ЗАТВЕРДЖ ЕН О
Наказ сектору мютобудування та архиектури
Васил1всько'1 райдержадмшютрацп
_ 22 . 11.2018 _ Ы _ 7Р__

М1Стобуд1вн1 умови та обмеження для проектування об'екта буд 1вництва

«Будгвництво пункту техтчного обслуговування авт ом обт в по вул.
Ш хачова, 4, м. Васылгвка Василгвсъкого району Запор1зъко1 областг»
(назва об'екта буд1вництва)

Загальш дани

1■ Иове будгвництво. Мгсцезнаходження земельног дшянкы: Запор 1зъка област ь,
Васылтвський район, м. В асьт вка, вулиця Шхачова, земельна дшянка 4,
кадастровый номер 2320910100:06:028:0011
(вид буд1вництва, адреса або мюцезнаходження земельно!' дшянки)

2. Замовнык: Нужный Антон Володимировыч, реест рацш ний номер облжовоъ картю
платныка податюв: 3165607516, паспорт громадянына Украти, сергя та номер
СВ541644, выданий 01.11.2002, выдавник: Василгвсъкий РВ УМВС Укрсаны *
Запор'гзькт облает!
(шформащя про замовника)

3. Цтъове та функцюнальне прызначення земельног дшянкы вЮпоелдае мгетобудгвнп
документами «План зонування територп м. Васылгвка Запоргзьког облаетI», яке
зат вердж ена рш ен н я м Васылгвськог мгськог рады вгд 08.06.2017 № 21.
(вщповщшеть цшьового та функционального прнзначення земельно!' дшяню
м1стобуд1вн1й документацп на мюцевому р!вш)

М1стобуд1вн1 умови та обмеження:

1• Гранично допустима высота

будгвель_____________________________ 6,0 м ;

(граничнодопустима висотш сть будинюв, буд1вель та споруд у метрах)

2. Максимально допустимый вгдеоток забудови земельног дшянкы не нормуеться :
(максимально допустимый вщеоток забудови земельно!' дшянки)

3. Максимально допустима ьышъшетъ населения__________________ не нормуеться ;
(максимально допустима гцшьшеть населения в межах житлово!' забудови
в1дпов1дно1 житлово! одинищ (кварталу, мшрорайону))

4.

Ментально допустим! вгдеташ вгд о б ’екта, гцо проектуеться, до червонш

(м1 шмаль но допустим! вщеташ вщ об'екта, що проектуеться, до червоних лшш,

лшш 6 м.
лшш регулювання забудови, юнуючих будинюв та споруд)

5. _ Планувальт обмеж ення: вгдеутт.
(планувальш обмеження (охоронш зони пам'яток культурно!' спадгцини, меж 1 юторичних ареашв
зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археолопчногс
культурного шару, в межах яких д 1е спещальний режим !'х використання, охоронш зони об'ектп
природно-заповедного фонду, прибережш захисш смуги, зони саштарно! охорони)
6
Охорон/и зони т дзем пих игженеуных мереж : водопроводу
5 м; кабе.п.1 зв'язку - 0,6 м.,
•

-

кансийзацп побут ово та дощ овог - 3,0 м ; т еплое мереж г
2,0 м; охоронна зона для т дзем нт
кабельных лгнш елект ропеуедан\ по 1 м по обидвг стороны л т и вгд крайш х кабелгв.
(охоронш зони об'ектгв транспорту,
женерних кому]
ш, вщеташ вщ об'екта, щс
проектуеться. до юнуючих шжене
/

/

-

-

Завщ увач сектору мютобу,
та арх!тектури райдерж ад
головний архггектор район

С. Ф. К1РП1ЧЕНКО
(пщпис)

(П. I. Б.)

