
ЗАТВЕРЩЖЕНО:
Наказ начальника вiддiлу житлово-
комунального господарства,
мiстобулуваЕня, архiтсктури,
енергетики та захисту довкiлля
Вiннlлркоi районноТ доржавноi
адмiнiстрацii.
ЛЬ 23 вiд 24 квiтня 2020 р.

N{iстобулiвнi умови та обмеження для проектування об'скта
будiвництва М 18

Бч diвнuцmв о alMiHicmp аmа вн о-лоziсmацноzо ко*tплексч

Загальlлi данi:
1. "Вид булiвниrцва, адреса або мiсцезнitходкеннrl земелънOi дiляrжrд
Е ов е бу liвнuцmв о adtytiHi сrпр аmн в н о,-л о ziсmшцн ozo ко*lпл ексу {gашён

унiвеоспльнil, за меэкпrпu нgселеноzо пvнкmч на mерumорii

2. Iнформацiя про зсlмовника - ТОВ <<ЮHIOH-E.M.II вvл. Келецькл,
буd. 105 лl. Вiннаця mаъ 097904i3a4.
3. Вiдповiднiстъ флъового тафужцiонального црIlзцаченILq

mва i обсл
9999 а520655ж0:07:а08:021

05206559а0:07:0а8:а215, mа 0520б$5900:07:а08:0169 - mераmорiя ёля
буdiвнuцmва аdлулiнiсmпаmавно-лоеiсmuчноzо колwплексч вidцовidно
lеmальноzо плану mепнmорit rпзообленоzо Фо-П Мuльованuil Г.С. *с.

zоловu Вiннuцькоi оайонноi depжcaBHot аdлliнiсmr,rцii М 50 Bid
$2.а3.2$2{} роtсъ,. Дiлянка лqенgуе з gвшgdоlrоzою IU!-12.

4. Nliстобулiвнi умови ,а о6*еження:

1. Граничнодогý/стима висотнiсть бушпп<iв, будЬель та споруд у
метрах - 13.5 м.
2. MaKcrлvla_llbHo догrустшrлlй вiдсоток забудови земеJIьноi дiляrжи
40,а %
3. Максимально допустима щiльнiсть наСЬлення в межах жрrгловоТ
забlцови вiдловiдноi х<итдовоr одlлэrицi (кварталу, ляiкр орайону -:
4. MiHiMaTrbHo допустl.шлi вiдстанi вiд об'екта, що тrроектусться, до
червонIж лiнй, лiнй регулювilшrjl забудови, iснуючlсс будиrжiв та споруд

земедъноi
зеrflеJlьнI

обласmi.



IIроекmvвайня об'жmа весmu BilпoBiaHo do ДБЕ з vпахчванням
законнuх iHmepeciB iHt1,1ux власнtlкiв mа корuсmчвацiв cycidHix
эамельнuх аiлянок Проекmолw переdбачumu нормаmшвнi BiOcmBHi dо
меuс cvciilHix зеrwельнuх diлянок з dоmоuманнялw мiсmобуdiвнuь
caHimao нuх i пп оmн по мсеllснuх р озрu BiB, вidпо BidHo d о фу нкцiвн uльноz о
пr,,значення cyлtiжeHax diлянок. керvючuсь вuлtоzама lереrcавнuх

веJIьнuх
5. Плштувачьнi обмежещrч (oxopoHHi зонрr цам'яток кrvлътурноi
спадшц{ни, межi iсторичrпо< ареалiв, зони регуJIIованнII забудови, зони
охоронюваного лаrцшафту, зони охOрони археологiчного куJьтурного
шару, в межах якрж дiс спецiалъшй режим ix вlл<ористання, oxopoHнi
зони об'ектiв црирод{о-заповiдrого фонду, прибережнi захиснi смуги,
зони carriTapHoi охорошr) - санimарно-зшхtлсi зонu BilпoBiOHo ао ДБН.
6. OxopoHrri зошr об'сктiв трансIIорту, зв'язку, iтлженерних
комунiкафй, вiдстанi вiд об'ект4 що щроектуетъся, до iснуюшоr
iтпкенерrпж мереж - Зона mранспорmноi iнфрасmвукmvрш M-l2, uwуеа
вidвеdч gBшaJwaeielt paлi, oxopoHHi зонн iснvюцuх iнэкенерннх r}€ереэrt,
(поаво mреmiх осiб на ремонm mа ппошаdанняl, поuбереэtсна захаснч
c*tyza BodHoeo об'екmь

Прr,rмiтки:

- Для розроблення цроектноi докумеrrгацii розмiщеrшrя об'скту
зilмOвнику необхiдно: залrоваmа
mопоео афiчнuх маmеоiшiв 1 : 5 0 0 ( 1 а 00| в ч сmановл енолwч п оояdкч ;

- Для створеншI безперешкодного життевого середсррilца дJIя осiб з
обiиежешIми фiзишrшли можJIивостями та irшю< малffi мобiлъrшпr груц
населенIш Переёбачшmu засобtl dля безпереulкоdноzо d!ý:mупу осiб з
iнвалidнiсmю mа iHu,lax малоtпобiльнах zруп носелення.

Головпий apxiTeKTop
Вiнницького району Володимир РУýИИ

ffiЁкъщ


