
ЗАТВЕРffЖЕЕО:
Наказ начаJIьника вiддiлу житлово-
комунr}пьного господарства,
мiстобудраЕIlli, архiтектури,
еневгетики та захисту довкiлдя
Вiнницькоi райотшлоi державноi
адмiнiстрацii.
м 29 вц 18.05.2020 р.

Мiстобудiвпi умовЕ та oбмеrкенпff для прt}ектувftIlня обlсrЕта

булiвшиuтва ЛЬ 23

Бvdiвнuцmво бчdiвлi 2 mорzовельноzо ценmрч за аOоесою: Вiннuцькu
облпсmь, Вiннацькай pailoH, с 3арванцi, вvл. XsMeлbH1,1цbKe цtосе, 7а

("** оЬ'скта Оуд, F }fiд{гва)

Загальнi данi:
1. Вид будiвниLцва, адреса або мiсцезнаходжешfi земельноi дiллши
HqBe БуФiвнацmво бчёiвлi 2 mоrr"ова-tьноzо ценmý,,l зв аiресою:

вiннuцька обласmь, Вiннuцькuй район, Якчtцанецька об'еlнана
mеоumорiаллrна zooJwada. с. 3аованцi, вул. ХлсеJlьнuл|ьке uлосе, lil.
Iнформафя про зrIмOвЕика ТОВ кFп!ценm.р Нп цtл. Беuкоg€цъýý- 6-В, лt.

|tц.iвi,,цлел, 09 5?7229 5 Q,
2. Вiдповiднiстъ цiльового та фуrкцiонrlJьного призначеш{rt
земельно1 дiлятжи йrrобirдiвнiй дsкументафi на мiсцsgому piBHi

3еrпельнi liлянкtl зае. пл. 7,4688 zа, lля бчdiвнuцmва i обслvzовчвання
влl Kad. мм

t520688900:t4:0(ý:t8 :**9:061}
zооhлсOськоi забvdовu - вidповidно dо Деmшtьноzо плбну mepumopit

нланi? сеяа 3
лt. Вiннuця в 2016 воцi i IIлану зонування mепumорit сuло 3орванцi
розроблqноzо ФОП Короmuпськшй,М.П. в 2а18 poyi mа заmверOжеенuх
,Яку gallHegl,bKoю сiльсько ю р gd,ою,

3. Мiстобулiвнi умовц та обмежецня: .Ё

1. Граrптчнодопустима висотнiстъ бушtжiв, будiвель та споруд у

7 Максr.шtально доrryстиМrй вiдсmок забудови земелъноi дiзrятжи
45,0%
3. Максr,Iмально допустима щirьнiсть; населенIuI в ме]ках жrrгловоТ
забудови вiдп+вiдноi жrатловоi один:тцi (кв apTa_hy, мiкрорайону) *---.
4. MiHiMa-llbнo дошустrшri вiдстанi вiд об'скто, щ0 проектуетъся, д0
червонI/ж лiнiЙ, лiнЙ регуJIюваI*{rI забудови, iсrтуючrоr будrrжiв та спOруд

-'IepBoй лiщir вvллrtць Уми

позообленоео ТОВ кПIК Поdiллябуliнвесm> м. Вiннuця в 2Q19 роцi,



обпекm do ДБН з xIH
iншах власнuкiв mл корасmчвацiв земацьнuх diлянок, бчdtlнкiв i спооуd.
Проекmолц переdбачаmu ноомqmавнi BiOcmaHi do iснvюцах буdiвапь i
споwd з dоmршлrанняrп мiсtпобvdiвнах, caHimotyшux i п:rоmнпоltсP менмх

розрuвiв вidповidно lo фvнкцiональноzо пrtlзнацення су*tiэкннх
буliвель, кеоvючась вuмое,рмu dерэtсавннх бчdiвельнuх ноолц i правuл mа
еgнimарно{ юl аса фiкацid пilнрн €,+rсmв.

5. Плануваlrьнi обмежеrшrя (oxopoHHi зони пам'яток кулътурноi
ýпад{ини, межi iсторичrшж ареалiв, зони регулюванIuI забудови, зони
охорOнювttного ландгпафту, зони охорони археологiчного культурного
шару, в межztх якIж дiе спецiа_пъrплй режим iх вlжористанIuI, oxopoHHi
зони об'ектiв природ{о_заповiдного фонду, прибryежнi захиснi см}jти,

зони caHiTapHoi охорони) - санimшрно-захuспi зонu, зонu охоронu
HaBKoлllltt а BidnoBidHo 0о uхб

6. Oxopomri зони об'ектiв траlнсtlорту, зв'язку, iшкенерних
комунiкацiй, вiдстанi вiд об'скта, що цроектуеться, д0 iснуючих
irшtенернrлс мереж, Зона mранспорmноi i
Санimацно-захuснi mа охопоннi зонн iснvючtlх iнзI€енернах Jweoeшc ПД-
I0 кВ iD-l79 ПС Ltfultt кВ к\жilнап. IImеlбачено вапесення IIЛ-1* кВ
Ф-179 ПС 110/10 кВ K\жilHall за lшexei meoamooii проекmноi земапьноi
diляькu за поеоdмсеннялt з АТ <<Вiннuцяобленgрzолl-

- fiля розроблення цроектноi докумеrrгацii розмiщеr*rя об'скту
зtlмOвнику необхiдно: замоваmu розооблення {кооuzvвання наявншхI
mопоепафiчнuх лааmq,iплiв 1 : 5 а0 ( 1 00 0| в v сmано вленомч поряdкч :

_ Для ствýрfiIl{я безперишсоднOго життевOгtl середсвища дJu{ осiб З

обмеженими фiзичrшш,rи можливостями та irпщuс м€lпо мобiльt*ж гРУП

населення" ПеоеdFачumu засоба dля безперелмкоdноzо dосmvпу осiб з
iH в алiё нiсmю mа iHtl,gux *л g"ц gла о бiльннх zоv н насел ення.

Головний apxiTeKTop
Вiнницького району

,ý
,rt

"+

21l - 40,0 лц., Дюкiвськоi (ltсutпловоt вулuцi| - 15,0 lyt. Пооекmчвання

норц l, прgвнл.

W Володимир РУЩИЙ


