ПРОЕКТ






Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення “Про затвердження “Містобудівного обґрунтування розміщення  храму на честь Святителя Луки за адресою:                   м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 11”


На підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради                       від 20.08.2010 р. № 451 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ АРХІЄПИСКОПА СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО ТА КРИМСЬКОГО ОДЕСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ М. ОДЕСА розробила “Містобудівне обґрунтування розміщення  храму на честь Святителя Луки за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 11”. Зазначене містобудівне обґрунтування погоджено згідно з чинним законодавством.
Розглянувши клопотання Одеської єпархії Української Православної Церкви, відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (розділ V. “Прикінцеві положення”), ст. 14 Закону України “Про основи містобудування”, “Порядку вирішення питань розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування”                       (розділ Правил забудови м. Одеси)”, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 07.10.2009 р. № 4709-V, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                             “Про затвердження «Містобудівного обґрунтування розміщення  храму на честь Святителя Луки за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 11” (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Орлова О.В.


Міський голова                                                                   	О. Костусєв

Керуюча справами                                                               	Т. Герасименко


Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№

Про затвердження «Містобудівного обґрунтування розміщення  храму на честь Святителя Луки за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 11» 


Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (розділ V. “Прикінцеві положення”), ст. 12 Закону України “Про основи містобудування”, “Порядку вирішення питань розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування”                            (розділ Правил забудови  м. Одеси)”, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 07.10.2009 р. № 4709-V, Одеська міська рада 

ВИРIШИЛА:

	1. Затвердити «Містобудівне обґрунтування розміщення  храму на честь Святителя Луки за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 11» та містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, зазначеної в цій містобудівній документації (додаються).

	2. Департаменту інформації  та зв'язків  з  громадськістю Одеської міської ради (Ткач І.І.)  протягом двох тижнів після прийняття цього рішення забезпечити його оприлюднення у засобах масової  інформації.

	3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування забудови територій та архітектури.



Міський голова                  						О. Костусєв



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами							Т. Герасименко



Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від
№



Містобудівні умови та обмеження
забудови  земельної ділянки 
		  за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 11 
 (проект)


1. Гранично допустима висота будівель: 2 поверхи (центральний купол храму 13,6 м).

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:                  47 %.

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови): не визначається.

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж «червоних ліній» та ліній регулювання забудови:  
- від лінії забудови - до храму - 5,00 м; 
- від лінії забудови - до крещальни – 8,10 м.

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони): 
ділянка розташована в межах:
-  водоохоронної зони Чорного моря (проект);
- історичного ареалу «Історичний центр».

6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд: відповідно вимогам ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та  забудова міських та сільських поселень».

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій: передбачити нормативну відстань від підземних електромереж та теплотраси . 

8. Вимоги щодо необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва": згоду на проведення інженерних вишукувань отримати у встановленому порядку в управлінні інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): згідно з Правилами благоустрою території м. Одеси (рішення Одеської міської ради від 20.04.2004 р. № 2376-ІV).
 
10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: передбачити  засоби  для осіб з обмеженими фізичними  можливостями на входах до будівлі. Паркування транспортних засобів передбачити тільки на існуючих парковках в радіусі до 400 метрів згідно з ДБН 360-92** (п.7.48). 

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту: відсутні.

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини: згідно з історико-містобудівним обґрунтуванням, погодженим Міністерством культури і туризму України від 18.06.2011 р.




Секретар ради						                           О. Бриндак 



