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Зaгaльнi дaнi:

1. BuD буdiвнu|lва: ътoвe 6Уд\вуицтвo; аdpecазefuteЛьнoio'!лянкЧ: ДуtтlpoтlgТpoPcькaoбл.,

м. Кaмoлtське (м..Цнi 3534

x Toвapиствo з oбмеженoro вiдloвiдarьнigшo ((кИ.МoД)); кoД. с.цPПoУ: 39029760, крaшa

н, вyл.Cеменa

(нaзвa об'сктa бyлiвниuтвa)

(вил бyлiвниuтвa' aдpесa aбo мiсцe pозтaцIуBaн[iЯ зeмельнoТ дiлянки)

(iнфоpмaшiя пpo замовншсa)

Cклrяpеlпсa, 1A; кеpЬник К ГaннaAнaтолiшнa, Tел. 097 051 11

3. ЗгiДroз iТ м.Кaм'янcЬкr lpl(rrrии
(вiдпoвiднiсть цiльoвoгo тa функшioнaлЬнoгo пpизнaчrння зеМелЬFlоi дiлянки

piшlенням мiськoipaди вiд 30.01.2015 j\bl197.59/VI зi змiнa}ли) теpиropiяpoэмiщеrшяoб'gсгa
мiстoбyлiвнiй лoкyментauiТ нa мiсuевoмy piвнi)

вiДroсrтrься дo виpoбrпдroТзони <<B.1>> (зoнa пiдпpисnлcгв I шaсy шлсiдгtl,вocгi), в МOкаx
з&(4сIIиx 30н Ta зoни ПI,ЦгOIIJIешUI, Чa'IIryIa _ B Мr)кax ЗсtхиснoТ

Ta Зoни хiмi.шloгo .шlешrя. Зoнa IJJкuЦIиBOсT1B

Д1BIIOЮ пiд тaкдi Bи.ц зaбyДoBи.
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,язанoi з
Згiдlo з витryoм з Деpx<aвнoгo земеrьнoгo кaдaffpy Пpo земеJьнy дЦtrilry NфIB.1205920682018
B1Д' |6.Оз .20 1 8, дiллкa нaДaнa зaМoBниIiy нa yп,loBilх opенД{: каdасmpoвuй

зB' TaшшIoгo 1|.02-дlтя
TA iТ oснoвl*тх' пiдсoбшо< i.цoпoмiжrп,rx бyдЬель тa

i' вud ДIRеJIь Ta

сПopyД.

Miстoбyдiвнi ylvtoBи Ta oбП{eн(ення :

1. БyдЬнrдrгвo pi.шсoвoгo теpмiншly пoлшaс y pозмiщеrrнi зaгrpoекгoвalшоl теюroлoгi.*шо< oб'скгЬ тa
(грaниннo дoпусTиMa висoтнiсть бyлинкiв' бyлiвель Ta сПopyд y метpaх)

oблa.щralтrя згiдroз мicгoбyДiB}шш pшpax\пilto\d, BисoTaякLD( BI,BIIaчaсTЬсЯ B ЗaJIе}сroсTi щ-
гIpLBIIaЧеI*{я тa щоцесЬ (виpoбш,rvi тaдoпoмiirсri), lpщIpFIIro Дoшycll,{\,Ia висoгнiшЬ Зa йgroбyДiBlilaa

poqpаxylil(oМ _дo 40 м.

2. Зa мicгoбyдЬrшдл pФpоryIilroм МtlксиМЕlJIЬI{o дoгlyстrшшшi вiдсoгoк зaбyдoви - |7 ,}oh.

вud вi
|ваno

uu

1210400000:03:0З10271, Шou4а |2,128З гцкаmezopiя земель зeшtлpoмwтclloвogl!ТpaНclIory'

(мaксимaльнo дoпyстимий вiдсoтoк зaбyДoви земельнoi лiлянки)

3. Hе BизI{aЧaсTЬся.
(мaксимaльнo дoпyсгимa Щiльнigгь нaселення B Межaх )китлoвoТ зaбyлoви вiдпoвiднoТ житловoТ oдиницi (квapтaлy, мiкpopaйoнy)
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BuЦIoBlдЩo.цo BиMoг З60-92** B.|.1.1 -20l 6 <<ГIoжежнa

iз визнaчеrшт,шu
Jt173 вiд 19.06.1996 (зiзмiнaпша duвuсь

шxflДIЛBocгl'

rшшaпдoнакoгшттyвaчь' вифпq<ь (чaffкoвo Рщ!}9.РLilI9; 
в м9Ццэ9щ П'ДioГшIеIшЯ щи

в и к o p И с т a н н я , o х o a x и о н i с м y г и , з o н и с a н i т a p н o i o x o p o н и )викopИстaння' oxoрoннl 30Ilи o0-скт]

rтдвi Пнiтпrсl mеnx<шrськoТ тa )lГЕC.чactиIIaB зoнl
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Кaм'*rськoiмiськoТ

Дoвa мiсьюоr i сirьськtос щсеJIеIъ). dtlвuсь

'ДIBI{иIЦBa

ШсЛЯ зaбезпе.пrги BикoнaшUI BикoIIaBЧoТ

M1: 1:2000 oб'скгa бyдiвiшшггвa Ta нaДaшIя Дo
IЦoМaс ЗaHесешUI.цo l

М1 дЬнoгo

Haчaльник yПpaBлiння мiстобyлyBa н Hя
тa apхiтекTypи мiськoi РaДи -

головний aрхiTrкTop мiстa

Paдченкo l.Ф. 55 40 90
Пелипенкo Л.К' 55 40 90
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Пpuл,timка: з набpанням чuннoсmi уpахуваmu noЛoнtсеtlня ,ЦБH Б'2.2-12:2018 <Планування i

забуdoва mеpumopiй> 1npuйiяmolo нсl замiну ,ЦБH 360-92** кMicmoбуфваtlня Плаlцвання i

забуdoва мiciкьх i ciльськI'N noсеtlень>) заmвфэюeнozo 05.04,2018 Mфеzioнoм.
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