ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору мютобудування та архпектури
Васил1всько1 райдержадмшютраци
_ 26.03.2019 _ N __ 26___

Млстобуд1вш умови та обмеження для проектування об’екта буд!вництва
«Громадсько-адмгшстративна буд1еля» (нове буд!вниитво), за адресою:
провулок Театральный. 8 . м. Василгвка, Васил1всъкого району Запор1зьког
обласпи
(назва об'екта бущвництва)

Загальш д а т :
1. Вид буд1вництва: Нове буд1вництво.
Мюиезнаходження земельноi дтянки
провулок Театральный, 8. м. Василгвка, Васил1вського району Запор1зъко1 облает!;
(вид бущвництва, адреса або мюцезнаходження земельно!' дЬтянки)
2. _ Замовник: Релт йна громада Ceidide Сгови Micma Харкова. Юридична адреса

61004. м. Харте , вул. Основ янська, буд. 103; код СДРПОУ: 25866278, крагна
реестраий: У крата, телефон 0979463229
(шформащя про замовника)
3. Щлъове та функцюналъне призначення земельноi дтянки eidnoeidae м1сто6уд1внп

документами «План зонування mepumopii м. Васыл1вка Запор1зъко1 облает!», яка
затверджена рш енням BacuniecbKoi лйсъко! ради в id 08.06.2017 № 21.
(вщповщшеть цшьового та функционального призначення земельно!' дтянки мютобущвнш
документацп на мюцевому piB H i)

MicTo6yfliBHi умови та обмеження:
1. Гранично допустима высота
б у д 1 в е л ь ____________ 5,9 м ;
(граничнодопустима висотшсть будинюв, бущвель та споруд у метрах)
2. Максимально допустимый eidcomoK забудови земепъног дтянки не нормуеться ;
(максимально допустимий вщеоток забудови земельноУ дтянки)
3. Максимально допустима гщльтсть населения ___________________ не нормуеться ;
(максимально допустима щшынсть населения в межах житлово!' забудови
вщповщно!' житлово!' одинищ (кварталу, мкрорайону))
4.
Минимально допустимi eidcmam eid о б ’екта , ило проектуеться. до червониХ
(мЫмально допустим! вщеташ вщ об'екта, що проектуеться, до червоних лшш,
л iHiii - 3 м, до межг земельноi дтянки - 1 м, eidcmaHi до 1снуючих будинтв i споруд: <f
межах odniei земельноi дтянки не нормуються, до гнших о б ’ектгв - м т т а льт

в\дстань 6 м, вгдповгдно до ступешо вогнестшкостi будинтв та eidnoeidno дб
саттарних норм зг!дно додатку 3.1 табл. 1 та табл. 3.2а Д БН 360-92**;
лшш регулювання забудови, юнуючих будинюв та споруд)
5. Планувальт обмеження: eidcymni.
(планувалып обмеження (охоронш зони пам'яток культурно!' спадщини, меж1 юторичних ареалiв
зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археолопчногс
культурного шару, в межах яких д1е спещальний режим Тх використання, oxopoHHi зони o 6 'eK T ii
природно-заповщного фонду, приберёжш захисш смуги, зони саштарно! охорони)
6. Охоронш зони тдземних шженерних мереж: водопроводу — 5 м; кабел1 зв'язку 0.6 м.; охоронна зона для тдземних кабельных лшш електропередачi - по 1 м по

обидеi сторони лт п eid крайшх кабел!в.
(охоронш зони об'екпв транспорту^зв-’д аёу^^^елерн и х комушкацш, вщеташ вщ об'екта, щс
проектуеться, до icnyiOHHx шженерних Мереж)
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