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.lto Ilорялку веilс},l],lя ресстру Mic-
тобулiвних умов та обмехtень

(пункт 3 розлiлу l)

ЗАТВ ЕРДЖЕL{О Наказ Вiддiл аrlхiтектчltи
та iнспекцiТ державного аDхiтектyrlи> - бyлi-

вельного контDолю викоllавчого KoMiTeTy

Зеленодольськоi MicbKoi ради (найменування

уповноважеt|ого органу м iстобулуван ня та а рх iTeK-

тури;27 жовтня 2021 rlокч NЬ 28

lVliстобудiвнi умови та обмежеllIIя для
проектуваlltIя об'скта булiвllиuтва JlЪ 04

lтальнии в IvlаD'я ольсь
петровськоТ областi за адDесою: вул. Шкiльна. l0б с. МаD'янське. Апостолillського rrайону. Лlliпро-

петровськоi областi
( назва об't,кта бl,лi вн и Lt,r,rla)

Загальнi даlli:
1. Капiтальний rleMotlT. вYлиця Шкiльltа. 10б. с. МарЗшське. Зеленолольська

Кпиво
(вил булi вниrrтва, адреса або мiсцезнаходженltя зешrельноi лiля нки)

2. Ви и. код еДРПо л. Ен

м. Зеленодольськ. Зеленодольська теритоrriальна громада. Криворiзький район" Днiпоопетровська

(irr(lopMal tiя про,заl,tоttttика)

- МаD'янсь3. tI вrlальIlого

хоме маино п ilo ппаRа власltос 2245 вiл 07 Tn:rBtI

нопrср об'екта неDчхопrого пlal'rHa: 15472l17l2203. помеrl зашlrсу пIЦ rrpaBo ll.:laclloc'Гi: 26038433. ПiДС-

тава ви вого п ня оDганч м

727 l нпй2 вllик: Зел

ляI|ки l220з85500:03:005:0046. пло|ца - 2.0833га. lIiльове rIrrизllа,Iеtlllя: л"IIя буДil}l|иll'гВir Та обсJIу|-о-

вчвання бyдiвель закладiв ocBiTll.
,

з

пr. KltiB. l986 n.. земельIrа дiлllнка зllахол1,1ться tla тсDитоDiТ гDома/(ськоТ бчдiвлi

дольськоi MicbKoi ради Дlliпропеr,DовськоТ облас,гi. 1]l,iдllo Витягч з ДсРiК:rt}НОI'О Deccl DY Pe'l()Bllx !lDaB

(Bi,ltlloBiдHicTb цiлl,ового та (lуltкuiоttального призна(IенIIя земельноТ ДiляttКИ Micr О-

булiвrriй документаt tii rra MicrtcBoMy pi BHi)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:

l. rIHol висоти (lальIlо

(граt tичtlо;tопустима висоr,tt iс,гь б1, булiвс.,rь l,а cllop)i,l у метрах)
,,

(максималы to допусr,им и й lliлсоток забl,лtlви зспtслы lоI,,1i.lrя н ки)

пбпqптr ýlRбп

1{ ооlл_ rснчrп.rий



(максимально допустима щiльнiсть населення в межах житловоi забулови

3.

вtдповiднот житловоI одиtlицi (квартful),. мiкрорайоrrч))
4. ЧеDвоlli лitlii та лiнiТ Dегулюваltllя забYдови - iсllytочi. вlлзначенi геllсDальllипr п;tаном села. Вiлс-
тдllь до <<,I€DBoHoi>> лiнiТ- вздовж ltDоiзltих.lастин вчлlлць в межах <<.tepBoниx>>;liпil'i. llо.гримати lle_

l.п

лiнiй регулюваttня забудовлt, iоttуtочих булинкiв .га споруrt)
планyвальнi обмеження та oxoDoHHi зоllи вiдсyтнi.
(плаrrl,вальнi обмеженнЯ (oxopoHHi зони пам'ятоК культурноТ сПадш{инлl, Melci iстори.lн"* ар.алЬ;зп,lи рег)/лlоRанIrя забl,лови.
зони охоронЮваного лаtlдШа(lту, зонИ охоронИ археологiчноГо культурного шару, в межах яких,,tiс спецiальний режим i'x
використаннЯ, oxoptlHHi зони об'сктiВ природно-заПовiдногО (lонлу, прибережrri захиснi смуги. зони санiтарноI охорони)
OxopottHi зони дiючих мереж (за наявllостi) визн.а.Iити вiдповiдно до дБн 11.2.5-75:20lз

5.

6.

(мiнiмалыrо лопустимi вiлстаtli вiд об'скта, tцо проектусться, до черво1,"* пй

74:20

чних

l| на но_

(oxopoHrli зони об'екr,iв транспорт_\/. зв я:}к\/. iнжеtlерttих l<oMyrriKattiii" Bi,,tcTtttti вiд об'скr.а. lllo llроск,I.\,(.тl,ся.
,1о iсltукlчих iHrKcr tсрttих мереж)

На.чальll ик вiддiлу а рхiтекryри
та lнспекцi-l державного apxiтeкTypнo-
булiвельного контролю виконавчого KoMiTeTy
ЗеленодольськоТ м icbKoT ради
(уповноважена особа вiдповiдного
уповноваженого органу
м iстобулування та архiтекгури)

олег 3дЙМдК
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