
Орган мiсцевого самоврядува}IIlя
Зеленодольська MicbKa об'сдrlана територiальtlа гроNlilлil

ВИКОНАВЧ14Й KOMITET
зЕлЕнодолъсък()i MICbKot рд/Iи

ВIДДIЛ АРХIТЕКТУРИ ТЛ IНСПЕКЦII ЛЕРХtЛВНОГО
АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

нАItАз

lQ . ,серпня .202l poK)z J\b 20

Про заmверdхсення мiсmобуdiвн uх умов
mа обмеuсень dля проекmування
об'екmа буDiвнuцmва

Вiдповiдно до частини б,7 cTaTTi 29 Закону УкраТни <Про регуJIrовання Mi-
стобудiвноi дiяльностi> зi змiнами J\Ъ l42З-IХ вiд 28.04.2021 , лIаказу Мiнiс,герства
регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комуна-пьного господарства
Украiни М 135 вiд 31.05.2017 < Про затвердження Порядку ведення реестру Mi-
стобулiвних умов та обмежень)) зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
Ns714/30582 09 червня 2017, розглянувши заяву ТОВ СП (НIБУЛОН) Зелено-
дольська фiлiя в особi директор Ярослава СТРАТУЦИ ( вх. Jф145001-004928-
З59-02-2021 вiд 02.08.2021) щодо надання мiстобудiвних умов та обмежень для
проектування об'ектабудiвництва <Нове будiвництво багатоквартирного житло-
вого будинку, господарських та технiчних споруд за адресоIо: с. Мар'янське,
вул. Щентральна, 97 Криворiзького району (Апостолiвського району), !нiпропе-
тровськоi областi>

НАКАЗУIо:

1. Затвердити мiстобулiвнi умови та обмеження для проектуванIrя об'скr,а
булiвничтва (Нове будiвництво багатоквартирного житлового будинку,
господарських та технiчних споруд за адресоlо: с. Мар'янське,
вул. I-{ентральна, 97 Криворiзького району (Апостолiвського району),
Щнiпропетровськоi областi>.

2. Контроль за виконанням даного наказу зzLлишаю за собою.
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Мiстобудiвнi умови r-a обмежеll}tя
для проектування об'скта будiвницr-ва ЛЪ (l2

гатоква
: с. Мар'янське. вyл. льна.97 воDiзLltоl- aII()lly

/ (о. t;rгoK
до 11о1llrдцr<у IteiцeIlIIrI рсссl р),

пriстобулil]]ILIх yMol] l,a обпtе)ltеttt,
(пунrtт З розlriлу I)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вiддiл apxiTeKTуDll та iHcrleKltiT l(cll-

жавного архi,гектYDllо - бy/lilrсльllогtl liоll-г-
ролю ви конав.tого копl iтетy З c.:l el ltl,,I о., l l, с l,-

tcoT }ricblctlT rlадrl
(наймеrrуваrltlя уповнова)Iiе Ho0-0

органу м iстобулува t t ня,гlt а 1lx i.ге rtT-yp и )

I0 ссрllня 2()2I poKу Nc 20

l)ких'I-a

ського Dайонy), ДнiпропетровськоТ обласr.i
(назва об'скта булiвниttтва)

Загальнi данi:
1. Но тво 2-х повеDх гатоItва ГО ЖIЛТЛОВО lIIIKv з ;ll:lIIc2ll),l(()to
на га визначеIIе мiстоб ю llo KvNleI1,1-1t l liclo <</lс,г:t.tl l,-

|220,
пло

'янське К iзького па
Зелено KoI Mlcb

25га с. 'яIIське l}lIIl tloM
цриватrliй власrrостi П (нIБУJI()II)> я

тлQI}0го будиllкt, по
нiппопет ькоТ об"rtас гi>>

и вiл 26.03.202 Дф223 за irлресOIо: l]\,.lIIlIlrr
ен Мар'яltсьltе. lJc.lle l,c1,ItiI,1,cJlt1,1,o1-1i a.,l 1,1 la |-p()\lir/(a, JillltllttIl i,l l, lcll ii

ка область
(вид будiв ни цтва, адреса або м iсцез наход)i.;еtl ня земел bHoi дiл я r r krl i

2. Тов ою вiдп нlстю сlл rlодарськс пiдttрllс}Iс,|-l}(l <li I Б}/-Он) а фiлii ьсь Ярослава С'ГРА'ГУI lи
ьна. l аD'янськ еIlоlIолLсь lr-1,oDia.llb l

2
(iнформацiя про замовнлrка)

3. Земельна дiляIIка плоцIею 0.2500 га. кадастровIIй ноп.Iер 1220385500:03:003:0083, |Iiлt,0|}с

|.I

ня - для вtIIIцтва говчваII гатоItва IОГО ЖИТЛОВ ,Il 
I,I II t{\,

но витя
еп витягу НВ-12|62987з2021)" ка

lry дi"rrяltlсч вi:ц [5.()7.2021. lIrl-
еiuелI) - землl ловоТ r,a гропrаllсь liclT з:tбt,/tоlr l l ;

Ilальне п чення зеju Тдiляllкll - гliд po:lMill(clrtlя б:rl-ir1.oI{l}itl)l I.Il)IloI.() бl;tll-
о кYмеIIта el,ilJIbItlIlt r|ilc,гIl It tгl,c|lll 1,oIrii I|. I0 rltcr()

аD'янське ер 1220385500: 03 :003 :008З, Ilttl rtIilx()]IlI1.1,cя l} lII)IIB1l-
TоВ СП ( УЛон)) я бyлiвltllrlтв:t та обслугqI}уt]illIltrl баг:t,гоlсвlt1-11.1l

лового

I{TY:}NIlII оо

по вYл.
cTl)) якtIи € основни

IIrI геIIе

blla.97 ' яl lrcb ке Кр l,t llt]p i l ь lctl I,o 1l :t li,i tl lrr,, Ill i l l-
iueIIToltl л"IIfi v],0ч |Icl I rl rI,!2l,|,l}cp/l?Iicll о г() I l l) () с

IIого п.паtI МаD' яtлсl, ке А l lоq,l,сlл i ltc ь lco гtl lra ii о t l t,
Il овс обласr-i ЬкоТ рllд}r lliл 26.05.20l7

(вiдповiднiсть цiльового та функцiонiu]ьного призначення з.по.п""оБ"_iБ
мiстобудiвнiй документацiТ на мiсцевому piBtli)



Мiстобулiвнi умови та обме}кеIIIlя :

2. но
(граничнодОгryстима висотнiсть будинкiв, Оулiо.п, ЙiЙру[у Бро*;
4iTa анчваII заб

50%

')J.
(максимапьНо доtlустимИй в iдсотоК забудов И земел ь ноi д iля нк и )

ьII енн ежах иl} l]0l}ст з1lого
fi одиницi (ква в III ltп,li,гкrl 2

:2019 ( анIIя
!..

а tLl IltcTI> tI IHrI llil l r:t ,I,eIlll-
земел lляIIк иII Il lIeTTo) лля 2-х IIoBepxol}ol,cl б:t l,a,1,1l-

ового оудинку }|е повинна перевиrцува.trl JIIодси tl:l I,a

-
(максимально допустима lлiльнiсть населення t} ме)(ах ;lct.tl,лoBoi.}aС)r,,ltclt]tt

(dlланYван заOYдова територiй)). в T..I. IIцо/lо вiлстаIIеIi До iсIIyrоtlих .г1l ,t1llIll()eli,T()t}:tlllr

вiдповiдllот житловоТ одиниtti (кварталу. мiкрirрайонr })

4. МiНiМаЛЬIlО llОПYСтипri вiдсr,анi вiл об'€к.га. lrlo rlрtlек.г\,ст,l,ся. jц<l .lcplrtlttllx.:litliiir.iIilliii
Dег\,лIовання заб

-

ТОВilНОГО Об'СКТV lle Меltrпе 3.0 м. Bi/tcT:rHb Bi/t об'скr.ч /to icrlvltlчlrxБilllllcill .l.:l сlltцrrГ,з, i-
Дно t|поТиПоже}кних Та санi'гаDllих вимог вiДttовi/цно l(Б[I Б.2.2-12:20 |9Ь <[I.,lttHyBalIIlHla ,,,-
uloouu r"o"roorou, ,.*.rо,,о o'rorr.n,,o*o ur,orrr.'offio nnn,"^.r,o, ,.,rr,.,,,,-piclo садибноТ r,китдовоi забудоuи по вул. Це ,оr<l.ti доr*ч*еr,тrl ,,n
з€млю lllодо яких н€ офоDмлIовflлися. iз пiвнiчного з:tходY - теDи,горiсrо гD,lпt:t/(с1,1сtlТ зtlll1.1

,л,", *, *|r,цrл,.,,rr*

жIIтл tI

19 (( ловl
B.2.2-40:20l цrозивlliсr,ь бчдiвс.lll, i с \]l ( ))

IIl IIол IIя))
Бн 11.2.2-

(мiнiмальнoДoпyстимiвiдстанiвiДoб'с:к'гa,ЩotlpoекTу€l.Ься.Дo.'.pffi*"".*".*-""'"
icrl1 lо,rих булиllкiв lil cllol)yf I

5, l}iДповillно ло пriсr'обYлiвrlоТ ДокупlсlrтаItiТ зсмс.ll1,1lа /ti.lllllllta зllttxtliltt l r,crl ,til ,\lciI{il}tl.J()tl
oXoDoIlII ПflМ'ЯТОI( КYЛЬТYDttОТ СПаДlrЦИНll. ic'гoplI.rrlиx аDеалitl. зоll pc1,1,JIIt)llltllltlt l:tбt,l(t,r.,,,.
зo|l oxODoHIoI}a|ro
яlкого дiс спеl-цi:tлl,ний реiким iх tзlлкоDrlстаrlпяl. охоDонlrих зоlr об'скliв tlplrlltlillltl - t:tlItltli;l-
IIоГо (ЬонДY. пDrrбеDежнllх захllсltих cMyl-. cattiTapHo - захlлсrlих T:t illIltl.tx зtltl. _l:tбсltlсчlrlIlarD""rr"ri YrО"r' ДrО 

'Орrоrоrrо.о фyr,*цiоп,yuо*r*rо обЪ_rar\,, ,r-ilББ;,l a.rr..nr,,,,rT /(i.,,r,r,,.,r,ocix об'€кТiв на прlrлег.оll* теDllторiях вiдr,оuiл,ю ло ,зrпп,tо. ДБн Б2-2_12:2019 ,,|irrоiБi,,,r,
Та ЗабYДОВа ТеПИТОГlili>>. Забезпс,lrrти дотrrимаlllrя irrсолпrцiiirillх вlл,r,кlг i ,,,i,-,ir,r.r.,,Бu, Ti,,,._
тансй вiд iснчlочих та заrlпоектова
(n.nu'')''^.''(lttttt.ме;Iсiiстoplt.lttltхil]]са..li||.3llltl,o",\.ll(lltilllll'l
забулови,зонtlохороI,Ilованоголандшаtllту,зоIlllохороIlllархеологiчногокчJiLтуl)I-tог()tllitl)\/.,]Nlсrlillхlttittх.,tiс 

cttctti-алыIlll,"IрежиМiхвиt<ористанllя,охоронltiзоttl,tоб'сктiвIlрllродtIо-за,rоuitt,,о,,о,Ропл1 
,ttpltбcllc;ltltr_ritxttcrtic\,l_\lll. }()llilcaHiTaplloi охорони)

6, Ila ЗеМеЛЬIriЙ ДiЛЯIIЦi. ПеDеДб:rЧеПiri пtiстобчдiвllоlо lцoKyMcllтatIiclrl ,,t.,lll бr,jritrlll,,,,,,.,,, ,",,,,,,_,lеlrого об'скr,а, oxopo1-1lti зоllll об'с,lс,гiв,гр:rllсIltl]r,г},,,,,,,rrr'о,r,ar,,,a,ra,,,r,,r,rt1.1сtli. Iic,l.:ttltrlз..tctt:t
oxODolIa зоIlа гirзоIlDов()л\, llllзbl{oI,o I,1lcKy А'Г <<l[lliltllопстDоlзс1,1tт':t'з>> - ().()l32 l а. ()xrltlolllli
?orlll дilочlrх MeDciK (зir ltaяBlltlc,l,i) Bllзlta.lllTlr lli:tlltllliдlItl ltо j[JiJl [J.25J5:2()lз-lциrцццц,лrд
ЗОВIIilПIIi MePe?Ki i СIIОрYДи. OcIIoBIri пoJIqrкetlIlrl 1,1)ocN-ryr}altlIrI). l(Бl J lJ.2.5_7{:20l *] (ll()jt0ll()-.
cTa'IalrHfl. ЗовlliшtIi мережi та спорудцп>>. ДБfl I}.2.5-20-2001 <гайпой.lаlrl,r,. :J,,,r,,i,,,,,i n,"_
De}'*i'a СПОtrvДrr'r. ППаВИЛ o*oDol,rn елеlсrрп,.,,r,,х пlепсrк. Праlыr.,, БЙi,,,,, .,,i,riil .r,,1,*,nl i,,_
IuIIх деD}кавItих с
)KellcDllltx KoMvHiltaltiй lla нопмативrly вiдстаlrь вiд об'ект:r будiвн lrITBir ]1.1lll зitбсзllс.lеlllltt



ьних но х чмов BJtacIIиltt
lli:laltirlllll в.п:lсIt Il r(1l j\r L

(балансоYтримувачами) iчж.еrrерних меDеж. якi потрtrпляIоть в зоllу бr,lцiвllllц,l ва(з:t ltilrrBl{()-
хiдностi забезпечити oxopoHrri зони пDlt прокладанlIi ttOBttx! pettollc-t.pуlcltiT l,:t

lнженеDни
(oхopoннiзoниoб'сктiBтpанспopту,ЗB'язку'i"*e".p""*

до iснуючих iнженерних мереж)

б},дiвельllого контDо;rю вlIкоllавчого /
копliтетч ЗеленодольськоТ MicbKoT Йи _ f 

'= '
(уповноважеttа особа вiдповiдltого L - -ffтйпrrс)

уповноваженого органу
м iстобулуваIl tJя та арх iTeKTyp и)

олег ЗдЙМАК
(l1.1.Б.)

Н :t.la.,l ьItик вiддiлr аDх iтсlt,гу ]rll


