Таблицю розгляду пропозицій громадськості до матеріалів плану зонування території м.Запоріжжя, що надійшли в період з
18.11.2017 по 18.12.2017

№з/п

1.

Адреса
земельної
ділянки

вул.
Чумаченка,
21б

Стан в чинному ГП
від 15.09.2004 №4 зі
змінами від
27.09.2017 №31
Територія
транспортних
підприємств з
позначкою 20
(об’єкти
автомобільного та
дорожнього
господарства)

2.

вул.
Чумаченка,
21в

Територія
комунальних
підприємств, складів,
баз з позначкою 30 –
об’єкти енергетики

3.

перехрестя
вул. Незалежн
ої України та
вул.
Лермонтова

Частково територія
громадських центрів,
частково озеленені
території загального
призначення

4.

5.

вул. Базова
(поряд з
ділянкою по
вул. Базова,
10в)
вул.
Південноукра
їнська, 12

Територія
комунальних
підприємств, складів,
баз
Озеленені території
загального
призначення

Стан в проектних
матеріалах плану
зонування
території
м.Запоріжжя

Зона Г-5 лікувальна зона

Зона Ж-6

Г1-I – громадськоділова зона
загальноміського
значення
КС – 4 - Зона
розміщення
об'єктів 4 класу
санітарної
класифікації
Р-3 - Рекреаційна
зона озеленених
територій

Бажаний заявником стан
в плані зонування
території м.Запоріжжя

Результат розгляду пропозиції

Наявність спірних
питань

Передбачити в плані
зонування території
м.Запоріжжя
розташування
автозаправного
комплексу по
вул.Чумаченка, 21б

Враховано
Відкориговано межі зони Г-5, територію
транспортних підприємств віднесено до
зони ТР-4

відсутні

Не потребує внесення змін
Враховано в Плані зонування. В переліку
допустимих видів використання

відсутні

Передбачити в плані
зонування території
м.Запоріжжя розміщення
шино монтажу та авто
мийки по вул. Чумаченка,
21В
Додати в переважні або
супутні види
використання зони Г1-I
вид використання
«Торговельнорозважальні комплекси»

Враховано
Відповідні зміни внесені до
Пояснювальної записки до переліку видів
використання.

КС - 2 - Зона розміщення
об’єктів 2 класу
санітарної класифікації

Межі зони - КС- 2 відкориговані

Передбачити в плані
зонування території м.
Запоріжжя розміщення

Не потребує внесення змін
Враховано в Плані зонування. В переліку
супутніх видів використання; допустимих

відсутні

Враховано
відсутні

відсутні

2
загального
користування

6.

7.

8.

вул.
Українська, 2/
Прибережна
автомагістрал
ь

Територія
комунальних
підприємств, складів,
баз з позначкою 20
(об’єкти
автомобільного та
дорожного
господарства)

кафе з літнім
майданчиком по
вул.Південноукраїнська,
12

видів використання.

Ж – 4 – зона
мішаної
багатоквартирної
житлової забудови
та громадської
забудови

ТР – 4 - зона
обслуговування об'єктів
транспорту

Не потребує внесення змін
Враховано в Плані зонування. В переліку
допустимих видів використання.

відсутні

Враховано
Межі зони Ж – 4 - відкориговані

відсутні

Не враховано
Розміщення зони Ж-1п не відповідає
положенням генерального плану

відсутні

пр.Маяковськ
ого, 32

Територія
громадської забудови

Г-4 - Культурна та
спортивна зона

Ж – 4 - зона мішаної
багатоквартирної
житлової забудови та
громадської забудови

вул.
Ленська,19

Територія
рекреаційних
закладів (позначка
15- об’єкти
рекреаційного
призначення)

КВТ-ІІ- зона
установ
відпочинку

Ж-1п – Зона
перспективної садибної
забудови

