
ЗАТВЕР.ЩЖЕНО:
Наказ начаJIъника вiддirrу житлOв0-
комуЕrrльного господарства,
мiстобу,луванЕя, архiтекryри,
еЕергетики та захисту довкiлля
Вiнлтицъкоi районноi державноi
адмiнiстрацii.
М 22 вlд24 квiтня2020р.

n

Мiстобудiвlлi умови та обмеженшя для проектувацня об'екта
булiвпичтва ЛЬ 17

Бч diB нuц mв о zо сп о d ur, ськах бч liп ель.
(назва об'екта будiвl*шцва)

Загальнi данi:
1. Вид будlвницгва, адреса або мiсцезнаходженIlrl земепъноi дiляrшtll

нuumвФ olTL о

Мемсама населеноео пvпкmч на mерumопit IBaHiBcbKй сiльськоi oada,
лу ка-мел elll kiB cbkot о б' t dH ан ot mерu mopiaslbH oi еп ом аlu, Вiнннцъкоео
рпilону, Вi|lннцькоi обласtнi. }

2. Iнформацiя про замовника - Азарнай €вzенiй Серziйовач вvл.

Вроэtсайча, 20, с. Яоutмiвка, Тuвпiвськоzо району, Вiннацькоt обласmi,
mел. 0677034473,
3. Вiдгrовiднiстъ цiльового та фуrжцiоналъногo призначеннrI земельноТ

дiтlялщи мiстобудiвнiй докумеrrтацii на мiсцевому piBHi -_geшeJlbцш.
Ьilzян асобuсmоzо зflZальн*I$
плЬщею 1,99 za. каd. Holweo 0520б82000:01:а03:004Ig - mеоаmооiя

Temrr, наuя за zоловu
Вiннuцькоt районноt dеоэtсавноt аdмiнiсmоацit l|& 469 Bid 19.07.2817,

року. ДLцянка лtемсу€ з mерumорлальною Пороzою Т
4. il,tt.r"б}"дЬ"l у-r"*, * обмеження:

1. Граlм*rодоIтустима висотнiстъ булшжiв, Рулiвелъ та споруд у
метра,ч - 1,2.$ м-
?. Максrдrлально догryстIшrий вiдсоток забудови земелънс1 дiляrжи
35,0 %
3. MaKclшla,lbнo догrуýтима щшrънrсть HaceJIeHHlI в мýжiж житлово1

4. Мiнiмально допустршi вiдста*ri вiд об'екта, що rrроектуетъся, д0
червонI/D( лiнй, лiнiй регулювання забудови, iсhуючюс будишсЬ та споруд

об'екm do
законнtlх iHmeoeciB iHtMux влgснrrкiв mа KopacmvBa.tiB cycidHix
зелwа,rьнцх liдянелL Цроекуиоя, ?rереdбачаgиа нgр*rаmавнi вilсуlэанi dg

BidttoBidHo dеmальноzо планч _ mgраmорit розробленоzо ПII



зе.rйаfuнuх liлянок з
поJrеgненuх вlв

прtlзначення сvtпiмспах diлянок, керvюцuсь Ba*eozaMa dержеавнuх
буdiвельнах ноо.м i поавuл ryta санimарноi клgеuфiкацii пidпва€Jисmв.
5. Планральнi обмежеr*rя (oxopoHнi зOни пам'яток KyrbTypHoi
спадщини, межi iсторичrшж ареа-пiв, зони регуJIюваннrI забудови, зони
охоронюваногс ландшафту, зони охорони археопогiчного культурного
шару, в межсlх якI|D{ дiс сгlецiа_шьrшлй режим Lч вr*сориgтаЕЕя) oxopoHHi
зоЕи об'ектiв прчрод{о-заповiдrого фонду, прибереlшli захиснi смуги,
зOни caHiTapHoi охороrш) - санimарно-захtlсi зонu вilповidно do ДБН.
6. Oxopot*li зошл об'сктiв транспорту, зв'язку, irшсенерних
комуrriкацiй, вiдстаrri вiд об'екта, що проектуетъся, до iсн}точшr
iюкенернюс мереж 3она mранспооmноi iнфоqсmrvкmурu Т-02-12,
смvzu вidвеdення авmомаziсmршlL oxoooHHi зона iснуючuх iнlкенернuх
lаepeэtc, (право mреmiх осiб на ремонm mа пооюlаdання|.

ТТптлrri,гтся'

- Для розроблення проектноi докучIеrrгацii розмiщеI*lя об'екту
зt}мовнику необхiдно. замоваmu розроблецня (кораzування наявнuх)
mопоzрафiчнuх маmерiалiв 1 : 5 00(1 00 а| в ч сmано вленомч п оtяdlву.

Головний apxiTeKTop
Вiнниllького району Володимир РУЩЙ
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