ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору мютобудування та арх 1тектури
Васил1всько1 райдержадмшютрацп
_01.1 0 . 2 0 1 8 ^ _ 1 5
_________

М1стобуд1вн1 умови та обмеження для проектування об'екта буд1вництва
«Житловий будинок з вбудованимы неж итловими прим щ енням и - нове
будгвництво» ___________
(назва об'екта бущвництва)

Загальш даш:
1. Нове будгвництво. Адреса земельног дтянки: с. Ш ироке, Василгвського район
Запоргзьког_____ облает!._____ Кадастровый_____ номер:_____ 2320988800:05:005:014
(вид бущвництва, адреса або мюцезнаходження земельно! дшянки)

2. Могилевыев Олександр Ю ршович, паспорт С А 224937 виданий Василгвсъкгш Р
УМВС Украгни е Запоргзькш облает! 27.09.1996. 1дент и ф Iк а и гй н и й номер 293891723‘
мешкае за адресою: проспект Богдана Хмелъницъкого, будинок 66, кв. 17, л
М елтополъ, Запоргзъког области, телефон 0678733309
(шформащя про замовника)

3. Шлъове та функцгоналъне призначення земельног дтянки вгдповгдае мгетобудгвт
документаии на мгеиевому ргвш — Схема планування т ерит орй Василгвського райоъ
Запоргзъког областг
(вщпов 1дшсть цшьового та функцюнального призначення земельно!' дшянъ
мютобущвнш документацп на мюцевому р1вш)

М 1стобуд1вн1умови та обмеження:
1. Гранично допустима висота

будгвелъ

11,0 метргв ;

(граничнодопустима висотшсть будинюв, бущвель та споруд у метрах)

2. Максимально допустимый вгдеоток забудови земелъног дшянки не нормуетъея;
(максимально допустимий вщеоток забудови земельно! дшянки)

3. Максимально допустима щтъшетъ населения_________________ не нормуетъея
(максимально допустима щшьшеть населения в межах житлово! забудови
в1дпов 1дно 1 житлово! одинищ (кварталу, м 1крорайону))

4.

Мгнгмалъно допустим! вгдетат вгд о б ’екта, що проектуеться, до червонт

(м т м ал ь н о допустим! вщеташ в1д об'екта, що проектуеться, до червоних лшш,

лШ й 3,0 м..
лшш регулювання забудови, юнуючих будинюв та споруд)

5.

Планувалънг обмеж ення_________________________________________вгдеутнг

(планувальш обмеження (охоронш зони пам'яток культурно! спадщини, меж1 юторичних ареашв
зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археолопчногс
культурного шару, в межах яких д1е спещальний режим !х використання, охоронш зони об'ектй
природно-заповщного фонду, прибережш захисш смуги, зони саштарно! охорони)
66. Вгдетат вгд найближ чих т дзем них т ж енерних м ереж витримати: водопроводу 5 м: кабел.
силовг в с гх нструг
0,6 м. ;кабелг зв'язку - 0,6 м .; каналгзаци побутовог та дощовог 3,0 м; теплое
мережг
2,0 м , газопровод низъкого тиску - 2, Ом; охоуонна зона для т дземних кабельных л т и
електропеуедачг - по 1 м по обыдвг стороны л т и вгд крайнгх кабелгв
(охоронш зони об'ек'пв транспорту, зв’язку, ш же н ерних комушкацш, вщеташ вщ об'екта, щс
проектуеться, до юнуючих шженег
-

—

-

-

Завщувач сектору мютобудува
та арх 1тектури райдержад ° ^
головний арх1тектор райо

С. Ф. К1РП1ЧЕНКО
(П. I. Б.)

