.Щодаток

до Порядку ведення ресстру
мiстобудiвних умов та обмежень
(пункт 3 роздiлу I)

ЗАТВЕРД}КЕНО
Наказ начальника_вiддiл}, з питань
економiчного розвитку.
мiстобудування та архiтектури.
адмiнiстративних послуг та
цивiльного захисту

вiд

(найменуваннrI уповноваженого
органу мiстобулування та архiтектури)

l8 сiчня

2019

J\ф5

Мiстобулiвнi умови та обмеження
для проектування об'екта будiвництва

<Будiвництво блочно-модульноi котельнi по в}члицi Центральнiй. 13-В в м.
Барвiнкове Барвiнкiвського району XapKiBcbKoi областi. нове б}rдiвництво>
(назва об'екта булiвничтва)

Загальнi данi:

1нкlвськии

вул. Центральнiй. 13-В

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноi дiлянки)

2. Барвiнкiвський виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради. код

3.

СДПУ

юридичноТ

L{iльове призначення земельноi дiлянки (кадастровий

номер
бЗ20410100:00:00З:0271-) для розмiщення, будiвництва, експлуатацii та
обслуговування будiвель i споруд об'сктiв передачi електричноi та тепловоТ
енергii, площа земельноi дiлянки 0,0435 гп, витяг з Щержавного реестру
речових прав на нерухоме майно про реестрацiю права власностi, iндексний
номер витягу: 152090849, дата формування: 09.0I.2019, ресстрацiйний номер
об'екта нерухомого майна: 17З89З2|6З204, номер запису про право власностi:
2979t1l4|, державний реестратор Ляхова Оксана Василiвна, Барвiнкiвська
районна державна адмiнiстрацiя XapKiBcbKoi областi .
Функцiон€Llrьне призначення земельноi дiлянки - для розмiщення,

та

обслуговування будiвель i, спорrд об'сктiв
передачi електричноi та тепловоi енергii вiдповiдае мiстобудiвнiй документацiТ
на мiсцевому piBHi <Щетальний план територii земельноi дiлянки по

будiвництва, експлуатацii

вул.ЩентрzLльна, обмеженоi територiсю нежилого примiщення КНС по
вул.Щентральна,13, прибудинковою територiею багатоквартирного будинку
J\Ъ11 по вул.I_{ентр€ллъна в межах
в м.Барвiнкове Барвiнкiвсъкого району
xaokiBcbkoТ областi лля бчлi
тва блочно-модчльноТ котельнi.
>>

(вiдповiднiсть цiльового та функцiон.lльного лризначення земельноТ дiлянки

мiстобулiвнiй документацiТ на мiсцевому piBHi)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:
l. За даними мiстобудiвного розрахунк}z блочно-мод]rльна котельна 3.246
мiпами 18.0х6.6...8.5м ви

миДн4

4.0м з TDboMa димовими
висотою 20.0м.

I\4BT з

(граничнолопустима висотнiсть будинкiв, булiвель та споруд у метрах)

2.

(максима.льно догtустимий вiдсоток забудови земельноТ лiлянки)

З. 12 осiб

пеDсон

(максимально доrтустима щiльнiсть населен}uI в межах житловоТ забудови вiдповiдноi житловоi одиницi
(KBapTa,,ty, мiкрорайону))

ення блочно-модчльнот

4.п

о1 лlн11 по BVJI.
ьнtи мiстобудiвного
даними
розрахунку розмiщення блочно-мод]rльноТ котельнi
буде на вiдстанi 9м на схiд вiд трансформаторноТ пiдстанцii та 10м вiд насосноi
станцiТ з пiвночi 54м до багатоповерхового житлового б]удинк}z. З пiвдня
етапъного пла

че

територiя вiльна вiд забудови.

Пiд час проектування врахувати та витримати
иви вiд i

12:18>ГIланчвання

промислових

iй. снiп

i

забчлова
пiдприсмств>

caHiTapHi
ш-

та

(Г

протипожежнi
Б.2.2н1 плани

н

(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд об'скта, що проектусться, до червоних лiнiй, лiнiй регулювання забулови,
iсцдочих булинкiв та спорул)

5. Проектування та забудову земельноТ дiлянки викон}zвати вiдповiдно до
положень затвердженоi мiстобудiвноi док}zментацii (дета_шьного планч
итоDtl
лянки по
обмеженот
итоDlсю

нежилого поимl
багатокваDтиDного б

tIо вул.Llе
}lъl1 по вул.
iвськоi областi

инковою теDитоDlсю
ьна в межах в м.Барвlнкове
бчлiв
очно-модчльно1

янка
я будiвництва блочно-модчльноi котельнi
ясв
oxoPoHHi зони пам'яток культурноi спадщини. межi iсторичних ареалiв. зони
лювання заоудови. зони охоронювацого ландшафтy. зони охорони
археологiчного культурного шару. в межах яких дiс спецiальниЙ режим ix
стання. oxoooHHi зони об'ектi
о-заповl
поибеоежнi
захисн1 с
зони caнiTa oi охорони. Пепедбачити
тивнl санlтарн1 та
пожежнl
виз
о ДБН Б.2.2-|2:2018 "Планчвання i абчдова
итоDiй"
мiстобчдчвання
вання i забчдо
мlських l
сlл ьких поселень)
II-89-80 <Ге
ьн1 плани п
ислових
пlдп
емств)
н В. 1 .|-7-2016<Пожежна безп
'eKTiB
1вни
|7з-96
caнi
i поавила
вання i заб
ених пчнктiв>>.
мента 1ю
о вимог
УкраТни
(П
ння мiстоб
вно1 дlяльн
няп
ктно1
о мента
вн
об'сктiв
тве
MiHi
онапьн
вит
бчдiвни
житлово-ко
го госпо
ни
l6.
11 Jф 45, постанови Кабi
MiHi
УкраiЪи Bi
2
.201l Ns 559 (П
iстобчдiвний
н А.2.2-з-2 4 <<Склад та
змlст
KTHol до
ii на бчлiвни
Н Зб0-92t* (Mi
вання
планування забудова мiсьщих сiльських поселень). Снип ш -89-80

i

i

емств)

<<Генеоальнi пл

безпека об'ектiв

б}rдiвництва>>.

та iнших

нв.

16 <Пожежна

будiвельних норм. державних

стандартiв i правил.

(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурноТ спадщини, межi iсторичних ареалlв, зони
регулювання забудови, зони охороЕюваного ланлшафту, зони охорони археологiчЕого кУЛьТУрного шаРУ, В
межах яких дiе спецiальний режим Тх використання, oxopoHHi зони об'ектiв природно-заповiдного фонлУ,
прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoi охорони)

6.

Витримати oxopoнHi зони.

в

iнженерних ком}zнiкацiй або тих. що не пiдлягають перенесенню. згiдно ДБН
з60-92**
|и"
забчдова
ння
Б.2.2-t2:2018 li
поселень>>. Поавил
ова мlських 1 сlльс
вання i з

i

ння. Зовнiшнi
Н 8.2.5-74:2013 <Во
гетики вiд 17.01.20
мережi та споруди>. ДБН В.2.5-75:2013 <Каналiзацiя. Зовнiшнi мережi та
1иснювати
-20:2001 <Газопостачання> та i
геодезичний контроль параметрiв об'скту згiдно ДБН В. 1.3-2:2010 <<Геодезичнi
роботи у будiвництвi>>.
земельна дiлянка обтяжена
За даними детального плану територii
ативнi Сзз
ю загапьного
истчвання:
П |7з-96: охооонна
комчнапьних пiдпDиемств становл

-

инlх

Н

з60-92** табли
Т пiдстаншiТ 10/0.4 кВ - l0.0 м

водlв

8.5 а*): ох

-92** табли
ть 2-0 м по
iдоlкВста
на зона вiд електпичноi м
боки вiд крайнiх проводiв (згiдно <<Правил охорони електричних мереж.
затверджених постановою КМУ вiд 4 березня 1997 р. пункт 5) ; вiдстань вiд
електроопори 10 кВ до котельнi - 10.0 м.
92**
8.1 обов'язковий табл.
Згi
- вiдстанi до
фчндаментiв будинкiв становлять:
вiд водопроводу - 5.0 м;
вiд газопроводу середнього тиск}z - 4.0 м;
вiд каналiзацii - 3.0 м.
Згiдно СНиП II-89-80* табл. 1* - вiдстанi мiж б}zдинками в залежностi вiд
ступеню вогнестiйкостi та категорii виробничого процесу.

-

(oxopoHHi зони об'ектiв транспорту, зв'язку, iнженерних комунiкацiй, вiдстанi вiд об'€кта,

iснуючих iнженерних мереж)

Начальник вiддiлу з питань
економiчного розвитку, мiстобудування
та архiтектури, адмiнiстративн
та цивiльного захисту
БарвiнкiвськоТ райдерж

i,ЁЁlЁ,зiвll'^

(уповноважена особа
уtIовноваженого органу
мiстобулуванtfi та архiтекryри)
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I.

що лроекту€ться,

дАнъшинА
(п.I.Б.)

до

ГРАФIЧНА ЧАСТИНА
мiстобулiвних умов та обмежень
заб}.дови земельноТ дiлянки <<Будiвництво блочно-модульноi котельнi по
в}rлицi Центральнiй. 13-В в м. Барвiнкове Барвiнкiвського району XapKiBcbKoT

областi. нове б}.дiвництво>>
XapKiBcbKa область, Барвiнкiвський район м.Барвiнкове вул. Центральна. l3-B
(адреса або мiсце розташування земельноi дiлянки)

Експшклцш Б}.дIвЕлъ l споруд
ГIлоп{а

забудрвц
full

fuо.пrьмодуБйБЙЬв
КБМТ -3,18 МВт

Щлпlова труба.Щн 460, Н

l28,68

:20,0 м

i

з86,00

III

А

Проект,

Блок пожчi i зберiгаr*и палуIвtl

Проект
Проект
Проекг

;

lpoeKT,

Гостьова парtФвка на 2 .tашrпrо.тiс.tя

Проеrг

Karrarri.alT frrа насэсна станцiя

iсrryюч,

YMOBHI ПоЗНдЧЕННЯ
Гаюпровiд нишоrо Trcry

i

Теплова MeplKa

МежаДПТ

lGналiзацiя

IlielKa дiлянки

Каналiзафя наmрна

MelKa

j Нежит.лом

Поlкежний гiдрант

г-i
L_i

Кабеь зв'язку

Повiтряна лiнiя елвк,рмещlхt 10 кВ
Пiдпiрна cTiHa

Melta санiтарrьзахисно j
loxopoнHo| 30ни

Прибржньзахttсна смуга

Ъмлi жлmвоi

i 3эмлi

Повiтряна лiнiя елепромегя:lя: 0,4 кfi
0,4 кВ

j Пiдэмнi споруди

|

Елепркабель
елеrрмер.lлt
демонryбтюя

бРшя

i 3емлi lкигловоi прrтад.rбноi эбудози

Траt*сфрматорна пiдlанцilа ;0r'0,4 r,.i

Повiтряна лiнiя

(котельнi)

Жштлова будiвля

Ворпрвш

ц0

iGlС

дirянм Ф'еrry проепуванlýl

багатоповерховоТ

грмарыоi ибудови

l Ъмлi комунального признаt€ння
-

Зеленi насадкення

забудови

Топогеодезична зйомка М1:500 виконана ТОВ ГК кГеопром> в 2018 роцi надана замовником.
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Начальник вiддiлу з питань
економiчного розвитку, Mi
та архlтектури, адмlнlстрат
та цивlлъного захисту
Баовiнкiвськот
14.11.
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