
Наказ начальЕика вiддiлу житлово-
комунЕLльного госпOдарства,
мiстоб} дуваЕнri? архiтекryри,
ен9ргетики та захи9ту довкiлля
В iнницькоi райоlшоi державноiiЁъ'fu
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Мiстобудiвнi умови т* обмеiкеЕня для прOектувflнпя об'сtЕга
булiвниuтва Л} 30

Реконсmрукцiл з прабчdовою буdiвлi К3 к33СО- лiцеil jlvKa Мелеtлкiвськоi
сiльськоi pglull по вvл. Шкiльнц, 52 с. Лука Мелеrмкiвськш, Вiннuцькоzо

району, Вiннuцькоt обл асmi>
(назва об'екта будЬтшrrгва)

Загальпi дапi:
1. Вид будiвш,пцва, адреса або мiсцезнrlходжеш{rt земельноi дiляrпси
Реконсmоукцiя з поuбчdовою бчdiвлi К3 <<33Со-лiцей JIука

Мелеtллкiвськоt сiльськоt раdа> по вул. Шкiльна, 52 с. Лvк*
Мелеtмкiвська, Вiннuцькоео ршйонv, BiHHaцbKoi обласmi> п

2" Iнфор*ацiя ,rро з€lмов}Iика Лука Мелеtцйвськg еiльеька ваdа, вул.

Ценmпа,цьна, 2А, с Луко-Мелеtмкiвська, Вiнпuцькоzо районv, Вiннацькоi
обласmi. mаъ 0677475155.

3. Вiдгrовiднiсть цirьового та фуrшсцiончlJlьного призначец{IuI земе.lьноi
дiлянrfu мiстобудЬнiй документацii на мiсцевому piBHi зепtЙьна diлянка
зgеilльною площею 2,2838еа, Kad. М , 052068280а:02:0аб:0421 lля
бчdiвнuцmвп i обслvzовчвання бчёiвелlь заклаdiв освimш, mерumорiя
epoлtadcbKol забаrydовu, навчлльнш зона - Г-3 mа кvльmvрна i спорmuвна
зона Г-4 вiёповiёно Генерtльноzо плпну mх плану зонуввння mepwmopit с.
Лvка Мелеu!кiвська, оозробленоzо iнсmаmvmом <<Вiннацяаzrтопоекmл м.
Вiннuця mа заmверdмееншх сiльською раOою вidповidно в 2017 mа 2018
роках

Мiстобудiвнi умови та обмеження:

"1. Граrлтчнодогrустима висотнiсть будиrпtiв, будiвелъ та споруд у метрах

:
Z. Максималъно дошустимrй вiдсоток забудовliземеJьноi дiл*пси ----а-
3. Максимально допустима щiлънiсть населення в межtlх хg{тловоi
забудови вiдповiдноi жrтгловоТ одrдицi (кварталу, Miкpopйoнy) .=.



4. Мiнiмально дOгIустIе,Ii вiдстанi вiд об'екта, що проектуеться, до
червOн}tr( лiнiй, лiнй регуJIIованюI забудови, iсrrуlочIж будшжЬ та споруд
червонi лiнii лtаziсmошlьноi вvлацi в мееrcах населеноzо пvнкmч
TuBpiBcbKe tlloce - 35,0tп. вvл. Шкiпьноi - мсumловоi вчdацi - 15,0 sw.

oBidHo dо ЛБН з зtlконнuх
iHmeoecif iнлпuх власнакiв mа корасmувачiв земельнах diлянок, буduнкiв i

Пi пq)еоOачumu HooJHamuBHl ыосmанl ао ,снуючuх

сулаiменuх бvdiвель, керчючuсь ваrwоеаrпu dермсавнuх бчdiвельнtlх норtп i
пр авал mg caHimapH od кл асu фiкuцii пidпрu €Jисmв.
5. Плштуваьнi обмеженrrя (oxopoHHi зонлл пам'яток культурноi
сшадщини, межi iсторичшоr ареалiв, зони регулювilш{rl забудови, зони
охоронюв€tнФго ландшафу, зонI4 oxopoIм qрхеолOriчного культурнOго
шару, в межrlх якIж дiе спецiалъrшпl режим tx вlжористанIuI, oxopoHHi зони
об'сктЬ прирOдно-загlовiдного фонду, прибережнi захиснi смуги, зони
caHiTapHoi охороrи) сgнimgрно-зжgtснi зонлl BilпoBiaHq dо errfuroz

бtryliоельпцх цоl,ррlещ i ц,рqвцл,
б. Охороrпri зони об'ектiв транспорту, зв'язку, iтшtенерних комунiкацiй1
вiдстанi вiд об'скта що проектуеться, до iснуrочюс irгrrенерrппr мереж 3она
mр ан сп оrrпн ot iH фо а сimпv $mу п,u м azi сmо шt ь н oi вv лu цi, с aHim амн о зgхu cHi
rпа oxoooHHi зона iснуючuх iHllceHepHux меоееrc (поово mоеmiх осiб на

Пршriтки:

- Для розроблеш{я проектноi документацii розмiщеrтня 'скту замовнику
несiбхiдн о,. з {tIиш ваmu
моmеоiq,тiв, 1, : 5 а а { 1 0 0 0I в у сmано вл eHolytv поря d Kv :

- flля створешш безперешкодного життсвого середовипIа дJIrI осiб з
обмеэкеrшми фiзичнr,шчли можjII/rвOýтями та irлrптдt MaJTs мобiльrпж цругI
HaceJIeýIýr IIереdбачаmа засобu 0ля безпереusкоlноzо lосmvпч осiб з
iH в Mid нiсmю mа iнt tл tl х lw gл ом о бiп ь нu х еру п, н а с ел ен ня.

Головний apxiTeKTop Вiняицького Володимир РУЩИЙ

бчliвель i спорчё, з lоmр,апtgннял,д л*iсmобуёiвннх, caHiyHapHux i
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