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Haкaз yпpaвлiннЯ )киTЛoBo

-

кoМyТ{aЛЬнoГo ГoсIToДaрсTBa'

apxiтектypи тa мiстoбy,цyBaI{ня
oлексaндpiйськoТ мiськoТ paди
(нaйм енyвaннЯ упoBнoBa)кеt{oГo opГa}rу
м iстoбyлyвaння тa apхiтектypи)
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Miстoбyдiвнi yMoBи тa oбMe}кеHIIя
ДЛя ПpoeкTуBaння oб'сктa бyлiвниuтвa

t/4

Hoве БyДiвництвo пpoтипoжеrкнoi нaсoснoi стaнЦiТ тa пorкежниx pезеpв),aрiв Для ЦеxY
lB Пo ПDoB.
лексaндoiя Кi
(назвa oб' сктa бyлiвниuтвa)

Зaгaльнi

.Цaнi:
в м. oлексaнлоiя.

ПDoB.
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з

Кi

(вил бyлiвницTBa, a.цprсa aбo мiсцезнaxoДжеЕlнЯ земельнoТ лiлянки)

iдпoвiлaльнiстro ..Кa

1МaисT

м'oлексaн
(iнфopмauiя пpo зaмoвникa)

изнaЧення
янки - ЛЛя DoЗМllПеF{
ПЛУaTa
oснoB]]
ниХ 1
1BеЛЬ Ta cПoDvД IrlЛП
oТ мaши
пpoмислoвoстt. пеpеДaнa в кopистyвaння зa Дoгoвopoм opенДи земельнoi Дiлянки вiД l4.02.2019.
ФyнкЦioнальне пpизнaчення земельнoТ Дiлянки - Для б}zДiвниЦтвa i oбслyгoв)zвaння
вирoбничих б},дiвель i спop},д.
еDaЛЬнoГo

paйoнi ITpoB. Бopисa Иoгaнсoнa
28.04.201'.7 Ng277 земельнa лi

еTaЛЬн

еннЯМ oлексa

в

oBaнa v Bи

(вiдпoвiднiсть цiльoвoгo тa фyнкuiонa;IьHoгo llpизнaЧеншl земельнoТ.цjлянки мiстoбyдiвнiй дoкvментaцii.)

Мiстoбyлiвнi yмoви Ta oбMе)I(ення:
МеTD1B
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J.

(гpaниннoлoПyсTиN4a висoтнiсть булинкiв. булiвель Ta сПopyД y метpaх)

11 вiдсoткiв вiдпoвiднo з мiстoб},дiвним poзрaх},нкoм

}lr BpaxoBYсTЬся.

(мaксимa'тьнo .цoгryсTиMи й в iдсoтoк зaбулoви земел ьнoi. лiлян
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к
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т

oдиницi (квapтaлy мiкpopaйoну))

4. BiДстaнь вiД бY.цiвель пpoектyсмo!' нaсoсноТ стaнЦii тa пoжеlкних
резеpвyapiв дo бyдiвлi Це*y з
вигoтoвлення пiнoполiypетaнy - не менше 12 метpiв. вiДстaнь вiД пpоект}zсмoТ нaсoснoТ стaнЦiТ
тa пolкежних pезеpвvapiв Дo лiнiТ рег},лroвaння зaбv.цoви пpoвvлкy Бopисa Йoгaнсoнa. 19З.0 i
206.0 метpiв. Biдстaнь вiд б),дiвель пpoектyсмoТ нaсoснoТ стaнцii тa пoжеяtниx
резеpв}laрiв до
пoвiтpянoi лiнii електрoпеpедaч не менtпе 20.0 метpiв
(мiнiмaльнo лoгryстимi вiДстaнi вiд oб'ектa Цo ПpoекТy€.TЬся

.цo чеpвoниХ лiнiй, лiнiй prгуЛIoBaНI]я зaбулoви.
lснyтoчих Oy.Цинкtв тa спopyл)

5.

ГI

ПoBlДнoсTl Дo ЛеТa-цЬн

lIIIеF{ня

ПpoB.Бopисa ЙoГaнсoнa
(плaнувaльнi oбмеження (oxopoннi Зoни пaм'ятс.lк культypнoТ сПa.цЩиl.lи, межi iстopи.tних apеaлiв, зoни
pегyЛЮBal]н,l зaбyлoви, зoни oхopoнЮBaнoГo лaнлшaфтy, зoни oхopoнИ apхеoЛoг|ЧHoГo кyJtЬl.ypнoГo шapy'
в N4е)кaх якиx Дiс спецiaльний ре)киМ Тx викoристaннЯ, oХopoFlнi зoни oб,сктiв пpиpoлнo-зaпoвi.цнoгo
фoнДy,
щибеpежнi зaxиснi сN,{уги, зoHи сaнiTapнoТ oхopoни)

TaIIня

o0Ме)кvсTЬсЯ oХoDoriн

oб,сктa еI{еDГеT

сиотеми _ пoвiтpяних лiнiй електpопеpеДaчi. Зменrпення poзмipiв oхopoннoi зoни пoгo.цити
MLI (бaЛan

з

t.цПoBlлниx МеDе}к.

lснylоЧиМи Ta ПpoекTF{иMи 1нх{енерниМи МеpежaМи i сПopyДaМи зГiДнo З BиМoГaМи Деp}кaBниx
бyдiвельних нopм ДБH B 2.2-12:2018 <Плaнyвaння i зaбyдoвa теpитopiй>
(oxopoннi зoни oб'сктiB щaI{спopTy' Зв'яЗкy' iнженеpних кoмунiкauiй, вiдстaнi вiд oб'сктa, Щo ПpoекTyсTЬсЯ,
iснуюних iнженеpниx меpеж)

t'o,

'

,.

'"?.

.i',;,

--j;
тa
..,.,.
.ffi
].',,,',
pеМoHТнo-бyлiвельниx рoбiт.
i '.; .''.';''
гoлoвний apxiтектop мiстa
, \.::'::.'

Haчaльни к вiллiлy apХiTекТyp И

..,'.

,

\,:,:|:,э,,'.1

(упoвнoвaженa oсoбa вiдпoвiДнoгo
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