
ЗАТВЕРЩХtЕIIО:
Наказ Еачальника вiддiлу житлов0-
комунrtJьного господарства,
мiстобулуваЕнll, архiтектури,
енергетики та захисту довкiлля
Вiнrшцькоi районноi державноi
адмiнiстрацii.
М 24 вiд 12.05.2020 р.

Мiетобулiвнi умови "тfr oбме?кеиfi я для прсектувення об'сrsга
будiвництва NЬ 19

Нов е бу diвнuщmв о zap gмса dля зб еqizання сiльськоzо споdарськоi
mехнiкu.

(назва об'с кта будi в ruпrгва)

Загальпi дашi:
l_. Вид будiвниIIтвц адреса або мiсцезн{lходження земýJьIIоI дiляrжи
,ltroBe" буligнацmво zapaжea Слr зб,ерiеанr,,я ti"Еьеъкоzос:поdауськоt
mexHiKa по вvл.. Сосновiй б/н в с. 3арвшнцi, Якчtuuнецькоi ОТГ,
вiннuцькоzо п айонv, Вiннuцькоi о бл асmi.
Iнф*рмацiя про заtмФвник* zp, Шлiхmц JIеся rBaHiBHл вч.,т. аеmроnськоzо-
19. {t. Fiцнацядtел,, 09,7?833 7б3.,
2. Вiдповiднiстъ цiльовоrо та фуrжцiончtjьного призначеш{lI
з9мельнсt дiтяrшл мiстобудiвнй докумеrrгаr{i на мiсцевеляу pbHi
3еlнельна аiлянка пл. а,010 еа, dля .iнluвidуальноzо zараэкноzо_

каl.М 0520688900:04:004:0229. \еллlлi
ськоёо goшil СВ -

2016
Планч зончвання mерumорit оозпобленоzо ФОП Короmанськай М.П. в
2ý18 t*цi жg занпвеоёэttеннх Якvl1,1tлнецькою сi"цьською раёою.

3. h{iстобулiвнi умови та обмеження:

1. Гранлттrодопустима висотнiстъ будrлжiв, будiвель та споруд у
метрах 10,0 *t,
2. Максималъно допуrгrшrий вiдсоток забудови земgльно1 дiляrжи
60.0%
3. IчIаксрпчtально дошустима щiльнiсть населенFuI в межах жrа:гловоi
забудови вiдцовiдноi житловоi одшrнцi (квартащ,, пяiкрораf,тону) 

-4. Мiнiмально дошустршri вiдстпri вiд об'сктаз що проекту€ться, до
чýрвоIillD( лiнiЙ, лiнЙ регулюван}uI забудови, iснуючлж будитшiв та споруд

-.IepBOHi лiнtt вул. Хмельнu
- 40,0 м. вул. CocHoBol hкаmловоt вvлuцi) - 15,0 м. rr!ооекmчвuння
об'скmу весmu вidповiано lo ДБн з vрахувuнняlw законнах iHmepeciB
tпсанх влпсttuкtв mа корuсmчвuцiв земелънuх diпянок, буd,tлнфв i споw*.



Ппоекmом переlбачаmа HoolwatmlBHi вidсmанi dо iснуючuх бJliцхль i
споочd, з dоmrruwанняrп мiсmобуliвнuх, caHimnoHax i проmuпоеrcенспах
розоtлвiв вidповiёно dо фvнкцiонuльноzо ппuзпачення сулtiженах
бvliвеяь, кеоvючuсь вамоешwа leoltcaBHtlx бчdiвельнuх нопu i правuл mа
еuнimарн oi rut а еп фiквцii пidпрu аwсmв.
5. Планува-пънi обмежеr*rя (oxopoHHi зони пам'ятOк кулътурноi
спадщини, межi iсторлтчнrоr ареалiв, зони регулювашIя забудови, зонЕ
охорsЕювglцого лаrцшафту, зони охорони археодогiчrrого куJьт}/рногs
шару, в межах якIж дiе сгrецiа-пъrпй режим ix вlлсористilннll, oxoporrHi
зони об'сктiв природIо-заповiдного фонду, прибережнi захиснi см)ги,
зOни caHiTapHoi охорони) - санimшрно-захаснi зонu, зона охоронu
навколаамьоео сереdовutца вidповidно dо Balwoe dераtсавнuх буdiвельнах
норм i правuл.
6. Oxopoшri зони об'екгЬ транспорту, зв'язкlr, iшкенерних
комунiкацiй, вiдстшri вiд об'ект4 що цроекту€тъся, до iснуючlоt
irокенернlж мереж 3она mранспорmноi iнфрасmрукmvtа M-ZI, oxopoHHi
зоуtн iснуюцuх iнэtсенернuх l+Bepeжc {право жрgrпiх, осiб на |rа+аgнm ууrа

процлtфцнцлl.

Пршлiтка:
1х

- Для розробленrrя rrроектноi докуметlтацii розмiщеl*тя об'екту
зtlмовнику необхiдно: запtовumu розроблення (kорtlzуванttя ншявнахl
mопо ер афiцпшх rпаmеtiалiв 1 : 5 $0 fl 000I в усmан о вл енолпу поgяёку :

,,t

.daU
l оловнии apxlTeкTop
Вiнницького району в.с. рудий


