
ЗАТВШРДЖЕНО:
Наказ начальника вiддiлу житлов0-
комунrtльного господарства,

, мiстобудування, архiтектури,
ен9ргетики та захисту довкiлля
Вiнницъкоi районноi державноi
адмiнiстрацii.
ЛЪ 35 вiд 12 .06.2020 р.

Мiстобуяiвнi yMoBIr те обмеження для прO€ктувsЕня об'€кт*
будiвництва }'{Ь 27

Реконсmрукцiя кварlruрu з tоэмнренняttt за pawHoK чвсmuнн zорuа;fi,
(назва об'екта будiвrппцва)

Загальнi данi:
1. Вид фдiвницrвst, адреса або мiсцезнаходжонIrя земелъноi дiлятжи
Реконсmоvкцiя кваоmарц. J{g 55 з оозшuпенняц за рilwнок часrпuнц

zопutца в баzаmоквшрп|uпному эrcumловuwч бчOuнку jlb 3, коап. 4 по вvл,

OdecbKift в с. 3апванцi, Яt<уtаuнецькоt оТГ, Вiннtlцькоzо оайонч,
вiннацькоi облвсmL
Iнформаuiя шро зrll4овника вvл= Акgdемiчна, 56, кв. 25" лЕ. BiyHtttья,

QltpKcisHro_.Жp.eHrttшyg#plliKciBHq,пeц.a27Д22l1,ý0.
2. Вiдповiднiстъ цiлъового та фуrжцiончtльного прIвначешuI
земgльЕоi дiлятшtи мirrобулiвнй докуметrrmlii Еа мiсцевом5, piBHi
земельна diлянка dля бчdiвнuцmва баzаmокварmuрнuх экllmловuх
бvduнкi,в, mерuупорi,- мсumловоt mа zpolwadcbKoi забчdовн, BilпoBilHo dо
генеральноzо плвнч свто 3повппцi оозробленоzо квiннrlияgztопrоекm>l
лц. Вiннuця в 2016 роцi i Планч зонування mеоumооi'i розроfiленоzо ФоП
коооmансьюлrt М.п. в 2а18 роцi mа заmвеоёмtеншх Якчtшынецькоtо
сiльсъкою раёою.

3. Мiстобулiвнi умови та обмеження:

1. Граrптчнодопустима висотнiстъ будшпсiв, будiвелъ та споруд у
метрах 21,285 лt., не змiпюrочu iенwочоэ васrсmа фOпнt<v. .

2. Максrцлалъно дошустимрй вiдсоток забудови земельноi дiляrп<и з
3. Максимаьно допустима щirьнiсть населен}IrI в межах житловоi
забудовлт вiдповiдноi жIITлoBoi одит*лцi (KBapTa.ily, мiкрорайону) 441
люа.hа.
4. MiHiMairbнo догIустршrлi вiдстанi вiд об'екта, що цроектусться, до
червонlж лiцiй, лiнiй регулювання забудови, iснlЦочlж булrпжЬ та споруд

- 'IepBoHi лiнrr вvл. оdеft
вidповidно ао тБн з уоахуванttям законнлlх iнmеоесiв_iншuх власнакiв

dnix Httx diлжн H,KIý t



по о mа п о Jtc емсна х о о зоu BiB вiёп,о Bid н о d о фv |t кцi о н ал ь н о z о прu з н gч ення
сvлаiнtнах бчdiвель, кеrvючuсь вuмоzамu depшeaBHux бvdiвапьнах норllц i

5. Планувалънit обмежеr*rя (oxopoHHi зони па.ъл'яток Ky.lbTypHoi
сrrадщини, межi iсторичшоr ареалiв, зони регулюваЕшI забудови, зOни
схOронюваного ландгпафту, зони 0хорони археолOгiчного куJьтурного
шару, в межах якрD( дiе спецiальшшi режим iх влшорист€tнIuI, oxopoHTri

зони об'ектiв [рцродIо-заповiдного фонду, rrрибережнi захиснi смуги,
зони caHiTapHoi oxopor*r) - BidcymHi.
б" OxopoT*ri зони
коп,гуrriкачiй, вiдстанi
iнженерншr мереж .-

об'ектiв траЕспорту, зв'язку, irпкенерних
вiд об'екта, що цроектуеться, до iснуючlс<

Головпнй архiтеrсгор Вiнниць Володимир РУЩИИ
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