ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління містобудування та
архітектури Енергодарської міської ради
(найменування уповноваженого
органу містобудування та архітектури)

від

24.07.2020

№ 29

Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва №67
Нове будівництво системи накопичення електроенергії ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС
на земельній ділянці 2312500000:11:032:0017 в Запорізький області, м.Енергодар,
вул.Промислова,95
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:
1. Нове будівництво. Запорізька обл., м.Енергодар, вул.Промислова, 95.
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» вул. Добролюбова,20
Дніпровський
р-н,
м.Запоріжжя.
Україна.
69006
ЄДРПОУ:
00130872;
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЗАПОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ,
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРЕО»ЄДРПОУ: 38024583,
адреса реєстрації: Україна, 71504, Запорізька обл.. м.Енергодар. вул.Промислова,
буд.95.
(інформація про замовника)

3. Відповідно до генерального плану м.Енергодара, затвердженого рішенням
Енергодарської міської ради від 03.07.2015 №94, плану зонування території
м.Енергодара, затвердженого рішенням Енергодарської міської ради від 25.09.2015
№ Е функціональне призначення даної земельної ділянки — виробнича зона Ви
підприємств І класу шкідливості (ССЗ 1000 м і більше: ТЕС - 1500 мї. Цільове
призначення — для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії.
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:
1. Гранично допустима висотність 48м
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 40%
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Об’єкт знаходиться в промисловій зоні міста, житлова забудова не
передбачається.____________________________________________________
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

4. Мінімально допустима відстань від об’єкта, що проектується, до червоних
ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будівель і споруд розраховується
відповідно до технологічного пронесу та пожежних нормативів, витримуючи
норми СНиП 11-89 «Генеральні плани промислових підприємств», ГБН «Теплові
електростанції. Норми проектування».
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Відповідно до містобудівної документації земельна ділянка знаходиться на
території виробничої зони В и в межах підприємств І класу шкідливості (ССЗ
1000 м і більше). Відповідно до плану зонування території м.Енергодара,
затвердженого рішенням Енергодарської міської ради від 25.09.2015 №1,
земельна ділянка розташована в межах санітарно-захисної зони ТЕС (1500 м).
При проектуванні врахувати вимоги щодо забезпечення міцності та стійкості
згідно з ДБН В. 1.2-2, ДБН В. 1.2-6; санітарних норм, норм безпеки життя і
здоров'я людини та охорони навколишнього природного середовища згідно з ДСП
173. ДСП201, ДБН В. 1.2-8. ДБНА.2.2-1, ГОСТ 12.1.003, ДБН В. 1.2-10, СнипІІ-12,
ДБН В. 1.2-4 та ДСТУ Б.А.2.2-7; забезпечення економії енергії, водних ресурсів
згідно з ДБН В.1.2-11; норм вибухової, пожежної та вибухопожежної безпеки
згідно з ДБН В. 1.2-7, ДБН В. 1.1-7; норм техногенної безпеки та інженернотехнічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) згідно з ДСТУ Б. А. 2.2-7,
ДБН В.1,2-4, ДБН Б.1.1-5, ДБН В.1.2-14, ГОСТ 12.0.003.
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах
яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні
захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Охоронні зони інженерних комунікацій: кабель силовий всіх напруг — 1,0 м.;
підземна теплова мережа та теплова мережа на опорах — 5 м.; мережі
каналізації та водопроводу — 5,0 м, газопровід -10м..
(охоронні зони о б ’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується,
до існуючих інженерних мереж)

Начальник управління
містобудування та архітектури.
головний архітектор
(уповноважена особа відповідного
уповноваженого органу містобудування)
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В.ЗНАХУРЕНКО
(рідпис)

(П.І.Б.)

