ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору мютобудування та арх1тектури
Васил1всько! райдержадмшютрацп

_30.10.2018_17щ Я
М ктобуд1вш умови та обмеження для проектування об'екта бущ вництва
«Реконструкщя господарсъко-питного водопроводу по пров. Заводсъкому
та Колгоспному в м. Васшйвка Запоргзъког обтает!»
(назва об'екта бущвництва)

Загальш даш :
1 . Реконструкщя. Адреса земельног дшянки: по пров. Заводсъкому та Колгоспном}
в м. Василгвка Запоргзъког областг
(вид бущвництва, адреса або мкцезнаходження земельно! дшянки)

Замовник: Василгвсъка мгеъка рада Васшивсъкого району Запоргзъког областг, кс
СДРПОУ 24912088, мгеце знаходж ення юридичног особи : 71600 , м. Василгвг
Васитвсъкого району Запоргзъког облает!, бульвар Центральный , 1, телефон 726(.
2.

(шформащя про замовника)

Шлъове та функцюналъне прызначення земельног дшянки вгдгювгдае мгегпобудгвн
документаии «План зонування терыторп м. Василгвка Запоргзъког областг», яь
затвердж ена р ш е н н я м Васшйвськог мгеъког ради вгд 08.06.2017 № 21.
3.

(вщповщшеть цщьового та функцюнального призначення земельно'! дшяш
мктобущ внш документацп на мкцевому р1вш)

Млстобуд1вш умови 1 а обмеження:
Гранично допустима висота

1.

будгвелъ_______________________________________ не встановлюеться ;

(граничнодопустима висотшсть будинюв, буд1вель та споруд у метрах)

Максимально допустимий вгдеоток забудови земельног дшянки не нормуетъея ;

2.

(максимально допустимий вщеоток забудови земельно-! дшянки)

Максимально допустима ийлънгсть населения _______________________________________ не нормуетъея ;

3.

(максимально допустима щшьшеть населения в межах житлово! забудов:
вщповщно! житлово! одинищ (кварталу, мкрорайону))

Мгнгмалъно допустимI вгдеташ вгд о б ’екта , ию проектуеться, до червонь

4-

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

лгниг, лгнгй регулювання забудови не нормуютъея, О б ’ект будгвтщтва
розташовано в меж ах червоних лгнгй.
лш ш регулювання забудови, юнуючих будинюв та споруд)
5.

_

Планувалът обмеж ення: вгдеугпнг.

(планувальт обмеження (охоронш зони пам'яток культурно! спадщини, меж 1 кторичних ареал1
зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археолопчнот
культурного шару, в межах яких д1е спещальний режим !х використання, охоронш зони об'ектз
природно-заповщного фонду, прибережш захисн! смуги, зони саштарно! охорони)
6.
Охоронш зоны тдземних тж енеуних меуеж: водопроводу - 5 м; кабелл зв'язку - 0,6 м
каналгзацп побутовог та дощовог - 3,0 м; теплое! мереж[ - 2,0 м; охоуонна зона для тдземт
кабельных лт т електропередачл - по 1 м по обиде/ стоуони лит вгд крайшх кабелгв.
(охоронш зони об'ект 1в транспорту, зв'язку, шженерних комушкацш, вщеташ вщ об'екта, ш
проектуеться, до кную чих шженерш

равщувач сектору мютобу,
та архггектури райдержад*
головнии арх1тектор рано!
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