
ЗАТВЕРЩЖЕЕОl
Наказ начальника вiддi-lry житлово-
комукаJIъного госIIодарства,
мiстобулуваЕня, архiтектури,
еIIQрг$тики та захист,ч довкiлля
Вiнrпацькоi районноi державноi
адмiнiстрацii.
Л& 37 вц 19.06.2020 р.

Мiстобудiвнi умсви та сбмеженнfr длff прсектувfrння обlс,кгg
булiвниuтва ЛЬ 29

Бчliвнuцmво офiсноi mа zоспоdаоськоt буdiвлi
(назва обекта будiвr*ццва)

Загальнi данi:
1. Вид будiвнltrfгва, аш)еса або мiсцезнаходженшI земельноi дiлfiжи
нове бчdiвнапцmво офiсн*i *а* аоспоёарськоi бчёiвлi ttо вул,

Молаliажнiй б/н в с 3арванцL Якулм,унецькоt ОТГ, Вiннлsцъкоео оайону,
вiннuцькоi обласmL
Iнформацiо .rро замовника Войmко 0пьzа IBaHiBHп вvл. Грwаевеькоео, 33"
* 3апванцi, {кушл,lнецькоi: ОТГ, Вtннццькоzо pmtioHv, Вiнцлlцьlсоt

QFцасmi, mел 067,7003678,
2. Вiдповiдцliстъ цiлъового та фуrrкцiонitjlьного гIризЕаченllrl
земелънOi дiляrпсrд мiотебу,дiвнй докуметrrацii на гяiсцевому piBHi
3елwельна liлянка пл. 0,1770 za, dля бчdiвнtlцmва i обслvzовчвання
бчliвель , оuнковоt iнфt асmоvкmуоu (ad*tiHicmpamuBHax буduнйв.

,нutиж айс заб
dля зliйснення п

diяльносmi, пов'язаноi з оmрuманняlw прабvmкч\ ка0 }Yg

052{}б889{}6:04:003:{}355. Теп*mорiя саdнбноt забчlовн уна эе*алi
сrл ення (зонtl }К-1. Ж-lcСВl - вidповidно
dо Генершльноzо планч села 3арванцi оозробленоzо
кВiннuцяаzропроекm> м, Вiннuця в 2016 роцi i Плану зонування
mеоаmоuit розообленоzо ФоП Коrоmанськuil М.II. в 2aI8 роцi mа

Ё

3. Nliстобудiвlлi умови та обмежецЕя:

1. Граr*rчнодогý/стима висотнiстъ будlжiв, будiвеlь та споруд у
МеТРаХ :
2. Максималъно дOгfустишй вiдсоток забудови зýмелъноi дtляlл<уl -%3. Максима_гrьно дошустима щiльнiсть нафлеЕня в межах жr,rгловоi
забудови вiдповiдноi хсрrтловоi одl.тlжцi (кварталу, мiкрорайону) -----.
4. I\4iнiмальЕ0 допустиьдi вiдстанi вц об'екта, що цроектуеться, до
червонlж лiнiЙ, лiнЙ регулюван}ilI забудови, iснlпочrо< будrшшiв та спсруд



- 'IepBoHi лt]нff вvл. МuDнd
об' весmа Bl вilнн,fl.]rl

законнах iHmepeciB iHtMux власнакiв mа корасmчвачiв земельнах
diлянок бчdtlнкiв i спорчd. Ппоекmом переdбачumu HoplwamaBHi

caHimapHll х i пр о цпu п о мсемснах р озра BiB вidп о Bid но d о фv нкцiон altb н о zo
прuзначення сvмiеrcнах бudiвель, кеоvючась BuMoza*tu dерltсавнах
буdiвельнах норм i пр*вцл mа сgнirнарноt л*,ласuфiкgцit пilпрц€мс?пв.
5. Плаrryвальнi обмежентrя (охороrшri зоЕи пам'яток культурноi
спаrJцини, межi iсторичrппr apemriB, зони регуJIювання забудови, зони
охOронюв€lного ландrrафту, зони охорони археологiчного кудьтурного
шару, в межах якI,D( дiе спецiалъшй режим tx вl,шористаннrl, oxopoHHi
зони об'сктiв приролIо-заповiдного фонду, прибережн1 захиснi смуги,
зOни cardTapHoi oxopor*T) - сtrнiпларпо-захтлснi зопu, зопu охоронuсtrнiпларпо-захтлснi зопu, зопu охоронu

ноолw i правttл.
6, Oxoporшi зоr*л
комунiкацiй, вiдстанi

об'ектЬ транспорту, зв'язку,
вiд об'екга, що проектуеться,

ilmreHepHllx
до iснуючrж

irmceHepHr,u< м
захuснi mа oxopoHHi зона iснvюлruх iHъrceHeoHax Jйеrемс (пОаво mРеmiХ
осiб на рел,понm mа пrомtаdання iнеrcенеонuх tпepeek|. .n

[Iрr.m,тiтки:

!ля розробленrrя проектноi докуrиеrrгшf i розмiщеrшя об' екту замовнику
необкiдяо: запtовumu розроблення {кооuzчвgння наявнuх|

Щля cTBopeнmt безперешкодного життсвого середовIш{а дJIrI осiб з

обмежеrrlmли фiзишшпrи можJIивостrIми та iIших' мало мобiлъrпп* груr,"
населенIш П, mа засобu lля безпеоешкоdноzо dосmvпч осiб з
iH в шлi ё Hi сmю mа iH t1.1 u х *t шll o*t о бiл ь н u х zpy п н асел ення.

Головний apxiTeKTop
Вiнницькоrо району Володимир РУЩИИ
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