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архітектури та містобудування
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Примірник № 2
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РЕЄСТРАЦІЯ
•ймі-иїеиь і обтяжень прав користуванні'
Іюмельную ділянкою та сі;
('.Іи-ціаліст

Містобудівні умови та обмежений для
проектування об'єкта будівництва
«Будівництво витратного сховища насіння соняшнику ПАТ «Запор Ізькии
оліяжиркомбінат» за адресою: \І. Запоріжжя, вул. Харчова. 4
(назва об 'скпиі будівництва)
Загальні дані:
1

Нове будівництво за адресою: вул. Харчова, 4 Шевченківський район, м.
Запоріжжя
(вид будівництва, адреса або місце розташування земельної диялки)
Публічне акціонерне товариство «Запорізький оліяжиркомбінат», ко|д ЄДРПОУ
00373847. м. Запоріжжя, вул. Харчова. З
{інформація про замовника)
Земельна ділянка згідно з генеральним планом м.Запоріжжя, затвердженим
рішенням Запорізької міської ради №4 від 15.09.2004, знаходиться на території,
визначеній як території промислових підприємств. Цільове та функиіогальне
призначення земельної ділянки відповідають містобудівній документації
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки. Іістобудівній
документації на місцсво.щ-рівні)
Містобудівні умови та обмеження:
Адміністративно-побутовий корпус - 6м; споруда робочої вежі - 47.8м
(граиичио допустима висотність будинків, будівель та ст руд у метрах)

5

Згідно з вимогами СІ ІіП 11-89-80* «Генеральні плани промислових піді риємств»
(макси.\іа'іьио допустимий відсоток забудови земельної ділянки
Не нормується
(максимально допустима щільність населення в межссс жчнплової забудов* відповідної
житлової одиниці (квартачу, мікрорайону)

1

Відстані від об'єкту . який проектується, до:
- «червоної» лінії вул. Харчова - 9,0 м;
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- існуючих будинків та споруд згідно з табл.1 додатку 3.1 ДБН 360-92
_«Містобудуваиня. Планування і забудова міських і сільських поселень
(мінімально допустимі відстані ві<) об'єкта, що проектується, до червоні :пши, ліній
регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
Санітарно-захисна зона промислових підприємств Ї-ІП та IV-V класів К1ДЛИВОСТ1.
зона підвищеного рівня забруднення повітря, зона акустичного дискол юрту від
_залізниці - частково, підтоплення, ґрунти, що просідають^ _______
(п'Іанува'Іьпі обмеження (охоронні Іони пам'яток культурної спадщини, ж,
ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного .Іандшафту, зо
археологічного культурного шару, в межах яких біс стціачьпш режим 'їх
охоронні зони об'єктів прщюдно-заповідпого фонду, прибережні захисні
санітарної охорони)

ч Історичних
й охорони
користання,
муги, зони

Згідно з Правилами охорони електричних мереж, затверджених Поста овою
Кабінет)' Міністрів України від 04.03.1997 №209:
- від електричних кабелів 0.4кВ. 6кВ, ЮкВ - 1.0 м в обидва боки;
- від повітряних електричних л і н і й до 1 кВ - 2.0 м по обидві сторони ві крайніх
проводів при певідхиленному їх положенні;
Згідно з Правилами охорони ліній електрозв'язку, затверджених Пост* новою
1
Кабінет} Міністрів України від 29.01.1996 № 135, -2 м з кожного боку іабелю.
Згідно з табл.1 додатку 8.1 ДБН 360-92** «Містобудування. Планував [я і забудова
міських і сільських поселень» відстані від підземних інженерних мере до
фундаментів будівель та споруд:
- водопроводу - 5 м :
- каналізації побутової - 3 м;
- каналізації зливової -3 м;
- кабелів всіх напруг-0.6 м:
- кабелів зв'язку -- 0.6м.
(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відст її від об'єкта.
що проектується, до існуючих інженерних мереж)

В.о. директора департ

П.В.Назар
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