
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Накаs EIaEiaJБrrElKa вiддiлlу х{ЕтлФв+

комунitльного господарства,
мiстсбулува}IнlI, архiтектури,
енергетики та захисту довкiлля
BimrrrIpKoi райо'нноi державноi
адмiнiст,рачii.
Ns 21 вiд 21.04.2020 р.+

Мiстобулiвнi умови та обмежецня для проектування обlект*
булiвнццтва }lb 16

Бч diB нацmв о сцл aly-lw аzаз а ну
(назва об'скта будiвrппцва)

Загальпi данi:
1. Вид будiвниLцва, адреса або мiсцезнаходкенця земельноi дiляrшси
Нове- бvdiвнuцmво сrutglч-Jйаzазuнч по вчл, Б,Хлаельнuцькоzо- Ia в с,

fl кv t ц н цi, Я t<y tмu н ец ь kot о Тг, Вiн нu ц ь ко z o о ай ону, Вiннuць коt о бл ш сmL

2. Iнформацiя про замовника Щур Анпmолiй Мuхаiэлоsuч вvл,
Вашцевай vзвiз, буd. 30. м.Вiннаця, mел 067430б484.

3, Вццовцrdстъ цiльовог0 та фуlжцiонального чризначеншI земедьно?
дiлfr{Itи мiстобудiвнiй документацii на мiсцевому piBHi зеjпельна liлянка
плоtаею 0,8470 za dля оозлtitцення mа експлvаmацii основнuх, нilсобнuх
i dополtiltснtiх'

0 5 2 06889 00 : 02 : 00 5 : 0 i i 4. Вuробнtlча зона В-5, mерumопiя пilпрu g]чrсmв

5-zo wзuсч u,lкidлuвосrцi, вidповidна 0о Генерulьноgо планч mл планч
зонуван,ня,с, Якvtлtuнцi, розро_бленах НВлIJ <lAHKop> *l* Вiцнuця в 2011
poцi, mа заmверlмсенuх в 2073 роцi Якvtлluшецькою сiльськоtо опаою"

РIiстобулiвпi умови та обмеження:

1. Граrптчнодошустима висотнiсть будrпжiв, Ъудiве.lь та споруд у
MeTpzlx 8.0tB.
2. Максшлально допустимrй вiдсоток забудови земельноi дiдяrпси 3ý%
3. Максимально догtустима щiльнiсть населенIuI в межЕ[х житловоi
забудови вiдгlовiдrоi жrа:гдовоi одrлrrrцi (квартшrу, мiкрорайону) ---
4. Мiнiмаrъно доtryстrдrлi вiдстанi вiд об'екта, що гrроекту€тъся. до
червоЕIж лiнiй, лiнiй регуJтIованнJI забудови, iФтуючrоr булшжiв та споруд

-'IepBoHi лiнir wл. Уrл*€льнu
21l - 40,0 лt., мсumловоi вулuцi - 75,0 tчg. Проекmування об'екmу весmu
BilпoBidHo do ДБН з урахуванн-ппц законнuх iHmepeciB iнuлuх вяаснuкiв



mа корасmчвацiв земельнttх diлянок. буduнкiв i спорча. Ероекmом
rcереdбаqпmш пollшamпBъi BilcgpпHi ёо i{нуюцuх.ýуdigель i спорч*" з
i оmрuлл анняttц лпiсmо бу di в нuц caHimap пu х i пр оmu п оеrcемснuх р озоа BiB
вidповiЙно dо функцiонаstьноzо празначенttя cy*tiжeHax буliвель,
кеоуючtлсь вuмоеама deoatcaBHux буdiвельнuх норм i правал mц
caqilttпp tgi,кл асц фiкацit пidпрu е*ссmв.
5. ГIланрашьнi обмежеr*rя (oxopoHHi зони пам'яток кулътурноi
сшадцц,Iни, межi iсторичr*сrl apeariB, зони регJvдюваЕILq забудови, зоtr{и

охOронюв€tного лаrrдшафту, зони охорони археOлогiчного куJIьтурЕого
шару, в межах якрж лiе спецiа_пълппi режим ix вrлtористанЕя, oxopoHнi
зони об'еrстiв гtриродrо-заповiдного фошу, ггрибережнi захиснi см}-гц
зони ca:riTapHoi oxopoIM) - охоронна зона об'екmа кульmурноt
спаdtцuна (аstея BiKoBax лапI, еанimаоно-захuснi зона iснуюцлlх
lvtazicmputbHux мере}к вiёповidно do вuлrоz ДБн.
6. Oxoporrrri зоrш об'ектiв трансгIорту, зв'язку, iтпкенерних
комунiкацiй, вiдстанi вИ об'екта, що прооктуетъся, до iснуючlсс
iнэltенернlж мерýж с*lуzg вiёвеOення ýriэttнароdноi aBl?rotyrazicmpaJgi,

охоронпi зонu iснvючах iнмеенернuх Mepeatc (право mреmiх осiб на
раwонm mа поомлаlання).

Прш{iтка:

- Щля розробле"о .rро.ктноi документацii розмiщешrя об'скту зчlмовЕику
необхiдяо. заsчtовumа розроблення {KopazyBry црпазр:рафiцнцх_
MqmepiшtiB 1 : 5 00 (1 0 а 0l в у сmановленолlу пооя dкч :

Головний apxiTeKTop
Вiпницького р*йону
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