
ЗАТВЕРЩЖЕНО:
Наказ начальника вiддiлу житлово-
комунiLльного господарства,
мiстlэбулуъання, архiтектури,
енерг9тики та захи9ту довкiлrш_
Вiнницькоi райоr*rоi доржавноi
адмiнiстрацii.
М 25 вц 12 .05.2020 р.

}Iiстобулiвшi умови Tfr 0бм9кеЕня для прOектувftЕIIя обlскт*
булiвничтва М 20

Н о в е бу liB Hrt цлпв о z цLамсu, dля з б epiz ання сiль сь к
***"*

{назва об'скта бу$вtпацза)
Загальнi данi:

1. Вид будiвницгвъ адреса або мiсцезнtlходження зсмеJьноi дiляlжи
нове " бчdiвншцmво zaraMca lпя зберizання сiльськоzосуtоd*gськоd

mexHiKa по в,vл. Сосновiй б/н в с. 3арванцi, Яwt!лшнеuькоi ОТГ,
вiннuць коzо о шйоl,tv, Вiннuцькоi о бл асmi.
Iнфсрьлацiя гтро замOвника zp, Бабiнець (FЕDiп Анаmолi{tовцч By=tT-

В,ашень$q, 19r,, ц. Вiннцця trпцl , 097283376tr.,
2, Вiдповiднiстъ цiльового та фукцiонitJlъного rrризнt}I[еш{я

зsмельноr дfuiятжи йстобудiвнiй докумоrrrацit на ьлiоцевому piBHi
Зеллцелъна diлянка пл. 0,010 za, dля iнduвidуальноzо еараненоzо
буdiвнtlцmва| кgd м а52068890а:04

зоltil СВ - плану еёла
eHozo к BiHHa 20lб l1

Планч зонування mеоumопit розробr!еноzо ФОП Короmuнсъкuй М.П" в

2018 роцi упа залпвеrА"ценuх Якуtuннецькою сiльською оаёою.

3. Мiстобулiвнi умови та обмеrкенпя:

1. ГраштчнодOшустима висотнiсть будштсiв, будiвель та споруд у
метрах 10,0 *t.

2. МакfiеIаJIъно догг}rgгшrлий вiдсоток забудовй земеJiъноi дiлятжи
6$,0%
3. МакСимаьно допустима щiлънiсть насепенIuI в меж€lх житловоi
забудови вiдц+вiдноi жигдов oi одl**тцi (квартащ,, MiKp ор aItoнy) -----.
4. Мiнiмалъно допустr,шлi вiдстанi вiд об'ектв, що щроекту€тъся, до
червонIж лiнiй, лiнiй регулюваннl{ забудови, iснуючrос будrшжЪ та споруд

-.IepBoHi лtнil вvл. Хлл4ельнuц

- 4а.а м. Bylt. CocHoBot (акаmловоi вvлuцil - 15,0 lw. Проекmування
об'екmу весmu BilnoBidHo dо ДБН з vрахчванням qaKoHHax iHmepeciB
iнrллuх влвапuкtв mu ксr"цсуwуваrt;iв зmрJtьнuх diля$оп ýyвинкiв i епопуd.



пооекmолr пепеьбачаmш новмаmuвнi BidcmaHi dо iснуючах бчаiвель i
спорч d, з l оmоам gпнялй даiсmо бч liBHux, с анimао нuх i по оmu п о}rсеакни х
poТoaBiB вilповidно dо функцiональt!оzо ппазначення сvлпiнснuх
буliвель, керvючась вuмоzалчtu depMcaBHtlx бчdiвельнuх Hopltц i правuл mа
caHimapHoi хласафiкацit пiёпрumtеmв.
5. Плануваьнi обмежеr*rя (oxopoHHi зони пам'яток культурноi
сilадtrIини, межi iсiоричrло< ареалiв, зони регулюваннJI забудови, зоки
охоранювчtного ла.rцшафту, зони охорони археодогiчного куJIьтурнсго
шарy, в межах якpD. дiс спецiалъшшl режим ix вr.користанFIlIэ oxopoвHi
зони об'ектiв цриродIо-заповiдrого фонду, прибережнi захиснi смуги,
зони caHiTapHoi охорони) - санimарно-захuснi зонu, зонu охоронц
навколutмньоzо сереdовutца вilповiёно dо вuмое lепмсавнах буdiвельнuх
норм i правал.
б. Охоротпri зOни об'еrтiв тр€IнсfiOрту, зв'язку, iтrпсенерних
комунiкацiй, вiдстшri вiд об'екта, що црOектуетъся, до iснуючrаr
irnKeHeprшuc мереж 3она mранспорmноi iнФрасmрукmvрu М-21, oxopoHHi
зонц iснуючuх iHaKeHepHHx мереэлс {поаво упоеmiх осiб на аеr+gонm r?аа

проклgаа,цна),

Прtапuiтка:
}

- !ля розроблення проектн01 докумеrrгацii розмiщетпш об'скту
замовIIику необхiдно,. замоваmа оQзроблецня (ворцеуванtlя наявнuх|
mопоmuфtцнuх мummtплiв 1 : 50*{1 0t0} в уеmановленолtу поряёr<v.
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