
ЗАТВЕРЩЖЕЕО:
Наказ начаJIьЕика вiддiлlу житлово-
комунzшьного господарства,
мiстобудуваЕнrt, архiтекryри,
9нергетики та за. хи9ту довкiлля
В iннrддькоI райоrшоi державноi
адмiнiстрацii.
М 42 вiд 2.07.2020 р.

Мiстобулiвнi умови Tff 0бме?кýпЕя для прOеfu*чrпuя об'еrrrа
булiвшичтва }lil 34

Рgкон сmрv кцiя ч шсmu нц бч liвлi сmшцiо н арч пid аrп бу л umорiю з аzа"цьн oi
пр*кнцки-еiмейноi л+цеёuцuнэц Дука-krgлеллlкiвськоео ПМСД по вул.

TuBoiBcbKe laoce, 18 в с Лvка MatetиlKiBcbKa, Вiннuцькоzо р-ну. Вiннuцькоi
облосmL

(назва об'скта булiвrплrцгва)

" Загальнiдашi:
1. Вид будiЪшпцвц адреса або мiсцезнаходжеш{rl земепьноi дiляlжи
Реконсmрукцiя цасmuну бчOiвлi сmацiонарч пi0 амбvлqmорiю

заzальноt пракmака - сiмейноi меаацанш Лvка-мыешкiвськоао Пмсд
по вvл. TtlBpiBcbKe шосе, 18 в с. Лvка Мелешкiвська, Вiннацькоzо,о-t!,ч.
Вiннuцькоt обпасmi.

2, , Iнформацiя про з€tмовника Лука Мелешкiвська сiльська рпdа, вvл.
Ценmральнu., 2д, с. Дчка-Мсцелllкiвська, BiHHttцbKoeo BailoHy, Вiннuцькоi
обласmi. mел. 0671753126

.ij.'

3. Вiдовiднiсть цi-lьового та функцiонЕtjьного rrризначення земельноi
дiлякlа мiотобулiвЕiй документшlii на_ мiсцевому piвшi зеrwелъна diлянка
заzальною площею 1,161!1za, каd. М 0520б8?80.0:02:005:0484 lля
буdiвнuцmва i обслvzовування бчliвель замаdiв охоронu зOооов'я mа
еоutuпьпоt iополаоtu, mерпmwiя zуолсаdськоt зпбvdоеu, пittvвальна gона Г-
5, вidповidно Генеральноzо плану mа плану зончвання mераmорit с. Л|lка
Мелеtлlкiвсъка, оозообленоzо iнсmаmvmuw <В!ннutьяаzrопоекmлl *t.
Вiннуця mа заmверlэlсенuх сi"чьською оаdою вidновiфнq в 2al7 mа 2{}18

ро_кq,х

Мiстобудiвнi умови та обмеженпя:

Гршптчшодопустима висотнiотъ будrтrжiв, фдiвеJь та сцоруд у метрах

Максr.шrа-rrъно дошустимрй вiдсоток забудови земельноi дiляrжи

1.

",



3. Максшrла.lьно дсшустима щilьнiоть населеннrI в Mo)Iсаx жрrгловоi
забудови вiдповiдноi жr.rгловоi одlлtпацi (кварталу, мiкрорйону) --
4, MiHiMabHo допустимi вiдстанi вiд об'екта, що црOектуеться, до
червоЕI/D( лiнiй, лiнiй регулювання забудови, iснуюшоr будиrжlв та споруд

bqot вчлuаi б пс

эел,l,ельнах dL,tянок, бчdннкiв i епорvd. IIооекmом переёбацuлуэн
ilнняIй закон власнuкlв mа

фчнкцiональноzо пt tlзначення сvллiхснuх бчdiвель, керvюцuсь BaMozalwы
dеомсавнuх бчdiвельнuх Hoplw i поавuл mа caHimapHot класuфiкацii
пiDпрuемсmв.
5. Планувалънi обмекеr*rя (oxopoHнi зони Еам'fiток культурно1
спадш{ини, межi iсторичrпа< ареалiв, зони регуJпованЕrI забудови, зоЕtr{

охорOнюваного ландшафту, зони охорони археопогiчного купъryрного
шару, в межач якрD{ дiс спецiа.шьшдй режим ix вr*сорист€lIlrаq, oxopoHHi зсЕи
об'ектiв гtриродно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги, зони
сшliтарноi охороrrи) санimарно-захuснi зонц вidповiЙно ёо вплtоz
бчdiвельнах Hoplw i прпвцл.
б. Oxopolmi зони об'ектЬ транспорту, зв'язку, iюKeHepHIlD( комунiкацiй,
вiдстанi вiд об'екта, що проекту€ться, до iснуючrж irrжeнepнlD( мереж 3она

р елаойm mа промлаd анняL
l зонu lcH ,H}lceH

Црщцццц:

_ Щля розроблення проектноi дOкументшlii розмiщеrшя об'екту замовнику
необхiдrо,, зал,ловumш розроблення (кwнzчвання наявцuх) mопоzрафiцнuх
MgmeoialliB 1 : 5 0 а ( 1 а 0 И в у сmано вл eHolwv п ot* d ку :

- ýля ýтворtrння безперmrrсодЕOгo життевого середсвLfiща д;IJI осiб з
обмеженrдчrи фiзк*тlллли можJIивOстями та iHml*r мапо мобirьшоr гругI
населен}IrI Переdбачumu засобu Фля , безпеоеш#оDноzо lосmvцч осiб з
iHB а,чiiнiеtу*о mа iпtMux *tаlzо*gо бLчьнмх zpy п н acesa ення.
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Головний apxiTeKTop Вiпницького рай Володимир РУДИЙ


