
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ начаJьника вiддiлу житлово-
ко}rунаJIьного господарgтва:

, мiстобулрання, архiтсктури,
енорг9тики та захисту довкiдшlя
Вiннlддькоi районноi державноi
адмiнiстрацii.
ЛЬ 40 вiд 23.06.2020 р.

Мiстобулiвнi умови та сбмеrкеЕfiя длff прOектувfrннff обlеrrга
будiвншцтва Лb 32

нове бч diвншцmво воdопровоlч
(л*азва обlекта будiв*дддтвФ

Загальнi данi:
1. Вид будiвнлшцва, адреса або мiсцезнttходжешя земельноТ дiляrжи

Нове буOiвнuцmвр воdопровоdч по вvлацi: Козацькuй ulлях,Олiйнuка,
Л.Украtнкu, ryrvеrcна, Яковенка, Сорочuнськ{,, Тitпiрязева, Немшрiвська,
пооВ. Еемцоiвськай, вул. Каtвськш JYb 7 - JlЬ 14 в смm" Воооновллця,
вiнннцькоzо р аilонv, Вiннuцькоt обл acmi.

}

2. iнформацiя про з€lмовника Вороновuцька селаtцна Раdа вул.
Козаt4,ькuй лмлях, ба, сцm- Воооповuця, Вiнмацькое* gаilону, Вiнммцькоi
облрсmL mел. 0686962577.

3. Вiдповiднiсть цiльового та функцiонttпъного rrризначенIш земе.тrьноi

дiлятжи мiстоб,чдiвнiй документацii на мiсцевом,ч рЪнi зеллельнi diлянкtl
16,01 'вidповidно ч Kada

РОРОбйеНоzо ПIr>Ценmр зауtельнах BidHocчHlll - земii заzалtьноzо
корuсmчвання, mерumооiя вvлuць HacuteHozo пvнкmv, зона ТР-2
вidповilно dо оозrобценuх Генершlьноzапланч mg плонч зончвання в 2017
роцi ТДВ <<ЕВК_Свimязь> лt. Вiннаця mа зumверdмсеншх в 20]9 поцi
вороновuцькоlо селtutцною oadoto.

Мiстобулiвнi умови та обмежешпя:

1. ГраrштчнодоIтустима висотнiсть будинкiв, будiвель та сrrоруд у метрах
L.
2. Максlдлально доrrустимий вiдсоток забудови земеJьноi дiлялжи .--
3. Максr.шлально доттустима щiльнiсть населеннlI в меж;lх житлово1
забудови вiдгlовiдноi жtлrловоi одитттлli (твартаlrу, frкrоrаtоry) --4. MiHiMa-lbHo доIтустимi вiдстанi вiд об'екf4 пIо проектуеться, д0
червонIж лiнiй, лiнй регулювчtшш забудови, iснуючrлr будиrжiв та споруд
червонi лiнid вулuць Козацькuil лаlлях, олiйнака, Л.украiнкн, Дрчltсна,
Яца,в_ецка, Сарочццсэцq., Тiмi,р.пз_ев.q,,, Ц vцрiвсокg, поов. Цц|црiвсрццй_,



вул. Кui|вськg - не tлtенtдtе жсаtпаовоi qvлuцi (75,0 - 20,0м.| Проекmvвпння
об'екmч весmu вidповilно lo ДБН з vрлхув.аннfl*t законннх iHmepeciB
iHul,ux власнuкiв mа кооuсmчвацiв зеrпельнuх liлянок. бчOuнкiв i спооча,
проекmом пеоеабачumu ноt,цаmавнi вilсmанi ао iснуюцах бчliвель i
спорчl, з dоmrrruанняпt lwicmoдtliBHax, спнimарнuх i проtttuпоgrсепснuх
розрuвiв вidповiёно dо фvнкцiональноzо пrtrзншцення сv*tiмснuх бчliвелlь-

ьнах норtй i поавuл mа
lш я сu фiкацit пid нр а ам сmв.
5. Планувалънi обмежеrпrя (oxopoHHi зоIм пам'яток культурноi
спадIщши, межi iсторичrшшс ареалiв, зони регуJIюваннII забудови, зони
охоронюваного ландшафту, зони охорони археопогiчного культурЕого
шару, в межах якtD( дiе спецiа"шrпй режим ix вrшсорист€lннrI, oxopoнHi зони
об'ектiв природно-заповiдного фонду, гlрибережнi захиснi смуги, зони
caHiTapHoi охоротм) еанimпоно-захаснi зонu вidповiёно ёg вuлtоz
буliвельнах ноом i ппавuл,
6. Oxopor*li зони об'сктiв тр€lнспорту, зв'язку, irnKeHepню( комунiкацiй,
вiдотанi вiд об'сктi, що проектуеться, до iснуючюr iшкенерr*ж ь{ере?к Зона
trripqпcnqnmщ_ot_" iнфрgс|ппчкцtчоц, oxi:opqHHi ||1а. сq,цirп_q,р,цнq.за$цръi" эоцц
iснуюцах iнхсенерншх меремс (право mпеmiх осiб но ое*эонm mа
пооклuаdанняI.

ПpIшriTKa:

_ Щля розроблен}ш rrpoeкTlIoi докумеrrгшцi розмiщеrпrя об'скту замовнику
необхiдr а : з aлao вumа р озfi о блення {кораеу в ання н аявнпх) mоп оер афiчнuх
MarпeoialliB 1 : 5 0 0 {1 000I в у сmановленому поояdlц :

Головний apxiTeKTop Вiнницького Володимир РУЩИЙ

ý

л.s,в


