ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ сектору мю тобудування та арх 1тектури
В асил 1всько 1 райдерж адм ш ктрацн
_10.1 2 .2 0 1 8 _ 'Н __21___

М1СI обу.пвн1 умови та обмеження для проектування об'екта буд1вництва
«Нове будгвнигтво фотогальванлчноI (сонячно'О електростанци ТОВ «КД
ЕНЕРДЖ12» потужшстю 19,5 МВт на територи Малобтозерськог сгльсъког
рады (за межами населеного пункту), В а с ил 1всъкого р-ну ЗапоргзъкоI облает!
(кадастровый номер земельног дшянки —2320983300:07:023:0021)»
(назва об'екта бущвництва)

Загалып даш:
1.
Нове будгвництво. Мгсыезнаходження земельног дтянки: Запор1зъка обл.
Васгшвсъкый р., с/рада Малобтозерська. Кадастровый номер земельног дгляню
2320983300:07:023:0021. Шлъове призначення: 14.01 Для розмпиення, будгвниитва
експлуатаии та обслуговування будгвелъ I споруд об'ектгв енергогенеруючи:
тдприемств,________________ установ________________ /________________ оргашзацт
(вид бущвництва, адреса або мюцезнаходження земельно! дшянки)

2.

Замовник ТОВ «КД ЕНЕРДЖ12», код СДРПОУ 42595282
(ш формащ я про замовника)

3. Щльове та функгиональне призначення земельно! дтянки в1дпов\дае мгетобудгвнш документах\\
«Детальный план т еритори земельноX дтянки за адуесою ЗапоргзъкоX областг, Василгвський райоъ
Малобтозерсъка стьсъка рада (за меж ами населеного пункту) для розм т ення сонячни
електростанцш», яка затвердж ена розпорядж енням головы ВасилгвськоХ райдерж адмгшетраи,
вгд 23.05.2018 № 1 7 7
(вщ повщ ш еть цшьового та функционального призначення земельно! дш янк
мютобущ внш документаци на мюцевому р 1вш )

ЛИегобу.ивш умови та обмеження:
1. Гранично допустима высота

будынтв______________________________6,0 м

(граничнодопустима висотшсть будинюв, буд 1вель та споруд у метрах)

2. Максимально допустимый вгдеоток забудови земельног дглянки

70.0 %

(максимально допустимий вщ еоток забудови земельно! дшянки)

3. Максимально допустима иильтстъ населения________________ не нормуеться
(максимально допустима щ ш ьш еть населения в межах житлово! забудови
в 1дпов 1дно! житлово! одинищ (кварталу, м крорай ону))

4.

Мтгмально допустим,/' втдеташ вгд о б ’екта, то проектуеться, до червоны

(мппмально допустим! вщ еташ в!д об'екта, що проектуеться, до червоних лш ш ,

лшш, лшш регулювання забудови, генуючих будинтв та споруд не нормуються.
лш ш регулювання забудови, юнуючих будиню в та споруд)

5. ___Планувальт обмеження________________________________________ вгдеутт
(планувальш обмеЖення (охоронш зони пам'яток культурно! спадщини, межт юторичних ареалг
зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археолопчног
культурного шару, в межах яких д1е спещальиий режим !х використання, охоронш зони об'ект
природно-заповщного фонду, прибережш захисш смуги, зони саш тарно! охорони)
6.
Охоронш зоны т дземних инженерных мереж : водопроводу - 5 м: кабелг зв'язку - 0 , 6 м
кана.'йзаци побутовоХ та дощовоХ - 3,0 м: теплое/ мережг - 2 , 0 м: охоронна зона для тдземнг
кабельных лш ш електропередам1 - но I м по оошкп стороны л т и вгд крсшшх кабелгв.
(охорони 1 зони об'ект!в т р а н с п о ^ ^ ^ ^ в д у ^ ^ р ^ н е р н и х комунш ацш , вщ еташ В1Д об'екта, п
проектуеться, до 1снуючих шжег-

Завщувач сектору мютобу,
та арх'иек гури райдержадмр
головнии архттектор району
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