
Додаток
до Порядку ведення реєстру
містобудівних умов та обмежень
(пункт 3 розділу І)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та
архітектури виконавчого комітету
Апостолівської міської ради

(найменування уповноваженого
органу містобудування та архітектури)

10.10.2018 М99

Містобудівні умови та обмеження
для проектування об,єкта будівництва 1822 від 10.10.2018 року

Будівництво сонячноїелектростанції потужністю 10МВт за адресою ,
вул. Визволення , б/н. Апостолове Апостолівськогорайону

Дніпропетровської області
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

]. Нове будівництво,53800, Дніпропетровська область, Апостолівський
район, м. Апостолове , вул. Визволення , б/н, кадастровий номер
12203] 0100:03:182:0006
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАЛІТ»,
Дніпропетровська обл, м. Кривий Ріг , вул. Вадима Гурова , 92 ,ЄДРПОУ
345451 69

(інформація про замовника)

3. Генеральнийплан м. Апостолове , цільове призначення земельноїділянки
- для розміщення , будівництва експлуатації та обслуговування будівель
та споруд енергогенеруючіх підприємств установ іорганізацій .

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на
місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. 5,3 м(відповідно до містобудівногорозрахунку)
(граничнодопустшиа висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2, 96 % (відповідно до містобудівногорозрахунку)

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3 . відповідно доДБНБ2.2-12:2018 « Планування і забудова територій »
(максшиально допустима Щільність населення в межах житлової забудови

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))



" :? м до червоних ліній. Споруди розмистити з дотриманням
,шотипожежних розрівів.
(мінімально допустимі відстані від об,єкта, що проектується, до червоних ліній,

ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. відсутні
(планувальні обмеження (охоронні зони пам,яток культурної спадщрши, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в
межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об”єктівприродно-заповідного фонду,
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. відсутні
(охоронні зони обэєктів транспорту, зв”язку, інженерних комунікацій, відстані від об*єкта, що проектується, до

існуючих інженерних мереж)

.Чачаиьник відділу містобудування
" ?”хітектури виконавчого комітету

, ..,Миронівська: міськохради -
головний архітектора/,,даш-т. %% Феденічев І.В.

(уповноважена особа в' (підпи (П.І.Б.)
уповноваженого ор


