ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору мютобудування та архпектури
Васшивсько! райдержадмшютрацп
_ 05.04.2019
__27__

1УПстобуд1вш умови та обмеження для проектування об'екта буд1вництва
Нове 6vdieHuumeo indue 1дуального гараэ/су. Код буд1вель зггдно ПК 0182000:1242.1 «Гаража наземш». Адреса: Запотзъка область , Василгвський
район, см т. Степног1рськ, пуовулок Промысловый, 2, гараж № 1 0
(назва об'екта бущвництва)

Загальш дани
1. Вид буд1ениытва: Нове буд!вниитво. Мюыезнаходження земельноi дтянки
Запоргзька область, Васил1вський район, смт CmennozipcbK провулок Промысловый 2
zapgpic N° 10. Кадастровый номер земельно!' дыянки: 2320955700:04:017:0559:
(вид буд1вництва, адреса або мюцезнаходження земельно!' дтянки)

2. _ Замовнык:

Шсовсъкый Дмытро Володымыровыч. 1дентисЫкаишный номер
3232813091, Паспорт: МЕ467720 , выданый Васил1вськым РВ УМВС Украми ■
Запор1зькш облаетi 16.07.2004 p. Micue проэ/сиеання: вул. Сухогвашвсъка, буд. № 9
кв. 181, смт CmennozipcbK, Васыл1всъкого району, ЗапорЬъког область
(шформащя про замовника)

3. Шльове та функыюнальне прызначення земельно! дтянки eidnoeidae мютобудгвнп

документаыи «Генеральный план смт CmennozipcbK», яка затверджена р 1шеннял
CmenHOzipCbKOi селищног ради eid 28.03.2013 № 21.
(вщповщтсть щльового та функцюнального призначення земельно! дшянки мютобущвнш
документаци на мюцевому p iB H i)

Млстобуд1вш умови та обмеження:
1. Гранычно допустима высота
буд1велъ
_________ ___________ 5,0 м ;
(граничнодопустима висотшсть будинюв, бущвель та споруд у метрах)
2. Максимально допустимый вьдсоток забудови земельноi дшянки не нормуеться :
(максимально допустимий вщеоток забудови земельно! дЬтянки)
3. Максимально допустима щтьтсть населения__________________ не нормуеться :
(максимально допустима щшьшеть населения в межах житловоК забудови
вщповщно!' житлово! одинищ (кварталу, мнерорайону))
4.
MiniMcuibHO допустим.i eidcmam eid о б ’екта, то проектусться, до червонт
(мш1мально допустим! вщеташ в!д об'екта, що проектуеться, до червоних лшш,

лтш, лшш регулювання забудови, icnyючых будинюв та споруд не нормуються;
лшш регулювання забудови, юнуючих будинюв та споруд)

5. Планувалып обмеження: eidcymm.
(планувальш обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурно! спадщини, меж! юторичних ареагпв
зони регулювання забудови, зони охорошованого ландшафту, зони охорони археолопчногс
культурного шару, в межах яких д1е спещальний режим !х використання, oxopoHHi зони об'ектп
природно-заиовцщого фонду, прибережш захисш смуги, зони саштарно! охорони)
6. Охоронт зони тдземних тженерних мереж: водопроводу — 5 м: кабел1 зв'язку -

0,6 м.: охоронна зона для тдземних кабельных лт ш електропередач'ь - по 1 м пс
обыдвг стороны лш и eid крайтх кабел1в, канал1заыи побутовог та догцовог — 3,0 м.
m em oei мер еж i —2,0 м, газопровод нызького тиску —2,0 м.
(oxopoHHi зони об'екпв транспортуГ§в!язку,/'Щженерних комунисацш, вщеташ вщ об'екта, щс
проектуеться, до юнуючих шженерниХшёреж)
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