
" ЗАТВЕРЩЖЕЕО:
Наказ начальника вiддiлry житлово-
комунаJIьного господарства,
мiстобулlваЕнrt, архiтекr-ури,
енсрг9тики та захисlу довкiлля
Вiнниlркоi райоrшоi державноi
адмiнiстрацii.
М 34 вiд 11 .0б.2020 р.

Мiстобулiвlтi уплови тfr сбме}кення для шрOектувfrIrня об'сrrга
булiвничтва ЛЪ 26

IIове бvdiвнuцmво *tоivльноt коmельнi lля Зарванецькоt
звzлльноосвimньа| шкалц I-II сmупенiв

(назва об'екта будiв**шrгва)

Загальнi данi:
1. Вид будЪниIIтва, адреса або мiсцезнаходдtешш земельноi дiляrжи
Новв бvdiвнаumво lwoфvпbHoi коmепьнi dлr 3арванецькоt

заzальноосвimньоi tлlколu I-II сmvпенiв по вvл. Клчбнiй, 1 в с. 3арванц,i,
Я ку ш u н е ц ь Kot О ТГ, BiH н u u ь ко z о р шй онv, BiH нu ць Kot о бл а crпi.
Iнформашя про замФвIIика Яrrуuаwнвqька еiцьська Bala Якvg,слц.!iецькоf

ОТГ, Вiнtluцькоzо раil?н,v, Вiнt!ацькцi обласmi, mqt , 0968а69600r,
2. Вiдгlовiшriсть цi-lьового та фуш<цiональЕOго призначення
земелъЕOr дiллпсrа мiстобудiвнiй докумffrгацii на мiсцевому piBHi
Зелwельна diлянка пц. 0,9885 za, dля бчdiвнuцmва i обслуеовування
бчаiвапь заюлаёiв освimш Kad М а520688900:04:008:0898. Тернmорiя

mulцчвuн почumковоi
о do Ген ьноео

розообленоzо кВiннutцяаzпопроекm> м. Вiннаця в 2076 роцi i Планч
зонч-вання mернmооii оозiltобленоео ФоП Коtоmuнськuй М.Д. в 2018
роцi mа заmверdаtсенuх Якvtолшнецькою сiльською раdою.

3. Мiстобулiвнi умови та обмеження:

I. Граrптчнодопустима висотнlстъ будrлшсiв, будiвель та споруд у

2, Макgтmла,;rъно дспустlпмlйвiдgmок забудови земельноi дiляtжи -%
3, Максима_llьно дошустима щirrьнiсть населення в межzlх жлrтловоТ

забудови вiдповiдноi житловоi одlпппдi (кварта.ry, MiKpop айону) -----.
4. Мiнiмачъно догtустr.шяi вiдстанi вiд об'скта, що проектуеться, дФ
червонIж лiнiй, лiнiй регулюванIш забулови, i будшшiв та споруд

-Ч, лiнit вvл. М, 'Jкumловuх 8vлн
15,0 м. Ппоекmування об'екmч весmu вilповidно dо тFЦ з урахуваннжа
зuконнах iHmeoeglB iHtllux вллснuкiв mа копuсmувачiв зецельнuх
diлянок, бчluнкiв i спqоуd. Ппоекmом переdбачumа нормаmuвмi



BidcmaHi ао iснрюцаý бvdiваль i споруd, з dоmрr*манн.*rп мiсmобvОiвнцх,
санi.mаонu х i по оmа помеенснах о озрu BiB Biln oBia но d о фv цкuiо н аrlь,ноео
прuзнацення сумiаrcнах буdiваtь, керvtочuсь вшлцоzаtwu lерuспвнах
бчdiвельнах нов*r i ппавал mа coHimapHoi класафiкацii пidпрuемсmв.
5. План}лвальнi обмежентrя (oxopor*ri зони пам'жок культурноi
спадщини, межi iсторичтпп< ареа-пЬ, зони регулюванlrя забудови, зони
охоронюв€lного ландгпафту, зOни охорони археологiчного культурног0
шару, в межах якIiD{ дiе спецiалътпй режим ix вrжористаннrt, oxopoнHi
зони об'ектЬ црирод{о-заповiдного фонду, црибережнi захиснi смуги,
зони caHiTapHoi охороrи) - санimарно-захаснi зона, зонu охорона
навколашньоzо сереlоваща вidповidно lо вuллоz dермсшвнах буliвальнuх
Hoptп i правuл.
6. Охороr*ri зони об'ектiв трslнспорту, зв'язку, ir*rсенерних
комуrтiкацiй, вiдgганi вiд об'ект4 щ0 щрOектуетьýя, до iсrryточюr
iнженерrпоr мерв Ь
санimарно-злхмснi mа oxapoHHi зонu iснvючuх iHжeeHepHux мераrc
{поаво mреmiх оiб на lrелвонm mа пооюлааання iHMeeHepHax *gереэк|.

_-о
llрtшtлtтка:

- Для розроблення rrpoeкTнoi докумеrrгацii розмiщеrшяо об'екту
з€lмовнику необхiдно: залуtовumа розроблення {кораzування на4внпх}
mоп ozpaffiEHux мtmшiалiв I : 5 0 0{ 1 0{l0I в усmановл еналwу п орпёttу :

Головний apxiTeKTop
Вiнhицького району

*-iъ

Волод#мир РУДий


