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(вiдповiднiсть цiльового та функuiон€lльного призначення земельноТ дiлянки
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мiстобулiвнiй документацiТ на мiсцевому piBHi)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:
5 пов.
(граничнологtустима висотнiсть будинкiв, булiвель та споруд у метрах)

2. -80%
, (максимiL,Iьно доtryстимий вiдсоток забулови земельноТ лiлянки)

(максимально доtryстима цiльнiсть населення в межах житловоТ забулови
вiдповiдноТ житловоТ одиницi (кварталу, мiкрорайону))

4. - 15 ц (ДБН 360-92** п. 3.1tr (лi!!iй реzулюваннl зqбчdовu,, iснvюуuх QyduHKiB mа qпорvd,I
(мiнiмально догrустимi вiдстанi вiд об'скта, що trроектуеться, до червоних лiнiй, лiнiй регулювання забудови,
iснуючих булинкiв та спорул)

5. _Цемg€
(п.irанувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурноТ спадщини, межi iсторичних ареалiв, зони

реryлювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в межах
яких дiс спецiальций режим Тх використання, oxopoнHi зони об'сктiв приролно-заповiдного фонлу, прибережнi
захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

6. ДБН 360-92** mабл.8.5а mа 8.6*;
(oxopoHHi зони об'ектiв транспорту, зв'язку, iнженерних комунiкачiй, вiдстанi вiд об'скта, що проекту€ться, до
iснуючих iнженерних мереж)

Керiвник управлiння архiтектури та
мiстобудування
Лисич?нськоi JrдiсFкоТ ради

(уповноважена особа вiдповiдного

уповноваженого органу
мiстобудуванIuI та архiтекryри)
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