова в межах

м.Барвiнкове Барвiнкiвського району ХаркiвсъкоТ областi для будiвництва блочно-

модульноТ

котельнi.>

(вiдповiднiсть цiльового та функцiонttльного призначенrul земельноТ дiлянки

мiстобулiвнiй документацiТ на мiсцевому piBHi)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:

1. За даними мiстоб}rдiвного
iоами I7 -2х6.6. . .

розрахунку блочно-модульна котельна 2.1 МВт з
4_0м з
560мм та

(граничнолопустима висотнiсть будинкiв, булiвель та сlrоруд у метрах)

2. _-

(максимально допустим ий вiдсоток забудови земел ьноТ дiлян ки)

З. 12 осiб обслуговyючого персон€tпу

(максимально догryстима щiльнiсть населення в межах житловоТ забудови вiдповiдноТ житловоТ одиницi
(кварталу, мiкрорайону))

4.Передбачити розмiщення блочно-модyльноТ котельнi вiдповiдно до детального
план}z територiт вiд червоноi лiнii по вул.центральнiй - 40м. За даними
мiстоб}zдiвного розрах}чнк}r блочно-модульна котельна б}rде розмiщатись з пiвночi на
ноi житловот забчлови. зi сх
вiлстанi 5м земельнi дiлянки п
пlвдня на в1
12м тоибуни

проТзд до спортивного комплексу, з заходу на вiдстанi 62м двоповерховий
тJтовии
инок. Пiд час п
вання
хчвати та
имати caHiTaoHi та
Б.2.2-12:18>Планування i забудова територiй.
промислових пiдприсмств)

СНiП II-89-80 <Генеральнi

плани

(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд об'екта, що проектуеться, до червоних лiнiй, лiнiй регулювання забудови,

5.

та

iснуючих булинкiв та спорул)

забудову земельноi дiлянки викон}rвати вiдповiдно до
положень затвердженоi мiстобудiвноi документацii (((Детального плану
територii земельноi дiлянки по вул. Центральна. обмеженоi територiсю стадiону
1сю
кваDтионого
<Колос>>. ппибудинковою
инку J\Ъ 61по в
по вчл
м.Баовiнк
инова в м
Барвiнкiвського району XapKiBcbKoi областi для б}rдiвництва блочно-модульноi
Проект}rвання

котельнi.))

Ллянка для будiвництва блочно-модульноi котельнi не потрапляс в oxopoHHi
зони пам'яток культурноТ спадщини. межi iсторичних ареалiв. зони рег)zлювання
ЗОНИ ОХОDОНИ
еологlчного
кулътурного шару. в межах яких дiс спецiальний режим ik використання. oxopoHHi
зони об'ектiв пDи
о_заповlдного
зони
санiтарноi охорони. Передбачити нормативнi caHiTapHi та протипожежнi розриви
.2-12:20|8 "ГIланування i забчдова те
iй"
н з60-92**
<<Мiстобуд}чвання.Планування i заб)zдова мiсъких i сiльських посепень>>. СНiП II-8980 <Генеральнi плани промислових пiдприемств>. ДБН В. 1.1-7-2016<Пожежна
безпека об'ектiв будiвництва>. ДСП 173-96 <Державнi caHiTapHi правила план}rвання
i забудови населених п}rнктiв>.

ппоектнч докyмен
лювання мiстобчдiвноi
окyментапl1 на

ляти вlдповlдно

вимог Законч Укоаiни (П

iяльностi>. По
ння п ктно1
об'ектiв. затве
ства
регiонального розвитку. будiвництва та житлово-комунального господарства
УкраТни вiд 16.05.2011 М 45. постанови Кабiнет}, MiHicTpiB УкраТни вiд
25.05.201l Jtlb 559 <Про мiстобудiвний кадастр>. ДБН А.2.2-3-2014 <Склад та

змiст пDоект

куме
1на
З60-92* * (Mi
ня
забудова мiських i сiльських поселень>>. СНиП II -89-80 <<Генеральнi

Планування i
пл
мислових пt

В. 1.1.7-20lб (П

безпека об'сктi

(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурноТ спадщини, межi iсторичн-их ареалiв, зони
регулювання
забудови, зони охоронюваного ландшафry, зони охорони археологiчного культурного шару, в межах яких
дiе
спецiальниЙ режиМ ix використання, oxopoнHi зони об'сКтiв природНо-заповiдного
ф"ду, приЙрежнi захиснi смуги,

зони caHiTapHoT охорони)

6. Витпимати о
iй або

т

зони Bi cTaHl
lcH
не
ягають

их та

ктованих 1нженерних

енню

Б.2.2-12:2018

Н

** <Mic
"Пл
ння i заб
Lи,
ння.планчвання i
заб}чдова мiських i сiльських поселень>>. Правил приеднання електро}rстановок до
електDичних
ж
ених Постановою
державне реryлювання у сферi енергетики вiд 17.01.2013 J\b 32. ДБН 8.2.5-74:2013
<<Водопостачання. Зовнiшнi мережi та споруди>>. дБн в.2.5-75:2013 <Каналiзацiя.
Зовнiшнi мережi та спор}zди>. дБН 6.2.5-20:200l <Газопостачання) та iнших.
вати геодезичний к
ь паDам
iB об'
згlдно
Н В. l.З-2:201
<<Геодезичнi роботи у будiвництвi>.
За даними дет€uIьно
мельна
ена
го
заг€UIьного
пiд'iз
с: ноrrматив
З ком напьних
пlдпDиемств
овлять 50 м
вlдно
17З-96: ох
ж нап
ю 10 кВ станови 10.0 м по
ва боки Bi
водiв
н 360-92**
иця 8.5 а*): охоронна зона
с
но1 пlдстанц11
10/0.4 кВ - 10.0 м (згiдно ДБН 360-92** таблиця 8.5 а*): охоронна зона вiд
електричноi м
становить 2,0 м lrо обидва бо
Hlx п
(згiдно <<Правил охорони електричних мереж. затверджениХ постаноВою кМ} вiд 4
березня 1997 р. п}zнкт 5) : вiдстань вiд електроопори 10 кВ до котельнi
- 10.0 м.
Згiдно
92**
аток
обов'язковцй табл. 1 - вiдстанi до
будинкiв
фундаментiв
становлятъ: вiд водопровод]r - 5.0 м: вiд газопровод)ч

високого тиск},

-

7.0 м: вiд каналiзацiТ _ 3.0 м.

Згiдно СНиП II-89-80* т

еню вогнестiйкостi та
ичого пDоIIесч.
(oxopoннiзoниoб'сктiBTpaнспopТy,зв'яЗкy,iнженеpнихкoмyнiкaцiЙ,;iДсTaнi;iД@,цo

iснуючих iнженерних мереж)

Начальник вiддiлу з питань
економiчного розвитку, мiстобу
та архiтектури, адмiнiстрати
та цивiльного захисту
Барвiнкiвськоi
(уповноважена особа
уповноваженого органу
мiстобулуваннjI та архiтектури

вання
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t уiБllв}

ш.r.Б.)

забчлови земельноl
ьнlи 61-Б в м.

ГРАФIЧНА ЧАСТИНА
мiстобулiвних умов та обмежень
нки
вlн

(

вни
блоч
но1 котельн1 по
ли
нкlвського
ион
iвськоi областi нове
будiвництво>
Барвiнкiвський район м.Баовiнкове вчл.
61-Б

(адреса або мiсце розтаIIIування земельноТ дiлянки)

BJg-Фý-

ЕКСПЛIКАЦIЯ БУДIВЕЛЬ
Nq

Flаfo*евування

п/п

I

СПОРУД

Вид проекг.

flтrоща
забчдови.
,м2

Бчдiвел.

(юем

вогнесгift<остi

Сryпiнь

Кагегорiя

Гфоекг.

128,68

386,00

trIA

в

Проекг.

l9,00

Гфоекг.'

14,00

м]-

по по]к.
безпецi

Комунальна зояа

Бllочно-моryльна кOтqпьня

l

IGMT -2,02 МВт

2-

.Щдшоватруба,Щн

з

Блок подачi i зберiгання паrива

4

Ма.пi очинi споруди бiологiчноi

пчиmкq

Проекг.

5

Ящик для збору золи i шлаlсу

Проекг

6,

Смiттезбiрпик

ГIроеrг,

7,

Бiоryалег

ГIроею,

8.

Ьстьова парковка на l машиномiсце

Проекг

Поя<gяtний реервуар (2х60) м3

Проекr.

9.

460,

Н:20,0 м

1,00

гDомадсьrв зона

l0

Дитячо-юнацька споргивна шlФJ]а

[cHyrш,

п

ll

Магазин

Iснуюч

п

l2

Жи,гловнй ммоповерховий Фдинок

[cHyro"r,

п

lз

Стадiон

Iскую.r.

|4.

Споргивнi майдаrчики

Iспуrся.

15.

.I[итячий майданчик

IcHyшr.

Iб.

Авгоgгоянm

Icrrylct.

|,|

.Щдором вбирапьня

IcHyrcr.

l8.

Господарсьв Ф,iiвля

Проекг.

l9

Смiттезбiрник

Проеrг.

2о

[рапсформагоряа пйстанцiя l 0-0,4

к!

Iснуювr.

l

М

СИТУАШVПЛ,Й ПЛАН
1:5 000

YMOBHI ПОЗНАЧЕННrI
ItJeжa

flПТ

i,{exa дiлянlоt об'окту проекiування

Житлова будjвля

Нехrrлова будiвля

Грмцська будiвля
ПВэмнi споруди
Зенлi хrтловоi пр}€адибноj
аOудOви
землi rtитловоi uалогювеоховоj

збудови

3емлi грмадськоi забурви
Зеленiнmад<ення

flорга

з

твердип покритвм

ГаюпровИ низыого тиску
Газопровiд висоюrо TlюKy

Теплой Meperta
Каналiзаф

Ворпрвiд
Повiтина лiнiя elEпpoмepex 0,4 кВ

Трнфорrаторtа пiдсвнцiя

10Ю,4 кВ

[,lежа санiтарнФзахисноi
i

oxopHHoi зоtи

Начальник вiддiлу з питань
економiчного розвитку, мiстобу
та архiтектури, адмiнiстрати
та цивiльного захисту
1нкlвсько1
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М1:500
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Топогеодезична зйомка М1:500 виконана

тов гк

кГеопром> в 2018 роцi надана замовником.

