
ЗАТВЕРЩItЕНО:
Наказ начаJьника вiддiл1, житJIово-
комунальнOго господарства,
Mic тобулрання, архiтектури,
енеtr}гетики та захи9ту довкiлля
Вiнrшцькоi районноi дер*аu*оi
адмiнiстрацii.

, .N} 28 вiд 15.05.2020 р.

n

}Iiстобулiвнi умовп те обме}кеЕня для проектувfiнЕя обlекта
булiвпиltтва Л} 22

Бч ёi в н u ц mв о alMiHi сmр аmu в r о, о фi сн oi бv di влi
(казва обlскта б_члiв+иrква)

Загальнi дапi:
1. Вид будiвнI/trfгва, адреса або мiсцезнtжодження земельноi дiляrжи

Нове бчliвншцmво gdлtiнiеrповцrэавпо-афiеноt буdiвлi по вул. аёесжiiл в

с \арванuL Якvtцuнецькоi ОТГ, Вiннацькоzо району, Вiнн1,1цькоi
обласmL
Iнформафя цро замовнI.шffi ео. Хопtенка Волоёа$аuв Анёr}йовач вvп,

с. Нова HeabKozý
Bit,lltuцb,.Koi рFласmi, ryat 02702# 1 3а.
2. Вiдгrовiднiстъ цiльового та футrкцiон€lJьнOго шризначsшrjl
зФмельЕоt дiлят*tи йс:гобудiвнй доку-меттгаф! на мiсцевому piBнi
3елwельна 0iлянка пл. 1.0881 za, dля,,буdiвншцmва i обрvzовування
баzаmокварmuоноzо меumловоzо бчluнкч Kad JYЬ 0 5 20б889 0а : 04 : 009 : 07 1 5"

ot хеu Ж-3 -,wiйповidпо lo
ьно2о плilнч ceJla кВiннu

лt, Вiннuця в 2016 роцi i Плану зонування mерumооii розробленоzо ФоЕ
Копоmuнськuй М.П, в 2018 ttolai уtла заrпверёэлсенllх Якvllднне|$ьк*l*
сiльською padolq.

3. Мiстобулiвнi умови та обмежецня;

1, Граr*rчнOдогýlстима висотнiсть будтнкiв, будiвель та споруд у
MeTpilx -п--
2. Макgrmtалъно дOп}lстIп!{ий вiдсоток забудови земgльноТ дiляtпtи
40,0%
3. Макслшчtально дOпустима щiлънiстъ населенюI в межtж жrтгловоi
забlцови вИцовiдllоi жrrгдовоТ одиrrицi (кварта-ну, пяiкрорайону) 

-4. Мiнiмально доtryстLшi вiдстанi вiд об'скта що проектуетъся, дG
червонIФ( лiнiй, лiнiй регулюванIш забудови, iсн}ючих будrшжЬ та стrоруд

- 'Iервоф лiнit вул. Оdесь
внчmоiа,tньокваоmа,цьнuх проiзliв - 15,0 м. IIооекmувлння ?б'€кmч

do ЛБЕ з lнпluх



власнuкiв mа кЬршсmчвачiв .зе.цельнuх ,diллнок, бvduнкiв _i спооуl.
Проекmом переdбацumш HooMamaBHi BidqmaHi do iснvючах бчliврль i
сп ооу d, з d оmрu*tлнняrн мiс!по бч diв нuх, санimар нuх i пп оmu п оеrcемснuх

розрuвiв gldповidно do функцiонмlьноzо ппазначення сулпiэrснuх
бvdiвель, кеrуюqнсъ вuпtоzалаu ёеFмеавнwх бчйвельнtлх норм i прввал mа
санimлрноt класа фiкацii пidпоu емсmв.
5. ГIланувальнi обмежеrшrя (oxopoHHi зони пам'яток кулътурноi
сцадщини, межi iсторичrrrпr ареачiв, зони регудювtlЕIIя забудови, зони
охорOнювчlнOго ландшафту, зоЕи охорони археологiчного культурного
шару, в межах яклж дiе спецiальтп,й режим iх вrкористаннrl, oxopoHrri
зони об'ектiв природно-заповiдного фоlrду, прибережнi захиснi смути,
зони санiтарноi охорони) - санimарнq-захаснi зона, зонu охоронu
навколutмньоео сереdовtltца вidповidно ёо вuлwое аереrcавнuх буdiвшьнах
нопtп i правuл.
6. Охорошri зони об'ектiв транспорту, зв'язку, iтшtенерних
комунiкацiй, вiдстанi вИ об'сктц що проектусться, до iснуючlж
ir*KeHeplTlж маре Ь

ремонm mа проюлаdання iнеrcенернцх лпеrемс|.

Пршлiтки: }

- .Щля розроблення глроектноi докумеrrгалдiI розмiщсr*rя об'екту
заlмовнику необхiдно: заlаовшmu розроблення (кооuzчвлння нпявнах)
mопоlоафiчнах M*mepiastiB 1 : 5 0 0 (1 000| в ч еmан овл ено*tч поряdкv :

- Для створеншI безперешкодного життевого середовр&ца дJIr{ осiб з
обмей<еrл,rми фiзиrшrrатчrи можJIивостями та iImп,D( мilло 'fuобiльrплк груп
населенIilI Пепеdбацumu засобu lля безпеоеttlкоdноzо фосmvпч осiб, з
iнвалilнiсmю mа iнлцuх ммамобiльнuх zпvп нпселення.

Головний apxiTeKTop
Вiнницького району ^Володимир РУДИИrcYrý
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