
ЗАТВЕРЩЖЕЕО:
Наказ начальника вiддi.шу

житлово -комунrtльного
господарства, мiстобудування,
архiтектури" ен9ргетики та
за)шсту довкiлля Вir*шпъкоi

районноi державно1
адмiнiстрацiТ.
Л! 32 вiл 4.0б.2020 р.

Мiстобудiвнi умовп та обмеженпя для проектувапня об'сrgга

булiвничтва Л} 25

Бчdiвнuаmво цоmuоьох саdовuх бчOuнкiв з ллаzазuнола
(назва об'екта будЬIшrтва)

Загальнi данi:
l. Вид будiвнлпцвъ адреса або мiсцезнаходжеш{rr земеJIьноТ дiляrжи:
нове бvйiвнtацплво чоmuрьох саёовах бчduнкiв з лааzжuнолп в

вiннuцькоzо oailoHv, Вiннuцькоi обл асmi.
Iнформацiя про з€Iмовника ео. Олiйншк }ItaHHtl IBaHiBHш qvл.

Кар*леflюкq, 83, Jb Вiннццл, п|ел. 09820а45_0_б

2. Вiдповiднiстъ цiльового та фужцiонzlJьного щризначення земсльноi
дiляrши мiстобудЬнй документацii на мiсцевому piBHi зе*tаtьнi
diлянкu, заzалtьною площею 0,09930 za dля iнdавidуальноео
саdiвнu 00:а1:0{)б:а227. 0ý2а68050а
:0l а520б8аýа&:01:{l0б:а229. 0ý2068а5аа: $1
а 5 2 0 6 8 а 5 0 0 : а 1 : а а б : а 2 3 L Ком ерцiйн а з он а {wэ о екmн g) mа Реко еацiilн а
зона обллемееноzо кqоuсmувgння позмiu,lрнн| lац i cadiB вidповilно lo
генеоальнtлоzо планч mа IIлшнч зончвання с,Бохонuка Dозообленлtх
НВПП <<Апкорsl lyt. Вiннuця в 2019 п. mа заmвеrrdмсенuх Бохюнuцькою
сiльською раdою в 2020 роцi.

3. Мiстобулiвнi умови та обмеження:

1, ГраrлшнOдогryýтима висотнiстъ будrшшЬ, будiвель та сшоруд у
метрах -12,0 м.-
2. Максима-шьно догryстrлмлй вiдсоток забудови земельно1 дiляrжи
за,O_оА

3. Максlльлально допустима щiлънiстъ насеJIення в межах х*rтловоi
забудови вiдповiдlоi жrтгловоi одr.rrrицi (кварталу, мiфорайону) :
4. Мiнiмалъно дошустимi вiдстанi вiд об'скта, що проекту€ться, д0
червоних лiнiй, лiнiй регуJIювання забудови, iснуючю< будиlжiв та
спOруд - Червонi лiнit мсрmловuх вулааiь - 15, - 20 *t. lIроекmування



об'екmч весmц BidпoBilHo do ДБН з чрахуванняlчt законнttх iHmepeciB
iншах власнuкiв cycilHix кооuсmvвачiв земельнuх diлянок, буdанкiв i
сполv0. Пооекmом пеrеdбачumа ноолwаmuвнi в,iёсmанi do iснvючuх
лаереме, бvliвель i спооуl. з dоmраманняtп лwiсmобчdiвнuц санimаонах
i пtоmtrпа;ltееменпх tvзtавiв, вidповiёпо ёа функцiональпож
прuзначення сv*tiрснах liltянок mа буdiвапь, керvюцuсь вuцоzама

юidнраемсmв.
5. Планрапънi обмежеr*rя (oxopoкri зони паtчt'ягок культурноi
спацrпдlll, межi iсторичrпос ареалЬ, зони регулювання забудови, зоЕи
охоронювзlного лаrчщафту, зони охорони археолOгiчного куJьтурного
шару, в межах якIlD( дiс спецiа-шrшй режим tx вшсористаннrI, oxopoHЕi
зони об'ектЬ црирод{о-заповИного фонду, гrрибережнi захиснi смуги,
зOни caTriTapHot охоротшт} - с*нittарв*зажtснi зgнtt qidповilцо lо
вадцоz deoMcaBHtlx бvdiвельнuх норм i поовал.
б. OxopoHHi зони об'сктiв транспорту, зв'язку, irшrrенерrшпс

кошгрriкафй, вiдстшri вiд об'екта, що цроекту€ться, д0 iснуючl*ч
irnKeHepнror мереж 3она mоанспооmноi iнфрасmоукmvрш, oxopoHHi mu
сан|imапно-з axlt cHi з о Hu icHy tочuх iHMeeH еонах м ер енс, л,цо н еобхidн о
пеоенесmu, {поаво mреmiх осiб на ремонm, проtаааqння mа
перенесення iнеrcенернuх Meoeжel, }

Прш,riтки:

ffля розробленrrя цроектноi докумеrтгацii розмiщеrжя об'екту
зrtмовIIику необхiдно: замоваrпu роз9qблення нн.*, н

.Щля створешilI безперепrкод{ого життевог0 середовиIца дJuI осiб з
обмежежrмя фiзи*лlшм можLтIивостями та ir*шж M€lJ1o мобilьнrж груп
населеннrI Пеоеdбацumц засобu lля безпереtллкоdноzо dосmупу о€iб з
iнвалidнiсmю mа iHtMux tlаалолпобiпьнuх еруп насапення.

Головний архiтетrгор
Вiнницького району Володимир РУДИЙФý


