ук"нА

южноукрА1.нськА м1ськА рАдА
миколА1.вськоЁ оБлАст1

в1дд1л м1стоБудувАння тА Арх1тЕктури
буjт. Цвiточний, 9; м. Южноукра.і.нськ; 55002,
тел. 5-50-85 Е-mаil: mistоЬud55085@ukг.пеt

нАкАз
J№55

04.10.2021

Про затвердження
мiстобудiвних умов та обмежень
Керуючись ст. 29 Закону Укра.і.ни «Про регулювання мiстобудiвно.і. документацi.і.» та

наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального
господарства Укра.і.ни вiд 31.05.2017 № 135 «Про затвердження Порядку ведення ресстру

мiстобудiвних умов та обмежень» (далi - Порядок) заре€строваного в Мiнiстерствi
юстицi.і.

Укра.і.ни

о9.06.2017

за

№

714/30582,

розглянувши

заяву

про

надання

мiстобудiвних умов та обмежень для проектування об'скта будiвництва вiд 21.09.2021

№980
Фiзично.і. особи - пiдприсмця ЧеDкас АндDiя Богдановича
(Замовник)

нАкАзую:
1. Затвердити

мiстобудiвнi

умови

та

обмеження

для

проектування

об'€кта

ЁЁЁ:=Г_Fр:уВ_ЁбЁЁ=:Оп:#ЛО::Г°юП:Ё#=че;Е:ь:О.Г%LШ_оНуО_кГ:агПн:с:ЗкНо:Че:i=г
територiальноТ г|tомади Вознесенського Dайонv МиколаШськоГ областi.
(назва об'€кта та його мiсцезнаходження)

2. Мiстобудiвнi умови та обмеження для проектування об'скта будiвництва внести до
ре€стру згiдно Порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Х.В. 1чанська

зАтвЕрджЕно
Наказ +2iцд_iду_ _мiстобудування та_
архiтектур_ч___Южноукра.і.нсько.і._
мiсько.і. Dади

№!55

04.10.2021

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування об'€кта будiвництва
J№ 08-21

БVдiвннцтво нежитлового пltимiщення комеI]цiйного прн!нq,ченщ

д±2Ё±.ЬgiРаYл:i:FDаоРмОЁ:':4о'з:.е:нЖс:::::аDL.:#,#::#:Ё:IiНЁ
(назва об'скта будiвництва)

Загальнi данi:

#::-=оТ.iВ=;ьВнYаЛ.дгРDYоЖмбаИд_аТ_:РОдfВЬо434н'есМе.нg:оНгОоYКР::НйСоЬнК;Ю#йО:===ЗЕ===Ё.
Областi

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельно.і. дiлянки)

2. Фiзична особа-пiдпnисмець ЧеDкас Андрiй БОгданович

(iнформацiя про замовника)

#аьЧЖЯ7):::iЛнЬоНfТ;нде::НьКнИог-о:::н:V#аИБ=аноТvакрО:ш=
зонvвання

територil.

(зонiнП

м.

ЮжноукDаl.нська,

затвеDджено.Iо. рiшенням

#гК#:`kНаСдЬаКсОLо:tиС:КнО:.м::ТИ48:ОЩ8o::а°o6:.o28°:]o6o3#Qo2o[38`'з=еа::дЁ_Ё:_сяд:ЯзНм:Ё=:ЁЁЕЁЁ
багатокв.артирн?l. житловоЁiа,§.yд.рв.и т? громадськоl. забудови ( Ж-З) ....

„

(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноі ділянки
мiстобудiвнiй документацi.і. на мiсцевому рiвнi)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:
1. Кiлькiсть повеl.хiв -1, граничнодопустима висота будiвлi -4,5 _м
(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)
2.

70%

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельно.і. дiлянки)
3.

не лiмiтVсться

(мГксимальнодопуст-иL-а--hijтьнiстьнаселенняв межах житлово.і. забудови
вiдповiдно.і. житлово.і. одиницi (кварталу, мiкрорайону))

4. Вiдстань вiд об'скта бvдiвнIIцтва до чеDвоноl. лiШ вvлнцi дItvжби НаI.одiр -12 ,м±
вiлстань вiд об'скта бvдiвництва до лiнi.і. і]егулювання забVдови - 12 м, об'скт
жби
бvдiвництва пl]ибvдований до магазину п|tодовольчих товаI.iв по вуд,.

Т:іРн:#`='ь4н4о.допуст"iвiдстанiвiдоб'mащопроектуыься,дочерв-оГ==I=Iй=
лiнiй регулювання забудови, iснуючих будинкiв та споруд)

5. Вказана територiя знаходитися поза зонами

охоіэони

пам'яток

культvрно.і.

спадщини, Охоl.онюваного ландшафту. межами iстоDичних аDеалiв. прибеl]ежними
±а_хщсними смvгами, санiтаDно-захисними та iншими охоронними зонами:
(планувальнi обмеження (охороннi зони пам'яток культурно.і. спадщини, межi iсторичних

ареалiв, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони
археологiчного культурного шару, в межах яких дi€ спецiальний режим .і.х використання,

охороннi зони об'€ктiв природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги, зони
санiтарно.і. охорони)

6.

Згiдно

технiчних

умов,

якi

отрнмуються

самостiйно

зам.Qрником .]

балансоvтримувачiв цих комунiкацiй. охоt]Оннi зони вiдсутн_i_._
(охороннi зони об'€ктiв транспорту, зв'язку, iнженерних комунiкацiй, вiдстанi вiд об'€кта,
що проектусться, до iснуючих iнженерних мереж)

Х.В.1чанська

