
ЗaтвеplPttенo
нaкaз щpaв,тirшя мiотoбyлyвal*rя

тa apхiтекrypи Кaм'янcькоТ мiськoТ paда
вщ э/. аэ-еаlf Ns_а-(A4ц)

lVliстoбудiвнi yMoBI| тa обмеxсeЦня
ДЛя ПpoекTуBaння oбoскта булiвниuтвa

(нaзвa об,сктa б1цiвництвa)

tw.Ксtло'янcькe o0ЛаcmD,

Зaгaльнi дaнi:

L Mumpoшeнкo Аpmeм Boлodt,tмupoвuч, peecmpацiЙнuЙ нo.,иep oблiкoвoi каpmкu nлаmнш<а

Iнфopмaцiя Пpo ЗaMoBHикa (пеpсoнaльнi дaнi) ПpиХoBaнa вiДпoвiДнo Дo BиМoГ ЗУ кПpo ЗaХисT ПеpсoнaЛьнихдaних)

3. Каdаcmpoвuй ltoJ||еp 1210400000:02:031:0I52; цiльoвe npu3ltачеHl|я зeмеltьнoi Diltянкu:
(вiлпoвiлнiсть цiльoвoгo тa tDyнкцioнaлЬнoГo пpизHaченнЯ зеМеЛЬtloi дiлянки

02,05 _ dля буdiвнuцmва iнduвфаltbtluх Zаpш,tсiв; каmezopiя Зe]ИеJlb _ зeмлi нcumлoвoi mа

i вul зe'цеltьнoi diлянкu - dля
zщшEса (poзмiщeння); зсt лlicmoбуdiвнotо dotулсeнmацiсto _ ctсunuюва Зottа <ОI{4> _ loltа
зlwiшlанoi баzаmonoвepхoвoi нсumJloвoi забуdoвu mа lpolvtаdcькoi зсtбvdoвu, qVn|rnHi
вЙu вaкоpuсmш'ня: вбуdoванi, nilзerwнi, наniвnidземнi zшpсtctci mа вidКpumi сmоянкш

(вил бyлiвнишгвq aДpесa aбo мiсl1е poз.alлувatlня земельнoТДiляrrки)

npocn.Tаpсtcа lllевцeнкa' 35А' zupаerc lУbL

мiстoбyлiвнiй дoкyментaцiТ нa мiсuевoмy piвнi)

Miстoбyдiвнi уN|oBи тa oбмеrкеHня:

1. Bidnoвidнo Do вшмoz tБH 8.2.3-15:2007 кАвmocmoянкu i zсtpаerci Dля лezкoвuх
(гpaниннo ДoПyсTиN,Ia висoтнiсть булинкiв, булiвель Ta сПopy.ц у п,rетрax)

вacomу iнdaвфалbltoao (нuniвniDземнozo) ?upaнсa npuЙняmu Hе вuще 2,5 лц вid noзншчкu
авmoл4oбiЛiв> mа rwi' uчнo

niDлozu do noзначкu cmani, noЗнuчl<а nilлоzu npuJvxiщення Zupа}rcу _ нuercaе piвня
cnлaнoванoi noвеpхнi зelwлi нш вucomу вiDnoвidнo do noлoвuнa i бiльcue noЛoвш|a
вacomu npuJv'lщeння.

2. Mакcшмшlbцo donvcmcuуtuй вidcomoк забvdoв u cmuнoвumь 99%.
(мaксимaльнo дoпустимий вiдсoтolt зaбуДoви земельнoТ дiлянки)

3. He вpaховуemьcя !.

(MaксиМaЛЬнoДoГrygгиMaшtiльнiстьHaселеHнЯBNIея(aх,o, ' ,onoi ,ющ*Гuй

4. Bilcmлнь вiD oб'сl<mщ якtlГЩgg<rryсmpcя do.чEвoнoi лu'lti nlэoc

ЗeшeПbнu нaяIf luwlшl

uсunшoвo?o



5' Ilrшцваllьнi oб",vtаrceння : oхapoннi зoшu nшИ'яmu к cnаd щlatщ мotci iсmap uчIt LN
(плaнyвaльнi oбмеження (oxopoннi зoни пaм'ятoк культypнoi спaДщи}lи'меrкi iстopинниx apеaлiв, зoFIи pегyЛюBaння зaбуДoви,

30HA ЗoHu Зoнu
3ollи oxopoнюBaнoгo лal{Дшaфтy, зoни oxopoни apхеoлoгivнoгo кyЛЬтypHoГo ц]apy' в Межax яких дiе спецiaльнии pежий ii

3ol'uoo,а{mв
BикopиcTaнI{я' oхоpoннi зoни oб'сктiв пpиpo.цнo.зaпoвiДнoгo фoндy, пpибеpеrкнi зaхиснi с'y.и, зo", сaнiтap"oi.oxщонl4

6. hоpoннi зoнa iнucенepнlx кolwунiкацiй вilnoвidнo 0o вtuwoz,ЦБH B.2,5-39:2008 кhшсeнepне
(oхoрннi зoни об'скгiв щaнспоpry, зв'язкy, iнженерниx кoмyнiкaцiЙ,

oблаdнаннц буDuнкiв i cnopуd. Зовнieuнi"ццepeilci i сnopуDa>, вpахуваmu oхopoннi зoнu
вiцсraнi вiд об'осгa щo прorкryстъФ, лo iсlryоrrat iюlснеprлт< меpoк)

8 doDаmу 8.1tБH 3б0.92**

вidвeDeння |,tх оoИ,|oвLtх i mалlх вod no Лomках ч(rcmaнu i Dаlti в
cucmeму вodoвidвedeнrш. ПEeDбачumuузzodнceння npоeryцу буйiвнuцmвш З opzшнiзсtцiяlva_
вJlacнuкЦJИafiЙrc%IepнuхмеpФrc'яКщo irCIrceнepнi.Mepеuсi nompоrшяюmb в 30ну буdiвнuцmвш
IIiсJlя вве0eння в o0.€I<mа вal<oнавчу

uхiltilcенеptluх Do вiddiлу

Haчaльник yПpaBлiння мiстобyлyBaння
Ta aрхiTекTypи мiськoТ Рa'ци _

гoЛoBIIий apхiTeкToр MiсTa Io.B. CA€IIкO


