
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору містобудування та 
архітектури управління економічного 
розвитку та цивільного захисту 
Каховської районної державної 
адміністрації!
від Ґґ, ХСХ 201? року №

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

Будівництво будинків для відпочинку.
(назва об ’єкта будівництва)

Загальні дані:
1. Будівництво будинків для відпочинку за адресою: Херсонська область, Каховський 

район, землі Коробківської сільської ради___________________________________
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Мкртчан Аристакес Рафікович, 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул.
Миколи Букіна, буд. 16, кв. 114, інд. номер 2257423097____________________________________

(інформація про замовника)

3. Цільове призначення земельної ділянки: 01.03 Для ведення особистого селянського
господарства. Категорія земель - землі сільськогосподарського призначення. Від використання 
земельної ділянки - для ведення особистого селянського господарства, для сільського зеленого 
туризму. Відповідає схемі районної планировки Каховського району Херсонської області, 
(рішення сесії Каховського виконкому № 304/10 від 19.05.1979 року) _____________________
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на 
місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:
1. До 5,0 м (згідно номерів забудови)_______________________________________ _____ .

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. Максимально допустимий відсоток забудови ділянки до 60% (ДБН Б. 2.2-12:2018
«Планування і забудова територій»)___________________________________________________ ._

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Об ’єкт нежитлової забудови_____ *___________________________ •_______
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону)

4. Червоні лінії відсутні. При визначенні мінімально допустимих відстаней від об єкта, що 
проектується до існуючих будинків та споруд врахувати нормативні розриви (побутові, 
протипожежні, санітарні тощо) відповідно до ДБНБ.2.2-12:2018, ДБН В.1.1-7-2002 
«Пожежна безпека об ’єктів будівництва» ,іншіх будівельних норм, державних стандартів, 
норм і правил із визначенням ступеню вогнестійкості оточуючих будинків та споруд, 
нормативної інсоляції та освітленності приміщень об ’єкту будівництва та приміщень будинків 
на суміжних ділянках



(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд).

5. Планувальні обмеження відсутні. У разі виявлення знахідки історичного або 
археологічного характеру виконати заходи відповідно до cm. 36 ЗУ «Про охорону культурної 
спадщини» __________________________ ,_____________________________________________

(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах 
яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні 
захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Охоронна зона навколо (вздовж) об скта енергетичної системи площею 0,3236 га_____t
відстань до лінії ЛЕМ ЮкВ -10,0м____________________________________________________

(охороннізони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що 
проектується, до існуючих інженерних мереж)

Завідувач сектором містобудування 
та архітектури управління економічного 
розвитку та цивільного захисту Каховської 
районної державної адміністрації 
(уповноважена особа відповідного 
уповноваженого органу містобудування 
та архітектури)


