
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальником вцццлу архкектури 
та землевпорядкування 
ВолноваськоТ ВЦА
вщ 2020 року № & .

Мзстобуд1вш умови та обмеження 
для проектування об’екта буд!вництва

«Реконструкция житлово!’ квартири шд магазин непродовольчих товар!в 
(без змши геометричних posMipie) за адресою: Донецька область, 

Волноваський район, Micro Волноваха, вулиця Центральна, будинок 34, 
квартира 31».

(назва об'екта буд!вництва)

Загальш дан!:

1 .Вид буд!вництва Реконструкщя житлово!’ квартири шд магазин 
непродовольчих товар!в (без змши геометричних розм!р1в) за адресою: 
Донецька область, Волноваський район, Micro Волноваха, вулиця 
Центральна, будинок 34, квартира 31.

(вид буд!вництва, адреса або мгсцезнаходження земельно! диянки)

2. Аяиот Jliflin Андрп’вна, Донецька область, Волноваський район, Micro 
Волноваха, вулиця Центральна, будинок 34, квартира 31 тел.0507139371

(шформащя про замовника)

3. Вщповщшсть цшьового та функцюнального призначення земельно! дшянки 
м!стобуд1вно1 документацп на м!сцевому piBHi:
щльове призначення земельно!’ дглянки - для комерцшного використання , 
кадастровий номер земельно!’ дыянки - 1421310100:01:002:0264, площею 
0,3453 га. Функцюнальне призначення - шд розм!щеними нежитловими 
причинениями у житловому будинку. Земельна дьлянка розташована в 
зош 3MiniaHo’i багатоповерхово!’ житлово!’ та громадсько!’ забудови.

(вщповщшсть циьового та функцюнального призначення земельно! дшянки мютобудзвшй документацп на 
мюцевому piBHi)



1.

MicTo6yfliBHi умови та обмеження: 

в межах кнуючих примпцень першого поверху;

(граничнодопустима висотшсть будшпав, буд!вель та споруд у метрах) 
2.

кнуюча забудова;

(максимально допустимий вщсоток забудови земельно! дшянки)
3 не встановлюеться;

(максимально допустима щыьшсть населения в межах житловоТ забудови 
вщповщноТ житлово! одиниц! (кварталу, мжрорайону))

4. вщстань вщ об,екта до червоно'1 лшп мапстрально!' вулищ районного 
значения вулищ Центральна до об,екту реконструкцн' - 7,0м; житловий 
будинок, у якому знаходиться об,ект реконструкцй', розташований по 
сформованш лшп забудови вулиця Центральна. Територ1я житлового 
будинку, з розмпценим об’ектом реконструкцн, обмежена мапстральною 
вулицею Центральною та прибудинковою територ!ею п’ятиповерхового 
житлового будинку.

(мшшально допустим! вщсташ в!д об’екта, що проектуеться, до червоних лш!й, 
лшш регулювання забудови, кнуючих будинюв та споруд)

5. Вимоги щодо охорони культурно!' спадщини - у вщповщшсть з Законом 
Укра'ши «Про охорону культурно!’ спадщини» та Законом Укра'ши «Про 
охорону археолопчно! спадщини». Зпдно ДБН Б,2.2-12:2019 «Планування 
та забудова територш» шередбачити розм!щення тротуар!в до об’екту 
реконструкцй - тротуари повинш бути вгльними для пересування та 
передбачити пандус (з’1зд). Об’ект розташований в межах вулиць 
Центральна та зони регулювання забудови, знаходиться за межами зон 
охорони пам’яток культурно! спадщини ,охоронюваного ландшафту , 
охоронних зон об'екпв природно-заповщного фонду, прибережних 
захисних смуг, саштарно-захисних смуг та шш.

(планувальн! обмеження (охороньп зони пам’яток культурно! спадщини, меж! юторичйих ареал!в, зони 
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археолопчного культурного шару, в 
межах яких д!е спещальний режим !х використання, охоронн! зони об’екпв природно-заповщного фонду, 
прибережш захисн! смуги, зони саштарно! охорони)

6. Передбачити вьльш зони для пщ’Тзду автомобйпв швидко‘1 медично’1 
допомоги, пожежно!, рятувально‘1 та аваршно-вщновлювально! техшки. 
Проектом визначити мкця для паркування автотранспорту з урахуванням 
кнуючих транспортних погоктв вщповщно до вимог ДБН Б 2.2-12:2019 
«Планування i забудова територш» та ДБН В.2.2-40:2018 «Гнклюзившсть 
буд1вель i споруд». Проектом передбачити мкця для паркування 
велосипед!в. Отримати ТУ вущощдних шженерних служб мкта, необхщних 
для функцюнування об'ек^^ 

 --------------------------------------------------------------------------- * 
(охоронн! зони об’екпв транспорту/зв’язку, шженерних комушкацш, вщсташ в!д об’екта, що проектуеться
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