
Орган мiсцевого самоврядування
Зеленодольська MicbKa об'еднана територiальна гроN{ада

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
звлвнодольськоi MIcbKoI вrди

ВIДДIЛ АРХIТЕКТУРИ ТА IНСПЕКЦII ДЕРЖЛВНОГО
АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

нАкАз

16 липня .2021 року Nq 16

Про заmверduсення мiсmобуdiвнuх умов
mа обмеuсень dля проекmування
об'екmа буdiвнацmва

Вiдповiдно до частини 6,7 cTaTTi 29 Закону Украiни <<Про регулювання Mi-
стобудiвноi дiяльностi) зi змiнами J\b1423-IX вiд 28.04.2021, наказу MiHicTepcTBa

регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунапьного господарства
Украiни J\b 135 вiд 31.05.2017 < Про затвердження Порядку ведення ресстру Mi-
стобудiвних умов та обмежень) зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
Ns714/30582 09 червня 2017, розглянувши заяву ПП <Фабер Груп>
( вх. J\b145013-004344-359-02-2021 вiд 09.07.2021) шодо надаFIня мiстобу:liвtlих
умов та обмежень для проектування об'екта будiвництва <<Реконструкцiя
Великокостромськогб лiцею Зеленодольськоi мiськоi ради за адресою:
вул. Фартушного,2| с. Велика Костромка, Апостолiвського району, .Щнiпропет-
ровськоi областi>

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити мiстобудiвнi умовита обмеження для проектування об'скта бу-
дiвництва <<Реконструкцiя Великокостромського лiцею Зелено.щольськоi
MicbKoi ради за адресою: вул. Фартушного, 21 с. Велика Костромка, Апос-
толiвського району, ЩнiпропетровськоТ областi>

2. Контроль за виконанням даного нак€ву з€Lлишаю за собою.

Начальнuк вidDiлу
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До:fаток
до Порядку ведення ресстру

мiстобулiвних умов та обмеrкень
(пункт 3 роздiлу I)

ЗАТВЕРДЖЕI-IО
Наказ ВЦдiл 4рхiтектуllи та iHcпclcltiT

4ержавного aDxiTeKTyplIo - будiве.,lr,цоt,tl
контролю вrrконitв.lого lttlM iтстy

ЗелрнодольськоТ MicblctlT ради
(найменуваншI уловноваже ного

органу мiстобулування та apxiтeKTyp и)

16 липпя 2021 покч N9 16

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектуванця об'скта будiвництва ль 01

реконстрyкцiя Великокостромського лiцею Зеленодольськот MicbkoT ]ritди за :tдресоlо:
вул, Фартyцноцо. ?l,c. ЧелFкр Цостромlса. Ап9стодiв,ського району. /hliпpollc,r,rloBcbKoT

обдастi
(назва об'с кта булiвничтва)

Загальнi данi:
1. Рецоцqтрyкцiя, вyлиця Фаrrтyшного, 21. с. Велика KocTptlпllc:t, _3elrclIo,Io. lbcblca
т9lrиторiа.цьна громада" Кrrивоrriзький Dайон. Дrriпропетповсьlса обл:tс гь

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноi дiлянки)

2. Виконавчий KoMiTeT Зеленодольськоi MicbKoi ради,
к9д €ДРПОУ ?ý5{3291. вyл. Рнергетична. 15. y. ЗелеlIодольськ. Зе.пеllодоLrьська
територiальна гроуада. Криворiзький rrай.он. Днiпrrопетровська область. 53860

(iнформацiя про замовника)
3. I-Ia земельrriй дiлянцi розташована будiвля rrавчалr,ltого закладу - Bc;rlrKoKoc,гptlпtcbKIrIi
лiцей Зеленодольськоi Micbkoi ради Днiпропетровськоi областi. Згiдно ]}итягy з ДеDrкавного
ресстDу речових прав на нерухоме май

-

травня 2018 року, ресстрацiйний номер об'екта нерухопrого MariHa: 15478921l2203. llorrcp
зрписy про право власlrостi: 26050845. пiдстава виrrикrrеllltяl llp:ut:l B.:l:tclltlc,l,i: lJ:tKtlll
УкDзiЪи <<Про внесення змiн до деяких законодав.rих arcTiB УкDаТIrи lltolцtl poll;rrciKlll;tlltlяl
земель деDжавноТ та комунальноТ власностi>, серiя та lloMcp: 5245-VI. BrrдltlllIii 06.(}().2()!2.

видавник: ВеDховна Рада УкраТцп" lсадастDовиlYl нопtср ,lerlc.:lblItlT iti.лrццц
122Q381100i03:002:0098. площа - 2.7465га. ltiльове призlrа.lеllrlя: lt.llя бr,дirlIllllt,l,в:r l,:r

обслyговування будiвель закладiв освiти.
Згiдно з геrrеральним плашом с. Велr,rка КостDопtlс:t, Ilозlrtlб.ltсltllrt

<<Укрндiпцивiльсiльбyд>>. м. КиiЪ. 1984 р. земельrlа лiляllка зtrахолllтl,сп tla ,гсрrr,горil_

громадського цеIrтру.
(вiдповiднiсть цiльового та функцiонаJIьного призначення земельноi дiляttкtr

мiстобулiвнiй документацii на мiсцевому piBHi)

Мiстобудiвнi умови та обмежеtIня:

1. Рqцонстрчкцiя заплановаt,lа у межах гDalll1.1lloT висотп iсllylо.лого ltаlз.t:tльног,о ,lali.,l:t/(r,

(граничнодопустима висотнiсть будлlrlкiв, булiвель та споруд у метрах)

2.Iснуючий
(максимально допустим ий в iдсоток забулови земел ьноТ дiл я н Kr,l)



вiдповiдноТ житловоi одиницi (KBapTarry, мiкрорайону))
4. ll та лlнll

о lнll -

ня визначенr 11лilttом
(( l}оIIих))частин х

в II

спо Б.2.2-|2: ваtIня та за
(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд об'скта, що проектуеться, дО червониХ лiнiй, лiнiй регчлюванtlя забудовrr,

5. льнi об oxoDoHHi
(п.гrануваrrьНi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурноТ спадщини, межi iсторичttих ареалiв. зоtttt
реryлюваннrI забудови' зони охоронюваного ландшафту' зони охорони археологiчного куJlь.гурноl.о lllap)i, в
межах яких дiе спецiальrrий режим ix використання, oxopoHlli зони об'сктiв прllродllо-запоlriдttого riloir.lry,,
прибережнi захиснi смуги, зони caHiTaprroT охорони)

ни дiючих наявностi) в о 75:2013
Зовнiшнi ванtIя)) н в.2.5-

74;2013 , <<Водопостачання. Зовнiшнi мережi та спорчдп>>. ДБFI B.j.j-zo-zoor
азопостачання. Зовнiшнi мережi та споруди>>, Правил охоDони електDIлчrII,Iх

Правил охоDони лiнiй з,в'язку. irrших деDжавrIих стандаDтiв. ltoDпr i пDаlllr.,l. ll ll:t.зi
ocTi передбачити пеDеrrесенrrя irrженеrrних комунiкацiй на нормативнч Bi

'екта KoIIaIIHrI вим их бчлiве.ItLtItlх lI()1)}I ,l,

TexHr в власникlв мYвач|в atIп,l,tI Ilrl 11

будiвництва з оDганiзацiями власtrIrками (балансоутрl.tмYвачапrlt) illпtctlcplIIII пlсрсilt, tllci
ПОТDаПЛЯЮТЬ В ЗОНY бYЛiВНИЦТва(за наявностi). При ltсобхiдгlос,гi забезгlсчllтlt tlxrlnolllli зrЙ
пDи пDоклflдаIIнi IIoBIlx. peKollcTDyKlцiТ та еlссплчатillцiт icllуIoчlIx ill;ltcltloццI

(oxopoннiзoниoб'ектiBтpaнспopTy'зв'язкy,iнженеpних*o'уnй.,,.,,
до iснуючих iнженерних мереж)

Начальник вiддiлу арх iтектчри
та iнспекцiТ 4,ержавного apxiTeKTvpHo-
будiвельного контDолю виконавчого
KoMiTeTv ЗеленодольськоТ MicbKoi ради олег ЗАЙМАК

(п.l.Б.)(уповноважена особа вiдповiдного
уповноважеЕого органу

мiстобулування та архiтектури)

iснуючих будинкiв та спорул)


