ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору мютобудування та арх1тектури
Васил 1всько -1 райдержадмшютрацн
_ 1 7.1 0 . 2 0 1 8 __16___

М1стобуд1вш умови та обмеження для проектування об'екта буд 1вництва
«Реконструкщя будгвлг магазину з прибудовою нежытловых примпцень»
(назва об'екта бущвництва)

Загальш даш:
1. Реконструкщя. Адреса земельно! дглянки: Запоргзъка область Василгвський р-н
с. Балки вул. Садова, буд. № 10, кадастровий номер 2320981100:08:021:0059
(вид бущвництва, адреса або мюцезнаходження земельно!' дшянки)

2. Замовник Легкоступ Анатолш Костянтинович, прож ивае за адресою: 71635,
Запоргзька обл., Василгвський район, с. Балки еул. Садова, буд. № 10,
(шформащя про замовника)

3. Цтъове та функщональне призначення земельног дшянки вгдповгдае мгстобудгвни
документаци на мгсцевому ргвт - плану зонування територи села Балки, яке
затвердж ена рш енням Балкгвськог стъсъког ради вгд 14.11.2017 № 9.
(в 1дпов 1дшсть цшьового та функцюнального призначення земельно!' дшяню
мютобущвнш документаци на мкщевому р1вш)

Млстобуд1вш умови та обмеження:
1. Гранично допустима висота

будгвель______________________7 метргв :

(граничнодопустима висотшсть будинюв, бущвель та споруд у метрах)

2. Максимально допустимий вгдеоток забудови земельног дглянки 60 % ;
(максимально допустимий вщеоток забудови земельно!' дшянки)

3. Максимально допустима щшьшеть населения_________________ не нормуеться:
(максимально допустима пцльшеть населения в межах житлово!' забудови
в1дпов1дно! житлово! одинищ (кварталу, мшрорайону))

4.

М Ш мально допустимI вгдетат вгд о б ’екта, то проектуеться, до червонш

(мпимально допустим! вщеташ вщ об'екта, що проектуеться, до червоних лшш,

лт ш 1 м., до лт ш регулю вання забудови, генуючих будинюв та споруд не нормуеться:
лшш регулювання забудови, юнуючих будинюв та споруд)

5.

П ланувальт обмеж ення_________________________________________вгдеутш

(планувальш обмеження (охоронш зони пам'яток культурно!' спадщини, меж 1 юторичних ареагпв
зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археолопчногс
культурного шару, в межах яких Д1е спещальний режим !'х використання, охоронш зони об'ектп
природно-заповщного фонду, прибережш захисш смуги, зони саштарно! охорони)
6.
Охоронш зони електричног мережг встановлюетъся: - уздовж повт ряних лт п
електропередачг - у виглядг земельног дглянки / повт ряного простору, обмежених вертикалънимг
площинами, що вгддалет по обыдвг сторони лт п вгд крайнгх проводгв за умови невгдхиленого и
положения на вгдетанъ 2 метргв для повт ряних лт ш напругою - до 1 кВ ( п.5 Правил охоронъ
електричних мереж).
(охоронш зони об'екпв транспорту, зв'язку, шженерних комушкацш, вщеташ вщ об'екта, щс
проектуеться, до юнуючих шженерних мереж)
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