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(вил будiвниr{Tвa, aдprсa aбo мiсце рo3тar!уBaнI]я земельl.loi дiлянки)
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Z Пpuваmнuй niDnpuслtещ Уc €вeeн Biкmоpовuч' peсcТpaцiйнrй нoМеp oблiкoвoi кapTки
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Iнфоpмaцiя Пpo ЗaМoBt{икa (пеpсональнi дaнi) пpиxoBaнa вiДпoвiднo ,цo BиМoг ЗУ кПpо зaxист tlеpсoнaЛЬних дaниx))

3. ЗгiДнo з вlттягoм Деpжaвнoгo земельного кaДaстpy пpo земельнy Дiлянt<y вiД 27.l 1.2017
(вiлпoвiлнiсть Цiльовoгo тa фyнкuioнaлЬнoГo признaчення зеМеЛЬнoТ дiлянки

NsF{B-l20552з882017, земельнa,цiДЯHкa IIJIoщеЮ 0,0з26 Гa зн€lХoДИTЬcЯ B кopисryвaннi y
мiстoбyлiвнiй дoкументauii нa мiсшевoмy piвнi)

ПpиBaTнoГo пiдпpиешшдя |poМaДЯнl,шa Укрairшr Усa eвгенa BiкгopоBI4т-IцкaДaсTpoBt,й номеp
зеМеЛьlroiдiлянки 1210400000:01:01 1:0339, цiльове ПpИЗHaЧення- 1.11.3 poздpiбнaтopгiшrя
Ta кoМеpЦiйнi посл1т и, кaTеГopiЯ зеМеJIЬ * землi }IиTЛoBoТ Ta ГpoМaДськoi зaбyдoви. Згiднo
з мiuгoбyфнoro дorqyмеlrгaфсlo ЗеМеЛЬнa дirrянкa вiдноситься дo xсrглoвoТзorда <OК4)>_Зoнa
змiшraнoТ бaгaтoпoвеpxoвoТ >китлoвoi зaбyДoBи Ta ГpoМaДcЬкoi ЗaбyДoBи (y т.ч. сyпyпriй вид
BикopисTaння - MaЕBини TopГoBolo ПЛoще}O дo 200,0 й).

Мiстoбyдiвнi yl}toBи Ta oбMеЯtення :

l. Biдroвiщro ло йсrобyдiвi{oГо pоЗpaХT}ilry |paнич}{o ДoryсТИN4a Bис0Тzl бyдiвгri_дo 5,0 м
(грaниннo дoпyстиМa висoтнiсr.ь бyлинкiв, булiвель Ta спopyд у метpaх)

2. Maксим€LЛЬнo ДoПyсTиМий вiдсoтoк зaбy.цoBи ЗеМелЬнoТ ДiЛЯнки BиЗHaЧaсTЬся
(мaксимaльнo дoпустимий вiдсoтotс зaбyлoви земельнoi Дiлянки)

вiдпoвiдro.цo BиМoГtЕH З6U92**, З }paxyBal{няI\'{ неoбХlДнoТ lшoщi, пoщiбнoiдrя
oбслyговуBaHня Дaнoi прекгrroi бyлiвтi тa poзмiщеHII'I МaйДatrчшсiв ПaplqrBaн}rЯ

3. Hе BиЗ}iaЧa€TЬсЯ.
(мaксимa"lьно :oп} L-ти}ia щi..rьнiсгь нaсе.'lе}Iня в \{ежzlх житлoвoi зaбyДoви вiдпoвiднoi жrглoвoi oдиниui (квapтaлy, мiкроpaйoнy)



a. Biлстyп вiд неpвoниx Jliнй BI43HaчaeIЬся згiднo з !БH 360-92**. Poзмiщеlтня oб'sКгa
(мiнМaпшюдoгlyсгplмiвiдcгdнiвiДoб'offa, ЩoГрoеlсyсrЬщлонеpвoшаtлiнiйцлiнiйргylповaнняибyлoш4 iоryrоrrо<бyддlкiвтaсгщ1,л)

ЗаПрoеIсryBaTи З ypaХyBaш{яN,{ oxopoшil/D( Зoн iЮкенrpнЮ( кoМщiкaцiй. Пд Чaс ПpoеKlyBzlннЯ

пеpедбa.пrпа побyгoвi, сaнiтapнi Ttl ПpшиПo)кехff{i poЗpиBи вiд iснyотrо< бyлiвеlь i спopyД,
HopМaTиBнoi iнсoляцiТ i oсBiTЛенoсгi щrar,riщеlъ oб'скгy бyдЬниrщвa тa пpшиiщеlъ бyдrдткiв
нa сyr'tiхсло< дiлянкaх. Biдcгaнi дo iснylо.тr,тx бyлrтrкiв Ta cПopyД BикopиcП}Tи вiдповiднo
дo вlоloг.ЩН з60-92**,tБHB.l.1-7-20\6 <<flolкехсlia безпекaoб'rкгiв бyдЬrиrцвa>, iз
BIrзнaЧенIUlМ cгylТенto BoГнеgliйш(ouгi сrгo.ryrочих бyдинкЬ i спopyд.

5.Bщсyшl.
(плaнувaльнi oбмеження (oхopoннi зoни пaм,ятoк кyльтypнoi спaдщини, меlкi iстopинних aреaлiв, Зo}lи реryлюBaння зaб1,,1oви.

зo}lи oхopoнювaнoГo Лaндшaфту, зoни oхopoни apхеoлoгiннoгo кyЛЬтyрнoГo ц]aрy' B Ме)кax яких дiс спецiaльний pежим ri
Bикopистaння, oxopoннi зoни oб'скгiв приpoднo-зaПoвiднoгo фoндy, пpибережнi зaxиснi сМyги' зoни сaнiтapнoТ oхоpoни)

(oхoрннi зoни об'осгiвтparrспоpry, зв'язrE, ilокенеpниx кoмyнiкaшiй,

ЗaкoнoД'lвcшa. Biдпoвiдro.цo Мicгoбyдiвнoгo poзpaХyTilry вiдсгarъ вiд об'скгa ПpoеI(ryBa}цrя Дo:
вlДсrшi вlд об'ffIa щo пpffiI(ryспс8 дo ior}rоrи< irпснеptlо< меpoк)

BoДoПpoвoД/(d:2x100l\,шnl)*5,0м;кaнaлiзaцiТ(d*-100Nш,r)- 1,0м(неoбxiДioПqpенесеншl
Меpоid); Mеpе}Id ДpoToвoГо зв'язtсy -l ,0 м; гaзoщoвoД/ нlГЗЬкotо ТисКy (d:100 шш,r) _ 4,7 м.
oб,екгpoзмiстrги З ypaхyBaнIrlМ oxopoннlD( зoI{ BiД iснyrо.rшс irгл<енеpнtо< кoшгyriкaцiй
вiдЩoвiдro Дo BиМoГ ДБH B.2.5-З9:2008 <IrокеHеpне oблaДraння бyдштсiв i спopyл. Зoвнiшrri
Меpе)кi i спopyли)' З yp€lХyBa[IшlМpoЗДiJly 8 дoдaтrqy 8.1 lFн З60-92** <<}иIiсгoбyryвaътllЯ.
ГIrraнyвaння i зaбyлoвa мiсьlсос i сiльськlд< Пoс9ЛrнЬ>.
Пpoеrсryвaнrrя здiйснIoBaTи }Ia aKD/€lJIьнiй тoпoгpaфo-ГеoДеЗиtlнiй oснoвi. Aкгyarrьнiсть мaс
бyпа пiдгвеpДдtенa вiдлiткoro yгIpaвпirшя мiстoбyдрalтЯTaapХiTеIсrypи Кaм'янськoi мiськоi
paДИ (лaпi Ущaв.гliння) Пpo ПpиДaTTIiсть Дo ПpoеКry.BaIIшI.
Пеpедбaтrтги yзГoДкrнrш ПpoеtсГy бyдiвництвaз opганiЗaцi,ш/tr4.BJlaсникaМи irnкенеpшоr
Меpеж, ясi пoтpaгшrлоть B Зoнy бyдiвництвa.
Пiслrя ЗaBrpшеI{F{'I бyлiвrшацтвa ЗaбеЗпечиTи Bикoн€lнн,I BикoHaBЧoi тoпoгpaфo-ГеoДезиllнoi
зйoпши M 1:500, 1:2000 oб'скгa бyлiвrпщтвa Ta }Ia.цaHFUl.цo сЛyя(би мiстoбyдiBl{oго кaДagгpy
Упpaвгliнrrя, щo Mal бyпа пiдгвеpДкенo вiДмiткoro Упpaвгrirшя Пpo ЗaнесеIIнJI.цo
iнфopмaцiйшroiбaзиДal*х'мiсroбyдiBнoГoкaДagгpy.

Haчaльник yПpaвлiння мiстoбyдyBaIIHя
Ta apxiTeкTypи мiськoi pfl!и. :

гoлoвний apхiтектop мiстa

Paдченко l.Ф. 55 40 90
Пелипенкo Л.К' 55 40 90

'{,tI Io.B. сA€Hкo


