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ЗА ТВЕРД Ж ЕН О :
Н аказ В ідділу
м істобудування, архітектури
та ж итлово-комунального
господарства Запорізької
райдерж адм іністрації від

.
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М істобудівні умови та обмеж ення для
проектування об’єкта будівництва
«Будівництво зовніш нього освітлення парку смт К уш угум Запорізького району
__________________ Запорізької області»______________________________
(назва об ’єкта будівництва)

Загальні дані:
1

Будівництво за адресою : Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Куш угум,
вул. П артизанська, 6 3 ____________________________________________________
(вид будівництва, адреса або місце розташування земельної ділянки)

2

К уш угумська селищ на рада Запорізького району Запорізької області в
особі селищ ного голови Загребельної Галини О лексіївни 70452 Запорізька
область, Запорізький район, смт Куш угум, вул. Т ельм ана, 23,
код
ЄД РП О У 2 4 9 12 102________________________________________________________
(інформація про замовника)

3

Зем ельна ділянка згідно з Генеральним планом смт Куш угум
Запорізького
району,
Запорізької
області
з
планом
зонування,
затвердж еним ріш енням К уш угум ської селищ ної ради від 31.0 6 .2 0 17 №
01, знаходиться на території, визначеній як землі ж итлової та гром адської
забудови.
Ц ільове та ф ункціональне призначення зем ельної ділянки
відповідаю ть м істобудівній документації.__________________________________
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній
документації на місцевому рівні)

М істобудівні умови та обмеження:
4

Не визначається__________________________________________________
(гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

5

Згідно з ДБН 360-92**______________________________________________
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

6

Не нормується_______
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної
житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

^

Згідно з ДБН 360-92**,______________________________ ______
(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній
регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

ДБН
360-92**,
межі
землекористування,
Правила
електроустановок___________________________________

улаштування

(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних
ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронювсіного 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)

9

Згідно ДБН 360-92**, п 1.7 «Правила улаштування електроустановок», ДБН
В.2.5-27-2006, Д БН В. 2.5-23-2010, СНИП 3.05.06-85, профільної нормативної
документації_______________________________________
(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта,
що проектується, до існуючих інженерних мереж)

Начальник відділу містобудування.
архітектури та ж итлово-ком унального
господарства райдерж адм іністрації

А.О Н еумивака

