УКРА1НА

ЧЕРКАСЬКА М1СБКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ АРХ1ТЕКТУРИ ТА М1СТОБУДУВАННЯ
18000, м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 36, тел: 36-20-38, 54-01-12, факс (0472) 54-01-12,
е-шаП: агсЫ1ес1иге@сЬшг.§оу.иа

НАКАЗ
м. Черкаси

№

Про внесения змш до наказу департаменту
архггектури та мютобудування вщ 18.06.2019 № 378
«Про затвердження ПП «СТРОЙ-ЦЕНТР-2000»
мютобуд!вних умов та обмежень забудови
земельно!* дшянки по вул. Гагар1на в прибережн!й
смуз! Дншра л1воруч входу в парк Сосновий Б1р»
На пщстав! заяви приватного пщприемства «СТРОЙ-ЦЕНТР-2000»,
витягу з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про реестрацио
пилою репового права вщ 08.09.2016 №67628115, шформацшно! довщки з
Державного реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав власност!
на нерухоме майно, Державного реестру 1потек, Единого реестру заборон
вичуження об’екпв нерухомого майна щодо об’екта нерухомого майна вщ
08.09.2016 № 67611033, виданих на пщстав1 договору оренди земл! вщ
26.05.2016 , ршення Черкаського окружного адмшютративного суду вщ
29.09.2020 справа № 580/825/20, враховуючи Положения про департамент
архггектури та мютобудування Черкасько! мюько! ради, затверджене р1шенням
Черкасько!' м1сько!‘ ради вщ 12.05.2017 № 2-2001, вщповщно до ст. 29 Закону
УкраШИ «Про регуЛЮВаННЯ М1СТОбуД1ВН01 Д1ЯЛЬНОСТ1»
ЬЕАКАЗУЮ:
1. Внести зм1ни до наказу департаменту арх1тектури та м1стобудування
Черкасько! м1сько! ради вщ 18.06.2019 № 378 «Про затвердження ПП «СТРОЙЦЕНТР-2000» м1стобуд1вних умов та обмежень забудови земельно! д!лянки
по вул. Гагарша в прибережн1й смуз! Дн1пра л1воруч входу в парк Сосновий
Б!р» ! в м!стобуд!вн! умови та обмеження у зв’язку з коригуванням назви
объекта, а саме: назву «набережна та гщротехшчш споруди (для збер1гання,
обслуговування, влаштування стоянки малом1рного флоту та буд!вель
шфраструктури короткочасного вщпочинку населения)» зм1нити на
«спортивний яхтенно-водно-моторний заклад (клуб) та буд1вл1 шфраструктури
короткочасного вщпочинку населеннд»щшклав1пи текст м!стобуд1вних умов та
обмежень в новш редакцп (дода!
2. Контроль за виконання^
за собою.
Директор департаменту
архИектури та мютобудування

А. О. Савш

х1тектури та

Мктобущвш умови та обмеж^ншг дэгй^г^ектування
об’скта буд1вницта
Буд1вництво спортивного яхтенно-водно-моторного закладу (клубу)
та буд!вель шфраструктури короткочасного вщпочинку населения

(назва об’екта буд1вництва)
Загальш даш:

1. Нове буд!Вництво; м. Черкаои, вул. Гагарша в прибережнш смуз! Дншра
Л1воруч входу в парк Сосновий Б1р.
(вид бущвництва, адреса або мюцезнаходження земельно! дшянки)

2. Приватне пщприемство «СТРОЙ-ЦЕНТР-2000»:
щентифжацшний код юридично! особи — 35377470;
мюцезнаходження — 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 190, кв.5;
тел. — 067 470 56 56.
(шформащя про замовника)

3. Зпдно з генеральним планом М1ста Черкаси, затвердженим риненням Черкасько!
М1СБК01 ради вщ 29.12.2011 № 3-505 — територ!я зелених насаджень загального
користування; вулично-дорожня мережа; тещтощя громадських заклад1в;
територ1я парюв та сквер!в.
Вщповщно до плану зонування територп м!ста Черкаси, затвердженого
ршенням ЧеркаськоТ м1сько! ради вщ 04.12.2014 № 2-513, передку дозволених
та допустимых вщцв забудови та використання земельных дшянок в межах
територ!альних зон — перспективна рекреацшна зона озеленених територш
загального користування Р-Зп; зона транспортноТ шфраструктури ТР-3;
перспективна дшова зона Г-1п; зона земель природно-заповщного фонду ПЗФ.
Цшьове
призначення
земельно!'
дшянки:
(кадастров!
номери:
7110136700:03:001:0018; 7110136700:03:001:0019) — для оздоровчого та
рекреащйного призначення.
Категор1я земель — земл! водного фонду.
Ршенням Черкаського окружного административного суду вщ 29.09.2020 справа
№580/825/20 зобов’язано департамент архггектури та мютобудування ЧеркаськоТ
мюькоТ ради внести змши до пункту 5 м1стобуд1вних умов та обмежень забудо
ви земельно! дшянки по Гагарша в прибережнш смуз! Дншра л1воруч входу
в парк Сосновий Б1р, затверджених наказом департаменту арх!тектури та мютобудування Черкасько! мюькоТ ради вщ 18.06.2019 № 378 1 виданих ПП «СТРОЙЦЕНТР-2000», з врахуванням висновку експерта КиТвського НЛП судових
експертиз вщ 15.09.2020 № 768/1008/20-23.
(вцщовщшсть цшьового та функцюнального
мютобущвнш документацн на мюцевому р1вш)

призначення

земельно!'

дшянки

М1стобуд1вн1 умови та обмеження:

1. До 9,00 м.
(граничнодопустима висотшсть будинюв, бущвель та споруд у метрах)

2. До 60 %.
(максимально допустимий вщсоток забудови земельно! дшянки)

3. Не розраховуеться.
(максимально допустима щшьнють населения в межах житлово! забудови вщповщно!

житлово'1 одинищ (кварталу, мжрорайону)

4. При розм!щент буд!вель та споруд витримати нормативну вщстань до червоно1 лшп по вул. Гагарша вщповщно до чинних державних буд!вельних
норм.
ВЩСТДНЬ ДО ЮНУЮЧЙХ будинюв та споруд вщсутня.

Дотримати необхщш планувальнп саттарнь протипожежт вщступи вщ
ЮНУЮЧЙХ буд!вель 1 споруд ВЩПОВЩНО до вимог чинних державних
буд1вельних норм.
Урахувати законн! штереси та вимоги власниьав або користувач1в сумшних
земельних дшянок та буд!вель, що оточують мюце буд1вництва зг1дно 31
статтею 5 Закону Украши «Про основи мютобудування».
(м1Н1мально допустим! вщсташ вщ об'екта, що проектуеться, до червоних лшш, лшш
регулювання забудови, юнуючйх будинк1В та споруд)

5. Врахувати висновок експерта КиТвського НДП судових експертиз вщ
15.09.2020 №768/1008/20-23 за результатами проведения комплексно!
судово! земельно-техтчнон оц!ночно-земельно1 експертизи та експертизи
з питань землеустрою, зг1дно з яким частина земельна Д1лянка кадастровий
номер 7110136700:03:001:0018 площею 0,5200 га частково потрапляе в ме>ю
встановленоУ прибережно'1 захисноТ смуги Кременчуцького водосховища
р. Дншро, земельна дшянка кадастровий номер 7110136700:03:001:0019
знаходиться поза межами нормативних розм1р1в прибережно'1 захисно!' смуги
Кременчуцького водосховища р. Дншро.
Врахувати вимоги ст. 89 Водного кодексу Украши, ст. 60 та ст. 61 Земель
ного кодексу УкраГни.
Об’ект буд1вництва потрапляе в меж! зони «Черкасыа берегов! схили»
та об’еднаноТ зони охорони пам’яток археологи. Буд!вництво вести за умови
отримання позитивного висновку археолопчно! шспекцп управл!ння
культури Черкасько! обласно'1 державно! адм!н1страцп.
(планувальн! обмеження (охоронн! зони пам'яток культурно!' спадщини, меж1
1Сторичних ареал1в, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту,
зони охорони археолопчного культурного шару, в межах яких Д1е спещальний режим
!х використання, охоронн! зони об'екДв природно-заповщного фонду, прибережн!
захисн1 смуги, зони саштарно! охорони)

6. Вщстань до !нженерних мереж в!дсутня;
- пщключення до мереж зд!йснювати в!дпов!дно до техн!чних умов
!нженерних служб м!ста;
- створити та забезпечити умови вшьного безпереб!йного доступу для
прокладання нових, реконструкци та експлуатацп !снуючих !нженерних
мереж та споруд, що знаходяться в межах зазначено! територп;
- забезпечити нормативну к!льк!сть парковочних м!сць вщповщно до
чинних державних будшельних норм;
- передбачити забезпечення техтчних заход!в цив!льного захисту в частин!
систем оповпцення населения вщповщно до ДСТУ Б А.2.2-7:2010 проектування. Роздш 1нженерно-техн!чних заход!в цившьного захисту Гпившьно!
оборони) у склад! проектно! документацп об?ект1в. Основн! положения».
(охоронн! зони об'екДв транспорту, зв'язку, !нженер;
об'екта, що проектуеться, до юнуючйх шже^ерн

Начальник управлшня
планування та архИектури
Виконавець Сердюк В.В

Н 1КаЦ1И, В1ДСТаН1 В1Д

В.В. Чернуха

ФРАГМЕНТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ
М1СТА ЧЕРКАСИ

мютобуд1вна д о к у м е н та ^
затверджена р в е н и я м
ЧеркаськоТ мюькоТ ради

В!Д 29.12.2011 № 3-505

Ш Ш МЙЙЬ
В1ДД1Л
М1СТОБУД1ВНОГО
КАДАСТРУ
ТА ПС

Об'ект: буд 1вництво яхтенно-водно-моторного клубу

нач. управ.
В. В. Чернуха

Замовник: ПП "Строй-Центр-2000"
Адреса: вул. Гагарша

УПРАВЛ1ННЯ
ПЛАНУВАННЯ
ТА АРХ1ТЕКТУРИ
Д ЕП А РТ А М ЕН Т У А РХ1ТЕКТУРИ
ТА М1СТОБУДУВАННЯ
Ч ЕРК А С Ь КО Т М Ю ЬКОТ РАДИ

^ М а с ш т а б ^ б ООО

Визначення по генплану: територ1я зелених насаджень
загального користування; вулично-дорожня мережа;
територтя громадських заклад1в; територ1я парк1в

виконавець
Ф. Л. Балаба

та сквер1в
■гого. -/-/.ов

ФРАГМЕНТ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРИ
М1СТА ЧЕРКАСИ

мютобуд18 на д о к у м е н та ^
затверджена решениям
ЧеркасьхоТ мюькоТ ради

81Д 04.12.2014 № 2-513

-Об'ект: буд!вництво яхтенно-водно-моторного клубу
В1ДД1Л
М1СТОБУД1ВНОГО
КАДАСТРУ
ТА Г1С

Замовник: ПП "Строй-Центр-2000"
Адреса: вул. Гагарша
Визначення функцюнальноТ зони: ТР-3 - зона транспортноТ

УПРАВЛ1ННЯ
ПЛАНУВАННЯ
ТА АРХ1ТЕКТУРИ

1нфрастру1стури; Р-Зп - перспективна рекреац!йна зона
озелененихтеритор 1й загального користування;

Д ЕП А РТ А М ЕН Т У АРХ1ТЕКТУРИ

Г-1 п - перспею-ивна д то ва зона; ПЗФ - зона земель

ТА М1СТОБУДУВАННЯ
Ч ЕРК А С Ь К О Т МЮ ЬКОТ РАДИ

природно-заповщного фонду; прибережна захисна смуга;
меж! охоронних зон археологи

ФРАГМЕНТ ПЛАНУ М1СТА ЧЕРКАСИ

Замовник: ПП "Строй-Центр-2000"

УПРАВЛ1ННЯ
ПЛАНУВАННЯ
ТА АРХ1ТЕКТУРИ
Д ЕП А РТ А М ЕН Т У А РХ1ТЕКТУРИ
ТА М 1СТ0БУД УВАН НЯ
Ч ЕР К А С Ь К О Т МГСЬКОТ РАД И

Адреса: вул. Гагарша
Площа: 1,9418 га
виконавець
Ф. Л. Балаба
2 0 2 0
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