ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ сектору мю тобудування та арх1тектури
Васил1вськоТ райдержадмппстрацп
_ 2 9 .12.2018
_ 2 3 ___

Млстобудшш умови та обмеження для проектування об'екта буд 1вництва
«Реконструкция житлового будинку гид клйпку матет та дитини
«Престиж» по адресу: м. Васшивка. вул. Гагарта, 15 Запор'пъка область»
(назва об'екта бущ вництва)

Загальш дани
1. _ Реконструкщя.____ Мгсиезнаходження земельног дшянки:_________ м. Васшивкс
вул. Гагарта, 15, Запотзька область;кадастровый номер земельног дглянк
2320910100:05:022:0029, плота 0,0822 га
(вид буд1вництва, адреса або мю цезнаходж ення земельно! дш янки)

2.
Замовник: Работенко Олена Василгвна, реестрашйний номер облтовог кратк
плотника податтв: 1785117965, паспорт громадянина Украти, сергя та номер.
СВ324448, виданий 17.01.2001, видавник: Васьийвсъкий РВ УМВС Украши
Запоргзькш области Мюце проживания: 71600, м. Васгтвка Василгвського район
Запоргзьког области провулок Шкшъний, 5, 42, телефон
(ш ф орм ащ я про замовника)

3. Щлъове та функщональне призначення земельног дглянки вгдповгдае мгстобудгвнг
документ аци «План зонувания те ритор и м. Васил1вка Запоргзько! областг», як
затверджена рш енням Василлвсъког мгськог ради вгд 08.06.2017 № 21.
(вщ повщ ш сть цщьового та функционального призначення земельно!’ дш яю
М1стобуд1внш документацп на мюцевому р1вш)

М ктобу/цвш умови та обмеження:
1• Гранично допустима высота

буд1вель__________

не нормуеться ;

(граничнодопустима висотнють будиню в, буд1вель та споруд у метрах)

2. Максимально допустимый вгдсоток забудови земельног дшянки не нормуеться :
(максимально допустимий вщ соток забудови земельно!’ дш янки)

3. Максимально допустима ьщлъшсть населения________________ не нормуеться ;
(максимально допустима щ ш ъш сть населения в межах житлово'! забудов!
В1ДП0В1ДН01 житлово! одииищ (кварталу, мпсрорайону))

4. __ Ми-амалъно допустимI вгдстат елд о б ’екта, що проектуеться, до червонь
(мппмально допустим! вщ сташ В1д об'екта, що проектуеться, до червоних лш ш ,

л ш й - 8 м:
л ш ш регулю вання забудови, юнуючих будиню в та споруд)

5- _ Планувальт обмеження: вгдсутнй
(планувальш обмеження (охоронш зони пам'ягок культурно! спадщ ини, меж1 юторичиих ареал!
зони регулювання забудови, зони охороню ваного ландш афту, зони охорони археолопчно!
культурного шару, в межах яких д1е спещ альний режим !'х використання, охоронш зони об'ект
природно-заповщ ного фонду, прибережш захисш смуги, зони саш тарно! охорони)
6Охоронш зони т дзем них т ж енерних мереж : водопроводу - 5 м: кабел! зв'язку - 0,6 .у
кансийзаип побутовог та дошовог - 3,0 м; т еплое/ мереж г — 2. О м; охоронна зона для тдземш
кабельных л ш й електропеуедачг
идвг сторони л т и вгд крагшгх кабелгв.
(охоронш зони об'екпв трап
женерних кому гш кацш , вщ сташ вщ об'екта, п
проектуеться, до ю ную чих ш

Зстдувач сектору млст
та архшектури
райдержадмппстрацп,
головний архт ект ор рай

С. Ф. К1РП1ЧЕНКС
(П. I. Б.)

