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Мiстобулiвнi умови тfi tlбмеtкеппя для проекту,венЕя сб'скта
булiвничтва Л} 28

н ове бу diвнuцmв о з ер носхо вu tца dля внv mрiшньzо споl ар ськах поmпеб
сiд ьеькое о сп вd apcbkaz о пi lуэрu ем с mва

(назва об'екта бу$вшацва)
Загальпi данi:

1. Вид будiвшIIIтв4 ацреса або мiсцезнаходження земеJьноi дiлfiжи
н о в е бу ёi в н u цm в о з ер н о жв в u tц а Dпя в нv myitlt н ь z о сп о d ар съ tttl х п о ужр е б

сiльськоzоспоdарськоzо пidпрuемсmвg на mерumорii Ксшверiвськоt
сiльськоt раdu, Якvttлuнецькоt ОТГ, Вiннuцькоzо району, BiHHttцbKoi
обласmi.
Iнформафя цро зtlмовника ТОВ <<ВIНАГРОТРЕИДIНГ> вул. Колеоспна,
45, с, Kc{lBepiBKg, -ffKytцtlHeцbKot ОТГ. BiпHtll4bKozo рцйону" Вiннццьжоt
обл"асi:рi, mел 0972833763.
2. Вiдповiднiстъ цiльового та фуrжцiон€tпьного призначек{rI
земеJ,IънOt дiляlжи пяiчrобудiвнй докуметтгацii на мiсцевоълу piBHi
1еrwельна diлянкu заеаslьною пiоtцеюпл. 2,0 za, dля веlення.особuсmоео
селянЬькоzо zоспоdаrсmва Kal llb 052068250а:01:003:0211'ý Теоumорiя
еiль cbkoz оспо d gр еькg z о пilпра ау, еmво - вiьп о Bil$ о d 0 Д еmальноzо пл пну
mепаmорii розробленоzо ФОЦ 3ахаоов М.О. м, Вiннuця i
заmверlаrcеноео розпоряlмсенням zоловл,l Вiннацькоi рgйонноi
lермсавноi аамiнiсmрацii в 2019 ооцi

3. ШIiстобулiвнi yMoBI| та обмеження:

1. Граrпттrодопустима висотнiсть будлжiв, будiвель та споруд у
MeTozlx ----t

_I

2, Макиmла:T ъно допусrипшшt вiдсmок забудови земgлъноi дurянки -?63. Максрrмалъно допустрrма щЬнiстъ HaceJIeHHrI в межttх житловоi
заФдови вiдповiдноi житловоi одл*lллцi {кварталу, мiкрорайOry) ---.,4. MiHib*arbнo дsýустrgн,яi вiдст**li вiд *5'скта, tцё ýроекту€тъся, до
червонlж лiнiЙ, лiнiЙ регуJýовrlння забуяови, iстцrrочrж будrштсiв та споруд

- qеовой лtнlt Btilcvmшt.
дБн з урахчванням законнuх iHmepeciB iнчлuх власнакiв mа

переdбпчumu ноомаmuвнi вidсmанi lo iснvючuх буliвель i спорчl, з



ё

l оmршлц вннялq лцiсm о бч diBHux" санimап Htl х i по о muпомсеlкрuх оозоtl BiB

dно lo {lльноZа Uld,юrcHux

кечivюцась валсоешw,а dеомсавнах бчdiвельнах Hotrtlw i пttавuл mа
caHimapHoi lшасu фiкацii пidпрu емсmв.
5. Плаrтувальнi обмежетrrrя (oxopoHкi зони пам'ягок KylbTypHoi
спадщинI4, межi iсторичrпшr ареалЬ, зони регулювання забудови, зони
охоронюваного ландшафтy, зрни охорони археологiчного куJIътУРНОГО

шару, в межеч якtd'r дiе спецiальшй режим ix впчористан}ýI, oxopoHHi
зони об'ектiв природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги,
зони carriTapHoi охорошr) - санimарно-зilхilенi зонu, зонu uхOронu

нtлвколашньоzо сеоеdовutцп вidповidно dо Balwoz dеонеавнuх бчliвельпах
норлg i правuл.
6. OxopoTшli зони об'ектiв трrlЕспорту, зв'язку, irокенерних
комукiкацiй, вiдgrаттi вИ об'ектц що цроектуетъся, дs iснуючlоt
iнженерrпж мера
проiьdiв, санimаоно-захuснi mа oxopoHHi зонu iснvючuх iнеrcенернuх
яgеtеэrе {пillаво плреtнiх осiб на ое*rон$, mg, цроюrаdання iHaKeHepHHx

це q?$l,

Примiтка:
1

_ ffля розроблення цроектноi докумеrrгацii розмiщеrrня об'екту
з€lмовнику необхiдно: заJйоваmа розооблення (каоаzчвання наявнuхl
mоп оm афirtнпх JиffmФiшtiB 1 : 5 t0 { 1 Иl0I в v сmонggлеft олrч п оря 0ж/ :

ГолЬвний apxiTeKTop
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