
ЗАТВЕ,РДЖЕНО

Наказ сектору мiстобулування та
архiтектури управлiння економiчного

розвитку та цивiльного захисту
Каховськоi районноi державноТ
алмiнiстрачilТ ./
вiд оýэ&рФ_ Nч t '", /l

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проекryвання об'екта будiвництва

Будiвництво спортивного комплексу при Тавричанськомч оКЗЗСо iM. о.Гатила
таврпчанськоi сiльськоi Dадп Каховського Dайонч ХеDсонськоi областi

(н аз в а об' жm а ф d iвнuцmв а)

Загальнi данi:
|. Буdiвнuцmво спорmuвноzо KoMruteKcy прu Таврuчанському ОКЗЗСО iM. О.Гаmшtа ТаврuчанськоI
сiльськоt раdu Каэсовськоzо району XepcoHcbKoi обласmi. за аdоесою: с. Таврuчанка, вvл. Дубiнiна.
буd. 9а, KaxoBcbKozo районv. XeocoHcbKot- обласmi
(вud фdiвнuцmва, adpeca або мiсцезнмоduсення земельноt diлянкu)

2. Таврuчанськuй опорнuй колlуналlьнuй заклаd заzсutьноI сереdньоi освimu iM, О.Гаmlла
Таврuчанськоt сiльськоiраdu Кжовськоzо району XepcoHcbKoi обласmi, Kod ЕДРПОУ 2б51900].
реесmрацiйна adpeca: Херсонська обл., Чаплiнськuй район. с. IльIнка. вvл. Шевченка. l2. кв. 2

(i нформ а ц iя про з аu clBH uка)

3.03.02 Для буdiвнuцmва mа обслуzовування буdiвель заклаdiв освimu
(вidповidнiсmь цiльовоео mа функцiонсuльно?о прuзначення зел,tапьноi diлянкu лwiсmобуdiвнiй dокуменmацii на
лuiсцевому piBHi)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:
|. 10.0 л,t * зzidно мiсmобvdiвному розрах.vнку, вuконанuй ПП кХерсонmехнопооекm>

(zранuчноdопусmuлrа вuсоmнiсmь фduнкiв, фdiвель mа споруd у лаеmрах)

2. Об'екm неэrcumповоt забуdовu
(максtспt ал ь но dо пусmtLчrай в id соmок забуdовu земель н o'i d iпянка)

3. Об'екm нелсumловоi забуdовu
(.максtлuально dопусmшrош tцiльнiсmь населення в Me)rcax uсurпловоi забуdовu BidпoBidHo| оlсumловоi оduнuцi

(кв арm алу, лtiкр ор айону)

4. BidcmaHb Bid об'екmа do червоноt лiнiI вул, Дубiнiна * не лленш.ле 5,0 м. Мiнiлwацьна BidcmaHb
dо споруd на смеuснuх зел,tельнtм diлянках - не меньше 8,5 м (Розdiл ]5.2 Вuл,tоzu do
проrtuпоасежншс вidсmаней ДБН Б.2.2-I2:20]8 <Планування i забуOова mерumорiйуl
(MiHiMa,tbHo dопусmuмi вidсmанi Bid об'екmа, лцо проекmуеmься, dо червонtм лiнiй, лiнiй реzулювання забуdовu,
iснуючttх буduнкiв mа споруd)



5. Земеltьна diлянка пid oxoooHHi зонu палл'яmок кульmурноI спаduлuнu, лwежi iсmорuчнtлс ареалiв.

КУЛьmУОноzо u,tацv. в пtеасах яках ёiе спецiальнuй режшм ii вuкорuсmанrrя, oxoooHHi зонu о6'екmiв
прuроdно-заповidноzо фонdу, прuбереэrcнi заэсuснi смуzu, зонu санimарноt охоронu не пidпаdае
(rШaHyBa,tbHi обмеасення (oxopoHHi зонu псlJуr'яmок кульmурноi сrtаdtцuнu, лtеэtсi iсmорuчнtlх ареалiв, зонu ре4)лювання
Забуdовu, Зонu охоронювано2о ланduлафmу, зонu охоронu археолоziчноzо lg/льmурноzо utаw, в дnесrссtх якuх diе
СПецiаltьнuЙ реuсuм ii вuкорuсfпання, oxopoHHi зонu об'жtпiв прuроdно-заповidноzо фоrф, прuбереаснi засuснi смуzu,
зонu caHimapH ot охоронu)

6. Iснуючu iHпceHepHi комунiкацiйнi Mepeuci вuнесmu на ллеuсi земельноI diлянкч проекmуслtоzо
об' екmа зzidно mехнiчнtlлtt улtовам BidпoBidHtlx усmанов
(OxopoHHi зонu об'екmiв mранспорmу, зв'жку, iнасенерншс кол,tунiкацiй, вidсmqнi Bid об'жmа, що проекmуеmься, do
i с ную ч|tм i нlс ен ер HlM м ер елс)

З ав idyB ач секmор ол,t мiсmобуdув ання
mа архimекfпу)u управлiння еконоJrtiчноZо

ррзýumщ rпgзцg iльн о zo з ахuсmу Кжо BcbKoi

районноI de?acaBHoi ймiнiсmраuit
(уповноваэrcен а особа вidповidноzо

уповн ов аэrсеное о ор2ану л4iсmобуdування
mа архimекmурu)
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