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Максимально допустимий вiдсоток забудови земельноi дiлянки
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5. Планувальнi обмеження (зони охорони пам'яток культурнот спадu_lини, зони охоронюваного
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Мiнiмально допустимi вiдстанi вiд об'ектiв, якi проектуються, до icH чих булинкiв та споруд
ежними та саII1тарними ноDмами та вимогами. caНl
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8. Вимоги до необхiдностi проведення iнженерн х вишукувань згiдно з державними будiвельними
нормами ДБН А,2.1-1-2008 "Iнженернi вишукування для
булiвництва

9. Вимог,и щоilо б-паt,оус,r рою (lз ,го1,1t, чl.rс-lti ll]сlдо вiднt,ll]::lенFl!l
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0. Забезпечення уN,lов транспортно-пiшохiдного
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Вимоги щодо забезпечення необхiдною кiльttiс,гю
згiдно з ДБIj i60_92,B,K

r,tict(b зберiгання автоlранспорт,\,

12. Вимоги щодо охорони культурноi спадщини _Якщо пiд час проведення земляних
робiт на
дiлянцi ,буде виЯвленО знахiдкУ археологiчногО абО iсторичноГо характеру ,виконавець робiт
зобов'язаний зупинити iх подальше ведення i протягом однiет доби повiдомити про це вiдповiдний
орган охорони культурноТ спадщини та орган мiсцевого самоврядування ,на територiI якого
проводяться землянi роботи(ст.З7 Закону Украiни <Про охорону культурноi спадщини>)
мiстобулування,архiтектури та житловоlpcTBa ТалалаiвськоТ
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