ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом сектору мiстобудування,
архiтекryри, та розвитку iнфраструктури
Бер езнеryватськоi райдержалмiнiстрачiТ
(нйменуваншI уповновaDкеного органу
мiстобулуваннrl та архiтекryри)
02.09.2019 J\ъ 04/19

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування об'скry булiвництва
Нове будiвництво сонячноi електростанцii ТОВ <САН-ОР>" потужнiстю 0.95 МВт. за
адресою: МиколаiЪська обл.. Березнегуватський р-н. за межа:rли с. Новоукраiнка (кад.}lЪ
482 1 1 84600:02:000:02бЗ)
(назва об!екта булiвничтва)

Загальнi данi:
1. Нове будiвництво сонячноi електростанцii ТОВ кСАН-ОР>" потужнiстю 0.95 МВт. за
адресою: Миколаiвська обл.. Березнегуватський р-н. за тrлежами населених шунктiв - села
Новоукраiнка (кадастровий номер земельноТ дiлянки 4821184600:02:000:0263).
(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноi дiлянки)

2. ТоВАРИСТВо З

оБМЕЖЕНоЮ ВIДПоВIДАЛъНIСТЮ кСАН-оР>,
мiсцезнаходження 56203 Миколаiвська обл.. Березнегуватський район. смт Березнегувате.
вул. Кчзьменка. буд. 159. засiб зв'язку: тел. 067 512 36 43" orbitafg@gmail.com
(iнформацiя про замовника)

3. Згiдно витягу з Державного земельного кадастру цiльове призначення земельноi
дiлянки - для розмiцення" будiвництва. експлуатацii та обслуговування будiвель i споруд

об'ектiв енергогенеруючих пiдприемств; установ i органiзацiй (категорiя земель: землi
промисловостi. транспорту. зв'язку. енергетики, оборони та iчшого призначення);
кДетальному плану територiТ забудови масиву земельних дiпянок приватноi власностi
кадастровi номери земельних дiлянок: 821184600:02:000:0263. 4821184600:02:0058
(товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <CAH-OP>):4821lý4600:02:000:0"062.
4821184600:02:000:0057 (.товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кСАНАЛЬ>);
4821184600:02:000:0063. 4821184600:02000:0067 (товариство з
обмеженою
вiдповiдаlьнiстю KCAHMAPI>) орiентовною площею 16.0000га. розташованих за межами
населеного пункту села HoBoyKpaiHKa Березнегуватського району Миколаiвськоi областi.
для розмiщення. будiвництва. експлуатацiТ. обслуговування будiвель i споруд об'сктiв
енергогенеруючих пiдприемств. установ та органiзацiЙ (будiвництво електростанцii з
вироблення електри.пrоi енергii вiдновлюваних джерел (сонячна електростанцiя)).
розробник ТоВ <НВФ <ГРАНТ ЛТД>. 2019 р. (ГАП Ш},млянський I.0. квалiфiкацiйний
сертифiкат. серiя АА Ng 002105 вiд 24 березня 2014 Q.).
(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноТ дiлянки
мiстобудiвнiй документацiТ на мiсцевому piBHi)

']:

МIСТОБУДIВНI УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ:

1. 5.0 м.

(Гранично доtIустима висотнiсть будинкiв, булiвель та споруд)

2.Згiдно iз ДБН Б.2.2-t2:201r8.

(Максимально допустимий вiдсоток забудови земельноi дiлянки)
з. Не састосовчсться
(максимально допустима щiльнiсть населення в межах житловоi забудови вiдповiдноТ житловоТ
одиницi (кварталу, мiкрорайону)

4.

Мiнiмально доп}rстимi вiдстанi вiд зовнiшньоi огорожi об'екту
нкlв та

-

сонячноi
12.20]'8

ноом_ пDавил та
(Мiнiмально допустимi вiдстанi вiд об'екта, що проекту€ться, до червоних лiнiй, лiнiй
реryлювання забудови, iснуючих булинкiв та споруд)
5. План}rвапьнi обмеження згiдно iз затвердженою мiстобудiвною документацiею
(ГIпанувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток кульryрноi спадщини, межi iсторичних ареалiв,
зони реryлювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного
культурного шару, в межах яких дiе спецiальний режим ix використання? oxopoнHi зони об'сктiв
природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoi охорони))

Иl.И2.

б. Згiдно iз ДБН Б.2.2-12:2018 дод.
_
(OxopoHHi зони o6'eKTiB транспорry, зв'язку, iнженерних комунiкацiй, вiдстанi вiд обОекта, що
проектуеться, до iснуючих iнженерних мереж).

В.о завiдувача сектору мiстобулування, архiтоктури, та
розвитку iнфраструктури Березнегуватськоi раЙонноi
держttвIlоi адмiнiстрацii
ýповноважена особа вiдповiдцого
уповноваженого органу мiстобулування та
архiтектури)

Бутрiй

