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ЛЬ 31 вiд 26.05.2020 р.{

Мiстобулiвнi умови та обмеженця для шроектування об'сrrга
будiвництва ЛЬ 24

Реконсmоvкцiя часmuнu буduнку побvп?ч пid маеазuн ? поабаdовою
(назва об'екта будiвлппцва)

Загальпi данi:
1. Вид будiвншrгв4 адреса або мiсцезнахOдкеннlI земелъноi

дiляiпси:
реконсmоvкцiя часtппнtl буdанвч побуmч пid луtаzазцн. з ьtэrlбуlовою

по вvл. Незалеаtсносmi 544 в с, Вiннацькi Хvmора, Вiннuцькоео
раiлонv, Вiннuцькоt облшсmL !
Iнформацiя про зЕlмOвника е. Ткаченцо lpaHa Юlрiiвн_а вvл. Бччtиь158,
*с. Вiннuця, mел. 09б31962а0.

2. ,Вiдповiднiсть цiльового та фуrжчiонtlJБного цризначежrя
1емельноi дiляrжи мiстобудiвнiй докумеЕтафi на мiсцевому piBHi

ьна diлtянка плонtеft) mа
каd.М

0 5 2068 1 000 :{I2 : а(}6 :В9 8 7. 3она саlабноt забч lовu ж- 1 gilп,о вilно
dо Генеоальнtлоео плану mа лланч зончвлння с,вiннuцькi
Хуmопu оозообленuх Пt aT кСвim{зь>l lw. Вiннuця
заупверdэtсенuх Вiнннцько-Хуmiрськрlо сiльською рqёою в 201Т
роцi.

3. Мiстобулiвпi умови та обмеження:

1. ГраrптчнодогIустима висотнiсть будшжiв, будiвель та споруд у
МеТРаХ :
2. МаксиttлаltъЕо доffуgтLfuvIй вiдсgток забудови земельноi дiлянки
55,0%
3. МаксrrylальЕо допустима щiльнiстъ населення в межах житловоi
забудови вiдцовiдноi жзлтдовоi одl*ддцi (кварталУ, MiKpopaloHy) -:
4. Мiнiмалъно допустимi вiдстанi вiд об'ект&, що проекту€тъся, до
червонI]ж лiнiЙ, лiнЙ рсгулюваннJ{ забудови, iснуючлж будиrжiв та
споруд - Червонi лiнit вvлuцi,Незалеалсносmi - 25,0 lw. Проекmув*нryв



прлlзначення cvJl,riЙeЙшx diлянок mil буаiвеJtь, кеоуючuсь BuJlhoz{IJ$a

lеомешqншх бчdiвельнuх нооtп i прgва4 mа caHimatHot lcltacuфiKaцit

об'жmч весmu, вidповidно dо ДБН з уrrахчванням з*коннtllg iHmeoeciB
iHaшx власнuкiв cycidHix корuсmчвачiв земельнuх diлянок, буduнкiв i
спорч0. Проекrпом пеоеlбачumш ноwwаmuвнi BidcmaHi dо iснуюцах
меремс, буliвель i спорч0, з dоmuuманняtw lиicmoбydiBl,ttlb санimарнuх
i проmипgжееfrснах ржрuвia вidповidпо dо фупкцiопuльнвzо

пilпраgJwсmв.
5. Планувашьнi обмежеrпrя (oxopoTшri зони гrаil,I'ягок кулътурноi
спадIц{шц межi iсторишпос ареалiв, зони регулюванIш забудови, зони
охоронюваного ландшафту, зони охорони археодогiчного культурнOго
шqру, в межzlх якIж дiе спецiальrшй режим ix вrлсористаннl[, охороrтнi
зони об'сктЬ прцродно-загlовiдного фонду, прибережнi захиснi смуги,
зо,ни caнiTapHoi охорошт} - еапimарно-захиснi зонu вidповidно dо
ва.п,,tое lереrcавнах буdiвельнuх Hoplw i правuл
б. Oxopor*ri зони об'сктiв трансшорту, зв'язку, iн:лсенершж
конлунiкацiй, вiдстанi вiд об'€кта, що г{роекту€ться, до iсну+чrж
irnKeHepHю< мереж oxoooHHi mа санirпарно-захнсii зонu iсцуючах
iH,ltceHepHux лtереltс (право mреmiх осiб на ремонm mа проtоцglання
iH эtсен еонuх лt ер еltсl,

ГIр*riш*r:

flля розробленrrя
замсвнцку необхiдно:

проектноi докумеrrгацii розмiщенrrя об'скту
змаовutнц розробяення {кgъuzчggння нq,явнах)

Для створешш безперешлсодIого житт€вого середовипIа дJIя осiб з
обмежеrштми фiзичнlали мOжJIивостями та iшIII,D( мilпо мобiлънпх груп
населення Переlбацumш засобu lля безпереu,tкоdноео dосmуrсу осiб з
iHB алidнiсmю mа iHtotux л+лал olwo бiльнuх zру п н ас ел ення.
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