Додаток до рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 22.12.2011р. №733
		
Містобудівні умови та обмеження
забудови  земельної ділянки

м. Одеса, Київський район, пл. Бориса Дерев’янка, 1
(адреса або місце розташування земельної ділянки)

Загальні дані:
1. Назва об'єкта будівництва: торговельний центр.

2. Інформація про замовника: ТОВ «НАТАЛКА-СІТІ», м. Одеса,                                  пл. Бориса Дерев’янка, 1.

3. Наміри забудови: реконструкція з розширенням будівлі торговельного центру.

4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта: м. Одеса,                      пл. Бориса Дерев’янка, 1.

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою: договір на право тимчасового користування землею, на умовах оренди від 28.02.2001 р.  та договір № 1 про внесення змін  до договору на право тимчасового користування землею, на умовах оренди                                        від 29.01.2010 р.

6. Площа земельної ділянки: 1,0182 га.

7. Цільове призначення земельної ділянки: землі громадської забудови (установ, закладів, центрів обслуговування).

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності): проект нового Генерального плану                        м. Одеси, техніко-економічні показники та принципові планувальні рішення якого  прийняті за основу рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.11.2007 р. № 1400. 

9. Функціональне призначення земельної ділянки: для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного центру з гостьовою парковкою.

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва (орієнтовно):
- загальна площа приміщень до реконструкції – 16542, 9 м2;
- загальна площа приміщень після реконструкції – 23509, 41 м2;
- площа території у межах благоустрою  – 14025 м2;
- торговельна площа після реконструкції – 12265,34 м2.

Містобудівні умови та обмеження:
1. Гранично допустима висота будівель: до 3-х поверхів, висотою до                    12 метрів.

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  за умови дотримання існуючих протипожежних та санітарних норм.

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

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж «червоних ліній» та ліній регулювання забудови: до 3-х метрів.

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони): немає.

6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд: згідно з п. 3.13  ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій: не змінюються.

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва":  немає.

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): передбачити заходи щодо благоустрою прилеглої території згідно з «Правилами благоустрою території міста Одеси”, затвердженими рішенням Одеської міської ради  від 22.01.2008 р. № 2153-V із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2008 р. № 2726-V.

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: передбачити паркувальні місця згідно з п. 11, забезпечити доступність об'єкта та прилеглої території для інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-17.2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту: передбачити місця паркування автотранспорту згідно з               п. 7.51 ДБН 360-92**  «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень».

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини: немає.




Керуюча справами						   	    Т. Герасименко



