
ЗАТВЕРЩЖЕШО;
Наказ начаJьника вiддiлу житлово-
комунаJIьного господарства,
мiотобудуванЕrl, архiтектlри,
енергетики та захисту довкiлля
В iHHlдъKoi райоr*rо1 державноi
адмiнiстрацii.
М 26 вiд 13.05.2020 р.

Мiстобулiвнi уплови та 0бмеrкення для проектувfrнIIя обlскта
булiвничтва ЛЪ 21

Бч diвнацmв о moozoB o-oфicHoi бч diвлi
{назва обекта будЬшадтва)

Загальнi данi:
Вид будЬниlцва, адреса або мiсцезнtlхOджеш#I земепъноi дiляrжлr

Еове но, ,л. Mt* 6/нве
3 ар в анцi, Я кv tllll ry ец ь Kot О ТГ, BiHH u ц ь коz о р ай о нч, BiHHtl ц ь к oi о бл u сmL
IнформаIriя про замовника zр. 3озvля Олексанdо lвuновuц вvл. Порuка
39/112, лt. ВiпнuцF. mеrt {1677{ý1393.
2. Вiдповiднiсть цiлъового та фчнrсцiонtlJlьного призцачеш{rt
земельноi дiляrжи мiстобудiвнй докумеrrгацii на мiсцевому piBHi

ЗеJуrgльнп lifiяпка пл. 0,{}823 zа, ёля бчёigнацmв& i обсяуzоgування
HKoBoI l

енб аdс
вuкорuсmовуюmься lля зdiйснення пidпрuемнuцъкоi mg iHtMoi

'3:0147. 3онш u Ht-l

1.

ttBiHHu ,- 2016 iПл
mерumоrii оозообленоzо Ф,оП Короmuнськtлй М.П. в 2018 ооцi mu
з алпв eD d мtенах Яку rцинецькаю ci1lbcbkaю р gd 0lo.

3. Мiстобулiвнi умови та обмежепня:

1. Грашгrнодоryстима висотнiсть будинкiв, бу!iвель та споруд у
метрах 10rO lw.

2. Максr.mлалtьно доrryurимrй вiдсо,rок забулови зgмеJ-Iьнo? дiляrшш
56,0%
3. Максллллально дошустима щlльнlсть населеннrI в межах житловоI
Заб}'ДoЕивiДповiДноiжитловоiоДиrдтцi(квapта-ily,няiкpоpаfтоry)
4. Мiнiмально допустtдцi вйстаяi вiд об'скfа, що проектуgtъсяэ д0
червонI/ж лiнiЙ, лiнiЙ регулюваннl{ забудови, iснуючюr будшжiв та сtl0руд

-'IepBoHi лiнil вул. МuUн
пvнкmуI - 20,0 lw. вул. МолоOiэ*еноt {еrcumловоi вvлацi| - 15,0 *l"



Проекmчврння 'об'екmч весmu BidioBidHo lo ДБН з упахчвання**
законмuх iHmepeciB iHtl1ux власнuкiв mа копuсmчвацiв зелtельнuх
diпяноц буdанкiв i споруl. Ппоекmом пеоеdбачцmu HoplwamuBHi

анняJw Jvllc

c*HimapHax i пооmапоlлсвкнмх t оэоuвiв вiёповidно lо фчнкцiонuлъпвео
прuзначення сулпiltспuх бчdiвелlь, керvючась врмоеш*tа lермеавнuх
бу diв ельцtах н оолl i по авал .mа сqнimао н oi: кл аса фiкацii пidпр u eJy, еmв.
5. Планува"чьчi обмежеrцrя (oxopoHHi зоЕи цам'яток культурноТ
спадцини, межi iсторичшоt ареалiв, зони регуJIIованIш забудови, зOни
охOронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного культурного
шару, в межах як!D( дiе спецiа;lьrпшl режим ix влшtористаннll, охороняi
зони об'сктiв цриродIо-заповiдного фоrцу, гlрибережнi захиснi смlт,и,
зони caHiTapHoi охорони) - санimарно-захллсцi зонu, зона охорона
ппвкоппшнь ozo сер еd о Bшtao Фdп о вidно ё о вплw oz d ержсавнuх бvёiвел ь нu х
нцхп i правuл.
6. *Oxopoшri зони об'сктiв трatнспорту, зв'язку, irпкенерних
комунiкафй, вiдстанi вiд об'скта, що цроекту€тъся, до iсrrуючlж
iшttенернюr маре
йреmiх осiб нu ре-uонm mа проюлаdанttя iHMceHepHttx Mepexcl.

Прmлiтки:

- ffля розробленrrя проектно1 докумекгацii розмiщентiя об'екту
зit]чIовнику необхiдно: залwоваmа розроблення {корuzчвання нgявнuх)
mопоzрuфiчнuх MamepigltiB 1 : 5 0 а (1 0 00I в ч сmан овленолwч поряdку ;

- fiля cTBopeHHrI безперешкодного життсвого середорtrшlа для осiб з
обмЪженими фiзичнrпм можJIивостями та irшшж малd мобiлъrшх груп
населеIlтж Переdбшчumu засоба dля безпереtмкоdноzо dосmупу осiб з
iH в апidнiсmю mа iH1,1lux *l ал олtцобiльнлlх zpy п н ocцt ення.

Головний apxiTeKTop
Вiнницького району * Володимир РУýИИ

#щ


