
ЗАТВЕРДЖЕНО:

мiсmабуdiвноzо каdасmру Кqховськоi

раЙонноt d ержавноt аdмiнiсmрацii
(найrленування уповновzDкеIrого органу мiстобудуваннrl та

архiтекryри)

,/

|/g. оа. ;о2о Ns :- /4

Мiетобудiвнi умови та обмеження

для проектування об'€кта бyдiвництва

Реконй-vкцiя немсаmловоI (лim Г\ бчdiвлi в бчdiвлю dля чmошмання 400 zолiв кiз .

(назва об'екта булiвничтва)

Загальнi данi:
1. Реконсmрvкiя неlсаmловоi бvliвлi (лim- Г) в бчdiвлю vmрtмання 400 zолiв кiз по вvп Ценппалльна,
45вс.
(вид будiвництва, адрЪса або мiсцезнаходженнrl земельноi дiлянки)

2. Товаоасmво з обмеаtсеною вidповidалльнiсmю ttАzробiзнесу. IHd. Kod юрuduчноi особi 30955280,

74863, Херсонська обл. Каховськай ройон. м. Нова Каховка. вvл. Пеошоmравнева, 33-в .

(iнформацiя про замовника)

З. Kod 07.73 Для iHtllozo сiльськоzоспоdарськоzо поазначення (вumяz з Дереlсавноzо зе"аельноzо

каdасmрч про зелwельнч diлtянкч HB-650703l272079. Проекm об'экmу вшконvэmься на ocHoBi
dеmшшноzо планч часmuна mерumооii ооiенmованою ruлоtцею 72,0 zо за мееrcамu населенноzо

пvнкrпч с. Мао'янiвка. Тавоuчанськоi сiпьськоt ооdа'каховсько?о оайонч xeocoHcbkoi обласmi
(вiдповiднiсть цЬового та функцiона.пьною прrl.значенIul земельноТ лiлянки) ( мiстобудiвнiй документацii на мiсшевому
piBHi)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:
|. Умовна вuсоmа бvdiвлi 8,700 м - 7-повеохова ( HadaHi mехнuко-еканомiчнi показнакuI м

(граничнодоrryстима висотнiсть будшIкiв, булiвель та споруд у метра9

2. 45% зzitно ДБН Б.2.2-I2-2аl9 dоdаmок Г.2
(максимально допустшлIй вiдсоток забудови земельноi дiлянки)

З. не ilсаmлава забуDова
(максимально допустима щЬнiсть населення в межах житловоi забудови вiдповiдноТ житловоТ одиницi (квартаlry,
мiкрорайону)

4. rеконсmwкИнеuсuлшtов
Б.2.2-12:2019 ,,Планчвапttя i забvDова mершmорiй" розdiлч 15 ,,ПРоТИПоЖЕЖНI
ВИМОГИ ", вumрtмлаmа ноомаmuвнi пооmапоэtсеltснi розрuвu Bil iснvючuх mа запроекmоеанuх
буdiвапь mа спорчd. вidповidно mехнiчнuх vмов dо iHleeHepHozo забезпечення об'а<mа
бvdiвнацmво шоdо помсеlсноi mо mехноzенноi безпекu, йvнкцiонмьноzо поuзначення об'жmv,
iз вuзначенн"ши сmvпеню воzнесmiйкосmi оmочуючuх бчdанкiв mа спорчd.
в wцовах забуdовu, шо cMlallocя, проmuпоlселснi BidcmaHi tпiltc lсаmловtлпtu бчduнкшма mа Bid

еrcumловлlх бчdанкiв i спорvd iHtaozo празначення atil вuзначаmа зzilно з проmuпомсееrcншwu
вuмоzама по mлбл.15.2 розdiпч 15 ДБН Б.2.2-12:2019:



BidcmaHi прu III сmvпенi воzнесmiйкосmi бчdанкч do буdанкiв IJI, III сmупенi воzнесmiйкосmi
слid праймаmа 8 м-, dо бvdанкiв IIIa,III б,IV,IVа, V сmvпенi воzнесmiйкосmi слid прuймg.mu 70 м.
BidcmaHi Bid об'жmа, якай пооекmvетпься прuйлwаmа вidповidпо ДБЕ Б.2.2-72:2079 :

- Bid червонлtх лiнiй mа лiнiй оеzvлювання зшбчdова - 3, 0 м.
розмiсmumа об'екm в меuсах BidBedeHoi зел,аельноii diлlянка,, поза лцееrcама охороннuх зон

iHekBHepHax комvнiкацiй mа за чмова забезпечення нормаmавнах вuмоz mоасчвання mа уmршrпання
iHэtceHeoH ltx JпeL еж зzil н о з Л Б Н Б. 2. 2- 1 2 : 2 0 1 9
(MiнiMmrbHo допустиrrлi вiдстанi вiд об'екта, що проектуеться, до червоншх лiнiй, лiпiй реryJlюваIilu{ забудови, iсrrуlочlтх
булинкiв та спорул)

5. Бчdiвнацmво весmu в мееrcах земапьно:i Diлtянкu. OxoaoHHi зона пuw'яmок кульmvрноi спаdшuнu,
Meelci iсmорачнuх aЙemtiB, зона охоронюваноzо ланdtuайmу, зонu охооона археолоziцноzо
wльmvоноzо uларv, в меlсаж лкtlх diе спецiалльнuй рееrcuм ix вuкорасmання, охоронпi зонu об'жmiв
прароdно-заповidноzа фонdv. поuберёаtснi захuснi смvzа, зона caHimapHoi охооонч -
вidсvmнi
(гшанраlгьнi обмеження (oxopoHHi зоIil{ паJt{'яток кульryрноТ спадцIини, межi iсторичних ареалiв, зони реryлюванIrrI
забудови, зони охоронювatного ландшафry, зони охорони археологiчного культурного шару, в межах якrоr дiс спецiальний

режим ix використанЕя, oxopoпHi зоrти об'сктiв природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi сNцли, зотrи caHiTapHoT

охорони)

6. БvDiвнuцmво поза охороннuх зонаж. IIрu проекmvваннi переdбачumu BidcmaHi Bid iHaаeHepHux
меоееrc зzidно 'IБН-Б.2.2 -12:2019. dоdаmок ЛЬ 1.

пid час проекmvвання забезпечаmu вuконання вttпtоz diючuх бvdiвельнах норм, dерlсавнuх
сmанdарmiв, норм i пDавал, переdбачumu перенесення iнlсенеопuх мереuс на ноDлааtпuвнч BidcmaHb
Bid об'еюпа бvliвнuцmва за mежнiчншчtu vмовuwч anacшukiB ( бuлансоуmрчмувочiв| мереuе .

(oxopoнHi зояи об'екгiв траЕспорry, зв'язry, iнженерних копгуlтiкацiй, вiдстанi вiд об'екгц що проекту€ться" до iсrrуючнх
iнженерних мереж)

Головнuй архimекmар
(уповноважена особа вiдповiдsого

уповЕоважеЕою органу
мiстобудування та архiтектури)


