
ЗАТВЕР{ЖЕНО:
Наказ начаJьника вiддiлу житлово-
комунаJIьЕого господарства,
мiстобулуъапii{ii, архiтектури,
енФрг9тики та захистy довкiлля
ВiнниlФкоi райоrшоi дер",а*"оi
адмiнiстрацii.
М 45 вц 03.07.2020 р.

1Vliстобулiвнi умовЕ тfr сбме?кення для прOектування обlекта
булiвпшчтва М 37

Буdiвнuцmво zоспоdарськuх бчdiвель mа спорчd

'.*"* 
оЬ'€кта Oудв}ilд{гва)

Загальпi данi:
1. Вид будЬнI,nЕвц адреса або мiсцезнilходкення земеJьноi дiляrши
нове бчNвнацmво еоепоdвллськuх бчdiвель mg епорчl по вул,

Мuхайлiвськiй, 30Б в с KoMapiB, Вороновuцькоii оТГ, Вiннuцькоzо
рuйонv, Вiннацькоi обласmi.
Iнформацiя про заtvовIrйка ФГ ссОёарочкttsl вчл. Мuхайлiвеька, 3аА, с.

К ом api в 
" 

В ор о н о в а ц ь Kot О ТГ, В iH н ll цъ ко z о р {rй о ну. BiH н u ц ь Kot обд асупi 
"

Z. Вiдповiднiотъ цi.lьового та фуrжuiонitJьЕого призначешrrl
земельноi дiътlки мiстобудiвнili докумстrгацii на мiсцэвому pbHi
3елwелъна diлянка пл. 0,340 za, dля веOення особuсmоzо сеltянськоzо
zоспоdарсmва Kad NЬ 052068240а:02:005:0094. 3она t"озлуtiшення

Vюt шкilлrl л bЙozo плпн
mа планч зон в 2015 т
<<Свimязь>l лц. Вiннаця i заmверOаtсенuх Ko*tapiBcbKoto сiльською раOою в

20Iб ооцi.

3. Мiстобудiвпi умови та обмеження:

1. Гршпттrодопустима висотнiсть будшжiв, будiвель та споруд у
МеТРаХ -:
2. MaKcшvraiIьнo допустIе{Iй вiдсоток забудOви зёмельноr джяlжи -%
3. Максr,пrла-lьно дошустима щirьнiсть населеннrI в межах житловоi
забудови вiдповiдноi житловоi одrдшцi (кварталу, мiкрорайону) 

-4. ЬrliнiмальЕо догrустl*цi вiдстанi вiд об'скта, що цроектусться, до
червонрD( лiнiй, лiнiй регуJIюв{lш{rI забудови, iснуючrоr булшшЬ та споруд

- .IepBoHi лiнtt жumовd
вidповilно dо

iнtллuх власнакiв mа копuсmчвачiв земелънu+ diлянок, бчdанкiв i спорvё,
пr,оекmом пеоеdбачumu нооtпшmмвнi BidcmaHi dо iснvючах бчаiвель i
споwй з Ьоmпuманнпм rвiеmобvdiвннх, спнimарнuх i пtоm:uполffеgrенах



розрtлвiв вidповiidно lo фvнкцiональноzо поазначення cyMiжeHux
буdiвель, кеоуючась Balwoearпa depltcaBHux бчliвельнах Hoolw i ппавuл mа
caHimaoHot класа фiкацii пidпрu емсmв.
5. Плаrryва-lьнi обмежетпrя (oxopoHHi зони пам'яток KyrbTypHoi
спа.цгrр{н}r, межi iсторичrлпr ареалЬ, зоЕи регулюванIrя забудови, зOни
охоронюваного лаrr7щафту, зони охорони археологiчного культурнсго
шару, в межах якшt дiе спецiальшшl режим ix Br,IrcopиcT€lHIuI, oxopoHHi
зони об'ектЬ црирод{о-заповiдного фонду, гrрибережнi захисцi смуги?
зони carriTapHoi охорони) - санimаrцо-заэсллспi sонu, зона охооонu
н авколut л,лнь оzо сер еlо вutцл вid п овidно dо вuлtое deBMeaB Htlx бу diв ельнuх
норлп i правuл.
б. Oxopolшi зони об'сктiв транспорту, зв'язку, iюкенерних
комунiкацiй, вiдстанi вй об'скт4 що rrроекту€ться, до iснуючюr
irженернlлк мФеж_еанimелЕцо-!жсtец!, mа охорон$t зонu ie
iнмеенwнuх *tepeltc (право mреmiх осiб на oelwoHm mш пооклаlання
iHltceHepHux мереме).

Пршчriтка:

Щля розробленrrя прOектноi докуллеrrгафТ розмiщеrгня об' екту замовнику
необхiдно: заrwовшmа розроблення {корuzчвання наявнахl
mоп оzр афiчнuх м amepialtiB 1 : 5 0 0 (7 0 0 0l в ч сmано вл ен olwy п оря 0ку.
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