
Мiстобудiвнi умови та обме?кЕшпя

будiвпичтва
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ЗАТВЕР{ЖЕНО:
Наказ начаJIьника вiддiлу житлово-
комунаJьЕого господарства,
мiсто будуваIпlr1, архiтектури,
енерг9тики та захиату довкiлля
ВiнницъкоТ районноi державноi
адмiнiстрацii.
ЛЬ 44 вИ 03.07.2020 р.

для ilроекryвsппя oбtckTa
J\ъ 36

1.

yylexцika жs б
по обслуzовч ванню персонLryч

(назва об'екта булЬшшпъа)
Загальнi данi:

Вид будЬнIilцвц адреса або мiсцезн€жощення земеJьноi дiляrжи
иа обс,?, a-tllrlrrlt йlt1ralarLl<r lraa

сiльськоzоспоdлрськоt mжнiка mа буdiвнацmвр wалwitцення ,по
обаrуzовчванню персоншw по вул. Моmqосова, 44 на mвршmорit'
сmпйнuцъкф сiльськоt trаilu, Гаврхu,сiвськоt 0тг, Вiннuиькоzо trпftону,
Вiннацькоt обларmi.
Iнформацiя про замовника Марценко Юл!я Волоduмаоiвн{ вул.
Карбан,lева, 3, *t. Моzнлiв-$оdi-цьськuй Вiнннцькоi обласmi, уул*ч

0975t"9,70_$ý_,
Z. Вiдповiдriсть цirьового та фуrжцiонztJьного ",, rrризначеЕня
зем"елънm дiляrжи мiстобудiвнif,л локlмеrrга$i на мidцевому piBHi
3емельна diлянка пЛ., 1,8033 za, lля веdення особuсmоzо селянськоzq
zоспоdарсmвш каd М а520687300:03:003:0229. Варобнuцш mеоаmорiя -
mpýKmCIpцtt бýаurdfi - вiiпавiапt Ьtr ДqпйпьldоZб плвilч mерfifftёрit ёля
розлwiщення twасuву iнOавidчпльноt еrcпmловоi забуlова кдобрuilуt
розробленоzо ПраТ кСвimязьtl *l. Вiннuця i залпверdlкеноzо
Спttdнмццькtю сiльською раdою в 2018 рtцi-

3. h{iстобулiвнi умови та обмежеппя: ':Ъ

1. Граrптчнодопустима висотнiсть будшжiв, будiвелъ та споруд у
MeTPirX -:
2. Макglшчrально лопустимrй вiдсоток забудови земелъноi дiляtп<и ..%
3. Максr,шrалъно дошустима щiшьнiсть населеншI в межах жрrгловоi
забудови вiдповiдноi житлов oi одr*ицi (кварта_тý, мiкрорайоry),----.
4. Мiнiча"цъно догrysтщлi вiдстанi вiд об'скта, що цроектуеться, до
червонI,п( лiнiй, лЫй регулювання забудови, iснуюшоr будшшсiв та спOруд

- 'IepBoHi лiнii бvл. Маmросов

реконсmрvкthiя iснvючuх прuмitцень по обслvzовчванню mа



проекmчвuння об'екmу весmа BidпoBilHo dо ДБн з уоахчваннялw
законнuх iHmeoeciB iHlMux власнакiв mа корасmчвачiв зелцельнuх
liлянок, бчOuнкiв i спорчd. Проекmолw переdбацаmu нормаmшвнi
BidcmaHi ао iснvtочuх бчdiвель i спооуd, з ilоmрuлtання*t ллсiсmобуdiвнtlх,
санimаrч*х i пvоmuпояеаюнах оазрпвiв вidповiёно ёо флtнкцiональпвzо
празначення cytпiatcHux буliвепь, керvючась BultцozaMu dерэtсgвнах
бчdiвельнах нооtчt i поавшл mа санimаrцоi мtасафiкацit пidпоаемсmв.
5. Пла:rральнi обмежеi*rя (oxopo*ri зони гrам'ягок культурноi
спадщини, MelKi iсторичшж ареалiв, зони регулювання забудови, зони
охорошовЕtного ландшафту, зони охорони археологiчного куJьтурног0
шару, в межfflх якI/D( дiс спецiа-пьшшt режим ж BlccopиcT€lнIilI, oxoporшri
зони об'сктiв цриродIо-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги,
зони caHiTapHoi охорони) - санimаоно-зпхuснi зонu, зона охоронu
навFолutмньgzо еwgёовпrrhп вiйповiано йо 6:uJ|toz dер$tавнuх буёiвgJльнuх
норм i правал.
6. Oxopoшri зоrшr об'ектЬ трансrrорту, зв'язку, irшсенерних
r.амунiкафй, вiдстанi вiд об'скга, що цроектуеться, до iснуточlж
irnKeHepHlol мФеж*слл!i!!ларно-зцщсцi_щщцц! занu !сцаryючцх,
iH,MceHepHux lwepeuc {првво mреmiх осiб на релwонm mа проюtаdання
iH ltceH ер нu х tw ер емс).

Пршriтка:

Щля розробленrrя проектноi докумеЕгацli розмiщетrня об'екту замовнику
необхiдrо: залрtовшmш розроблення (корuечвання наявнuх)
mо п ozB афiчнuх MamepialtiB 1 : 5 0а {1 а 00) в у сmановл еному поря lку.
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