
ь Внесення змiн

до мiстобудiвних умов i обмежень Nil 33 затверджених наказом М 8 вiд 17
липня 2017 року <Буdiвнuцmво zapaJtca на 5 оёuнаць велuкоzаборumнlж

mр uн спорmн uх з clco бiв mа uйлliнiсmр аmuвно - по бу mо в ot бу liвлi>

Вiдповiдно до .Щетального плану територiТ розробленого ФОП Мальований
Г.С. в 2аlб роцi, п. 8, ст.. 29 ЗУ <Про реryлювання мiстобудiвноТ дiяльностi>>,
п. 1.3 <<Порядку надання мiстобулiвних умов та обмеженъ забудови
земельноi дiлянки>>, згiдно мiстобулiвноi кадастровоi довiдки Щепартаменту
будiвництва мiстобудування i архiтекryри ВiнницькоТ ОЩА J\lЪ 052-08 -424 вtд
|9.0З.2а|7 року та мiстобудiвного розрахунку з технiко-економiчними
пок€вниками, розробленого ФОП Мальований Г.С. на пiдставi заяви гр..
Шулiкiна C.I. J\tb 11-05 вiд 09.01.2018 р., вносятъся змiни до мiстобудiвних
умов i обмеженъ Jф ЗЗ затверджеIтID( наказом JtlЪ 8 вiд 17 липня 2аП року
<<Будiвництво гара}к_а на 5 одиницъ великогабаритцих траЕсцортЕих задобiв
та адмiнiстративно-побутовоi будiвлi>> на територiТ Якушинецькоi сiльськоТ

ради, за межами населеного tý/нкту виданих гр. Шулiкiну C.I., а саме:

- в назвi об'скта читати <Буdiвнuцmво zapuJlca на 5 оdанuць
велuкоzабслрumнuх mранспорmнLtж засобiв mа шdлliнiсmраmuвно-
побуmхво|i буёiвлi> н€, mерumорii Яry;trsuнецъкхi сiльськtli раёа,
Якушuнецькоi mераmорiальноt zролоаdu, Вiннuцькоzо ршйону,
Вiннацькоi обласmi (за мелrcшмu населеноzо пункmу) (корuzування)

- В Мiстобудiвних р{овах та обмеженнях:
- в tý/цктi 1 читати граничЕодогryстима висота будинкiв, будiвеrrъ-та

споруд у метрах - 9,50лl.
- в пунктi 2 читати Гранично-дошустимий вiдсоток забудови - 10%.
- ,Щодати:

Примiтки:

- Щля розроблення проектноТ документацiТ розмiщення об'екту замовнику
необхiдно: зutwовшmа розроблення (корuzування нсlявнuх|
mо rcо ер аф iчлt t lx Mamepia,TiB 1 : 5 0 0 ( 7 0 0 0\ в у- сmан о вл ен ому п о ря d кv.

- Щля створеншI безперешкодного житт€вого середовиша дJuI осiб з
обмеженими фiзичними можJIивостями та iнших MzlJIo мобlлъних груп
населеiiня Забезпечumu повнuй комплекс улrов dля молrcлавосmi
обаryzовчвшння.,чggло lлgобiльнuх zоуп нцсе,аення эzidно ДБН В.2.2-77:2006,

I_{i змiни е невiд'емним додатком до мiстобудiвних умов i обмеженъ ЛЪ 33
затверджених наказом Nb 8 вiд 17 липня 2017 року кБуdiвнuцmво zapaшca
на 5 оiuнuць велакоzuбарumнuх засобiв
аёмiн iсmр аm ав н о- по бу mо в oi бу d iвлi >.

Е[ачальник вiддiлу
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мiстобулування та архiтектури В.С.Рудий.


