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й!ст'обул!вн1 умови 1'а обп|е?|(ення
для прос|{тув1!ння об'ск'га буА!вництва
лъ 0з-19
Реконструпсц1я кри'т'их торг!ве'цьпих ряд!в з улагштуванням додаткових торг!вельлпих
'тп|сць на територ|! цен л рдльного м!ськоп о ри:::с\ по втл. Ару;кб:; Ёарод!в,!9-б в п:.
[Фнсгпоупсра|нську ['1ипсола!всьп<о| област! облас-п'!.
(гтазва об'скта б1':|вництва)
3агальн!;ца:н|:

з

1. Реконструкц|я критих торг1вельних ряд|в улатцтуванням додаткових
торг|вельп.лих м!сць на територ!| центрального м1ського ринпсу по вул. !ружби
Ёаро;ц!в,19-б в м. }Ф:кноукра|нську йт:псола|всьгсо! об;лас'п'1;
(ви:т буд1вниптва. адрсса або !сцезнахс:д)!(е]!!]'! зеь1ель{:о}''1|лянки.;
ш':

'['Ф!} <|-п::нд !г:вест €срв1с>>;
(1нформац1я т:ро з:тмовника)

2.

з. [!льове призначення земельно! д!лянки _ для

буд|вгпицтва та

обслуговування буд1вель рипллсово| 1нфрастругстурп.п(адп:!гп!стр::тивних

будиг::с!в,
!нплт:х буд|велп' громддсько| з::будовг:, я:<1 викорис'т'овуються
о'п'риманням
](;л;г ';:{|йсггегп+тя п!дп:рг.:ст.т гг;л п(ь:со1 'г:т !г:гпо| д!;:;льност!, пов'язагпо|
::риб\'т:с\ ). :г!':но [енсраль::ого ггл::ну м!ста 1Ф;пстпоупсра|гпсь;<а. |[.,;ану зоглуваглгпя
( )жноу кра!п:сь кш за д верд;кеппо: о р!гшен::ят [():дноу кра|нсько|
: епп:: ор!1 ( во::1н: ) тп.
м!сьг;о! р:::дл'п в!д 03.06.2016 .]\!218' земельгпа д|;лялнка тллощепо 3.1684г'а (псадастровий

ос[|сних прип:!гцень

'п'::

з

номер: 4810800000:04:00,1:0009) зн:тходиться на земл! торг|вельно| зони громадсьпсо|
забудови([-6).
(в|дпов1дг:]с'гь ц1льового та с!угт кш|он:пьного призначе!|гля зеьтельт-то1 д|"цяглки
ь: |с';'обул!вгт1й до;<1'п:егл'т'атт 1!| на пп1сцевому р!вн 1)

1.

|{1.лгьп<1с'гь

Р|1стобул!вгг! умови та обме:гсенн:л:

торг1вельних зал!в

_ 9. к!льк!сть поверх!в _

1,

| ра!|и.[|!0д0!|\ с'| ип1а в||сота буд;в.|!! _ 7}!, п,1оща ]абудови :890.5!{в.м' загаль}!а пл0|ца
е.пьна пло
! ве.п ьгпр: й: об'с:пл (г|]аг]1.1чно]{ог1),стиппа висотн!с'гь бу:тинк!в. бул!ве,;ь та с11ор)/д у метр:тх)

|]ри рет<огтструдц!1 не л1м|туеться
(ма:ссимапьгто допус1'имий в]дсоток заб_удови земел ьно| л|.'тяттки)

2.

з

'

--

(\!а!(с11\'1а;1ь]1о,цоп)|стица

!фд'!9д9цс]р]дц!] ц;с .;;1м1'т')'сться
шт|.;:ьтт|сть ]'1асе'1енн'] в \|е)](ах >т<итлово1

забу:1ови

в|.ц;тов1дгто| :тст.т'г:;ово[ одиниг|1 (кварта;1у, пп1крорайону))

;1.

Бйст'ань в1д об'спста реконструкц!| до червогпо] л!н!| * 28м. в!дс гань вй об'скта
регсонструкц!! до л!н!| рсгул:овання з::будови - 10р:. в1дс'гань в!д об'скта
ре:*онструкц1! до !снуточий будиг:лс!в та споруд не враховусться, -: апс, ялс об'скт
ре:<онструкц|! в:ке !стпус (2,5м).
(ш:|гт!ь:альлто допустим! в|дс'т'ан! в|д об'скта' що проек'|'усться, ло нервоних л|н1й,
л|н1й регултовагтття забуАови, !сн1тотих б1линп<1в та спор).])

тго:за зоплами охоронг; пам'яток культурно|
с|!?1дццин|'|, охоро[|||ова!{ого ланд[|]афту, ме?ками !сторич}!их арсал!в. |'[ р|'берс?к|!пми
зах:тсп::птпи ст:угат:п:' с:!::!:арно-япхппс;дп:мпп га !н:ш::у:п охород::п:гз:д: ]онами;
(плап;:'ва.;тьн! обпц с:тсе;т тт я (охоротттт1 зони ;:аш:''я:ток культурно| спадщиг!и, мех<1 |сторинних

5. Бказан:п територ!я знаходитися

аре:т::!в. ']о]]и регул1оват:ня забудови.

зони охорон1ованого ландтпафт} " зони охорони
архео:;ог!нного куль-гурного |л0ру' в ме)(ах яких д|с спец1апьний ре>т<ипт !х викориотання,
охороллш| зотти об'с;ст|в 1'1риродно-запов1дного с}онду, приберет<н| захис:л1 смуги, зони
сагт !тарно| охорони)
6.

3г1дппо техгт!.:ггих уппов. *пк! отрг:мулоться самост!йгго у бала*псоутримува.п!в цих
псоу:ул:|п<ац!й' охоронн! зотги в!дсутпп|.
(охор<.энн| зони об'скт|в тра1.]спорту. зв'язл<у' |н>:<енер;тих комун|кац!й. в1дстан| в|д об'скт'а,
що проЁ](г}с'| ься. ло !с:.*ук:н::х |н;гсснерних мере::с:

Ёа.тал ьни т< управл1ння пт!стобудування,
арх|тектури та розвитку 1нфрас'т'руктури
}Ф;тсттоут<ра!нсьт<о1 м!сько1 ради

Ф.,11.[|огр|бний

