ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
Наказ сектору м ктобудування та арх1тектури
Басил 1всько 1 райдержадмш ю трацп
_ 1 9 . 1 1 . 2 0 1 8 _ К _ 1 8 ___

М1стобуд1вн1 умови та обмеження для проектування об'екта буд!вництва
«Нове буд1вництво 1ндив1дуального гаражу за адресою: Запоргзька область,
Василгвський район, м. Василгвка, 40 роте Перемоги, напроти будинку № 10»
(назва об'екта буд1вництва)

Загальш даш :
1. Нове будгвництво. Мгсцезнаходження земельног дшянки: Запоргзька область,
Василгвсъкий район, м. Васит'вка, 40 роте Перемоги, напротн будинку № 10,
кадастровый номер 2320910100:06:001:0103
(вид буд 1вництва, адреса або мю цезнаходж ення земельно!' дш янки)

2. Замовник: Токарський Ярослав Адамович, реестрацшний номер облжово! карт
платника податтв: 2050416713, паспорт громадянина Украти, сергя та ном(.
СА343604, выданий 07.02.1997, видавник: Василгвський РВ УМВС Украти
Запоргзьтй область, телефон 067-6180400
(ш ф орм ащ я про замовника)

3. Цтьове та функцюнальне призначення земельног дшянки вгдповгдае мгстобудгвь
документсщи «План зонування територи м. Василлвка Запоргзъкоь область», я
затверджена рпиенням Василгвськог мгськог ради в/О 08.06.2017 № 21.
(вщ повщ ш сть цщьового та функцю нального призначення земельно! дшян
мю тобущ внш документаци на мюцевому р1вш)

ЛПетобу.шш! умови та обмеження:

Гранично допустима высота

будгвель

6м

(граничнодопустима висотш сть будиншв, бущ вель та споруд у метрах)

2- Максимально допустимый вьдсоток забудови земельно! дшянки не нормуеться :
(максимально допустимий вщ соток забудови земельно! дш янки)

3. Максимально допустима щшьтсть населения________________не нормуеться
(максимально допустима щ ш ьш сть населения в межах житлово! забудов
в 1дпов 1дно! житлово! одинищ (кварталу, мшрорайону))

допустимг вгдстат вгд о б ’екта, шо проектуетъся,
Е(м1н1мально
И Мшмально
допустим! вщ сташ вщ об'екта, що проектуеться, до червоних лш ш ,

до червонь

л т т 3 м.

лш ш рсгулювання забудови, юнуючих будиню в та споруд)

5. _ Планувальт обмеження: в1дсутн1.
(планувальш обмеження (охоронш зони пам'яток культурно! спадщ ини, меж 1 юторичних ареалй
зони регулю вання забудови, зони охоронюваного ландш афту, зони охорони археолопчног
культурного шару, в межах яких Д1е спещ альний режим !'х використання, охоронш зони об'ект!
природно-заповщ ного фонду, прибережш захисш смуги, зони саштарно!' охорони)
6. Охоронш зони елект ричних мереж : по обидв1 стороны л т и вгд крсштх проводив на вгдстанъ
2 метргв_____ ( п .5 П равил охорони електричних мереж ).
(охоронш зони о б 'егп в транспорту, зв'язку, ш ж енерних комуш кацш , вщ сташ в!д об'екта, щ
проектуеться, до юнуючих ш ж енещ

Завщувач сектору мютоб)
та арх 1 тектури раидержа,
головний арх!тектор ра:~

г /* '
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С. Ф. К1РП1ЧЕНКО
(П. I. Б.)

