
ЗАТВЕРffЖЕЕО:
Наказ начальника вiддiлу житлово-
комунЕtJьного господарства,
мiстобулування, архiтектlrри,
енерг9тики та зпхисту довкiлля
В iнницькоi райоr*тоi державноi
адмiнiстрацii.

. ЛtЬ 41 вiд 25.06.?020 р.

&{iстобудiвнi умови Ts сбмеrкення для проектуваншя об!сктft
будiвництва Л} 33

Еове бчdiuнuц*вп бvёiuлi опфе,,wоm*r*t, з еосuоdаооurпа mо
обслу ееву юцлнuлl бу diвлямu

1. Вид будiвнлшцва,

(назва об'екта будiвlпсцва)
Загальнi данi:

адреса або мiсцезнаходжецня земеJьноI дiлfiши:
Н, Zoert

обслvi аJиu oi
Вiннu

2. Iнформацiя про замовника ьська
144. м-

0977228963.
3. ]Вiдповiднiсть цiльового та фуlжцiонtlJъного призначеннrI

.земеJьнОi дiляllкИ мiстобуДiвнiЙ докуменТацii на мiсцевому piBHi

rиa

Oll

ка пл. I641za

. Мiстобудiвнi умови та обмеження: "

1. Гршл,гчнодоIIустима висотнiсть будшжiв, будiве.lь та сгrоруд уМеТРaЖ =2- Максималъно ДОГýrстишй вiдсоток забудови земелъноi дiллrжи ----3. Максшr,tально ДОtý/стима щiльнiсть населення в меж€lх житловоI
забудови вiдповiдноi жrrгловоi ошппrцi (квартаrg мiкрорайоЕу) 1----.4. Мiнiма_шъно догryстимi вiдстанi вiд Ьб'ектъ щ0 проектуетъся, до
червон}ж лiнiй, лiнiй регулюваннJI забудови, iсную,поi будIшкiв та спOруд- Чrрr"ы 

"t-п ata.



Квопuвнацькuй" - 3налд'янка, в меlках HacaneHozo пvнкmуL
ппоекmування об'екmч весmu вidповidно dо ДБн з vр*хчв*нпялрt
законнuх iHmeoeciB iHtl,ttlx власнuкiв mg корuсmчваrtiв зеJуrельryнх

diляноп бчduнкiв i спопчd. Пооекmuw , пеоеdбачumu дltрмоmавнi
вidсtуtанi dо iе|tvючах бчёiваrъ i епорчd, з dоmрuлwанltялw лwiсmобуёiвмшх,
qанir,паонuх i пооmапонсеаtснuх розпшвiв вidповiOно lo фvнкцiональноео

буdiвельнuх Hop*g i яоавuл mа caHiyytapHgi клgснфiкацit нiёпрu€Jwсm*.
5. Планувальнi обмежешля (oxopoHHi зони пам'яток культурноi
спадIцIни, межi iсторичlпоr ареалiв, зони регуJIюваншI забудови, зони
охорснюваного ла:цшафту, зони охороЕи археодогiчного кулътурного
шару, в меж€D( якIж дiе опецiальшпl режим ix вlссористан}ul, oxopoHHi
зOни об'сктiв прирол{о-заповiдного фонду, гrрибережнi захиснi см)ги,
зони caвiTapкo1 охороrмJ - diпянка Фаначumь з поuбервrено-звхuеною
сrпvzоlо рiчкu Буz mа воlоохооонною зоною, санimапно-зжuснi зона,
зонлl охорона навколuл,л,lньоzо реоеlовutца вidповidно 0.о вшrпое

dgа}кавных буOiвельннх нор.*, i правuя,
6. -Охороrшri зоЕи об'ектiв трttнспорту, зв'язку, iлrженерних
комунiкацiй, вiдстанi вiд об'скта, що проектустъся, до iснуючих
irшtенертшж мереж 3она mрuнспорmноt iнфоасmоvкmvрu, санimwцо-
захллсна зона Тов <<сmрамсавськuй zпанim>, санimарно-замаснi mа
охоцоннi зонu iснуючuх iнltсенеонuх мепемс {пошво mреmiх осiб на
ремо нm mп пто кл ad uп няI.

Пршлiтки:

- Для розроблення проектноТ документацii розм об'екту
ня н{rявн

mо поzо афiчнuх м*mепiшiв 1 : 5 0 0 ( 1 0 0 0| в ч сmано вл ен olyty п оря d ку :

- flля ýтворення безперешкодного життевого середовиIца дJuI осiб з
обмежелими фiзи.пlш,rи мO]кпивOстями та iтшrлr мап0 мс,бiлъlтих груп
населення Пеоеdбачаmа засобu dля безпереажоlноео lосmупу осiб з
iH в a,li ёнi сmю m а iH иru х J}i gл oJyI о бiл ь на х zрv п н а с ел ен ня.

в.с. рудии
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