
" ЗАТВЕРЩЖЕЕО:
наказ яачальника вiддiлу
житлово_комунального
господарства, мiстобудування,
архiтекцри, 9н9вг9тики та
захисту довкiлля Вiнниlъкоi
районноi державноi
адмiнiстрацii.
Лt 43 вiд 2.ff7.2fi28 р.

Мiстобулiвнi умови та обмеження для проектування об'сrrга
будiвництва ЛЬ 35

но в е бу diB нu цmв о лt шz азuну
_(назва об'екта будЬшпрва)

Загальнi данi:
1. Вид будiвrшпцгва, адреса або мiсцезнаходжешш земелъноi

дiляrшси:
Нове бчliвнuцmво лtаzазанч по ву* Н*береекнiй- 30 в с BiFHtlцbKi

Хv m ор а, Вiннu ць ко z о о аil онv, BiHHa ц ь Koi о бл а сmi.
Iнформафя про зilмовника zp. Ш,

Z.Вiдповiднiсть цiльового та футжцiончlJIъного шрлвначеншI земельноi
дiляIшg,I мiстобудЪнiй документшlii Еа мiсцевому piBIIi зеrйелhнfr

зпбvdовu Ж-1 вiёповilно dо Гспmuльнuоzо планч mа Плgну зонvвання
с,Вiннuцркi Хvmора оозробленuх rrpaT <<Свimязь> лt. Вiннаця
заmверlеrcеншх Вiннuцько-Хуmiпською сiльською oaOoto в 2017 роцi.

3. Мiстобулiвнi умови та обмеження:

1. Граl*тчнодOгryстима висотнiсть будrлжiв, будiвеш та споруд у
МеТРаХ ::== '*

2. Максплаlrьно догrустиIлшri вiдсоток забудови земеJьнOi лiляrrки з
3. Максr.шиально дошустима щi.lьнiсть населення в межilх жr,rгловоi
забудови вiдповiдrоi ясrгловоТ одлш*тцi (кварталу, мiкрорайсЕу) :4. Мiнiма-lъ}rо догryстиьлi вiдстанi вiд об'ектз, що проектуетъся, д0
червонlD( лiнiй, лiнiй регуJIювання забудови, iснуючшс будшжiв та
спOруд - Червонi лiнi| вулuцi BalHymiHg - 25,Фt|4. вул, Набецеэкноi -

урахчваннялw законнuх iHmepeciB iншах власнuкiв cycidl|ix
корuсmчвацiв земельнах ёiлянок, буduнхiв i споруl. IIроекmом

mел.0982473247,

буdtвель mорziвлi, Kad.M 0520681а00:02:0а3:0306. \оtft саluбноt



переdбачumа нооlwаmuвнi BiocmaHi do iснчючuх лцеремс, бvdiвепь i
сп,опvd. з dоmрu.пgанняlлr лwiсmобуаiвнuх, санimарнuх i

пidпоuслwсmв.
r Поану"а"""i обмекеrшя (oxopoHrri зони пам'яток культурноi

спшщ{нр1, межi iсторичrrшr ареаЧiв, зонИ регупюваЕнJI забудови, зсни

0хOронюв€lного ландпафту, зони охорони археопогiчного культурного

шару, в межах якрж дiе спецiа_iьшш? режрш,I ж вlutОРИСТаННЯ, OxoPoHHi

,n"" об'сктiв цриродно-заrrовiдного фонду, прибережнi захиснi смуги,

зони caHiTapHoi охорошл) - санimаоно-захаснi зонu вidповiЙно lо

з(lпtсною смvzою.
б. Охороrшi зони
комунiкафй, вiдстшri
ш*кенерЕILч мереж

об'ектiв TpaнcflopTy, зв'язку, irиtенерrшпс

вiд об'екта, що проектуеться, до iснуючlж
занц

m{l

Прr,Iплiтки:

fiля розробленrrя
зzlмовнику необхiдно:

документац11 розмiщет*rя об'скту

1:5,

. ':}

Д,Тя створýтrня безяryеrпкOж{ffrý житт€вOгс середшвl,пца ДJ]I;I сgiб з

обмежеrпгми фiзишкм мсжJIивOстями та irшroc мzlп0 мобirьншс груп

проектноi

iнмсенеонuх JпepeJIc,

населення ,1,I зuсобtt

iнвgлidнiсию mа ЁMlM$x яамом*6iлънuх zрчн насе,Еення-

Головний apxiTeKTop
Вiнницького району

dосm

Володимир РУДИЙ


