
ЗАТВЕРýЖЕНО:
Наказ начаJьника вiддiлу житлов0-
комуI{аJIьного госшодарства,
мiстобудуванЕri, архiтектури,
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м 4б вц 03.07.2020 р.

Мiетобудiвнi умсви т8 обмеriltgння длfr проектувftIIЁя обlсrrrд
будiвництва ЛЬ 38

Реконсmрvкцiя кафе-бара в вidпочuнковай комплекс з *tiсц+мu lля
пра#сц еання m& х&рцч в &ння

(назва об'екта булiвrпаrтва)

Загальнi данi:
1. Вид будЬншцва, адреса або мiсцезнаходкеш{rl земеJIьноi дiляrжи
Реконсmwкtiя кафе-бара в gtёпочuнковuй каJwппекс з мi{-t4ямн Фяя

проltсuвання mа харччвання по вул. Молоdiltснiй 56а в с зарванцi,
Яку oc,tuH ецькоi о ТГ, Вiннuцькоzо р ай ону, Вiннuцькоi обл uсml
Iкфсрмадiя шро зар{свЕика Юзвок-Слоквiч Ольzа CmriiBщa вул.

Максплповuча, 3,7/2, лg., Вiннuця, mел a970147?,7,1.
2. Вйповiдriстъ цiльового та фуlшliон€lJlьного шрIlвначешш
земедъЕýi дi,{ffжи мiстобудiвнifа дOкуме,Irг-dцi1 на мiсщевому piBHi
3еrпельна diлянкш пл. 0,10 za, dля буdiвншцmва i обсцvеовування
об'скmiв mуршсmацноt iнфрасmрукmура mа зgмлаliв ероiltаdськоzо

к$ё м В5
зuбidова Тооziвельна зонg Г:6 - BiOпoBidHo dо Генеоальнбzо плану celta
3орванцi розробпеноzо с<Вiннtлtдяаzпопtэоекmлl лl. Вiннuця' в 201б роцi i
Ел*нч зончвання rпеtэнrпоуrii l,озообленоzо ФGД Коl"оунэlнсъкм# М.Д. в

2018 роцi mа заmверdмсенuх Якvtuuнещькою сiльською rоlою,

3. Мiстобулiвнi умови та обмеження:

1. Граrптчнодогrустима висотнiсть будrшкiв, будiвеrь та споруд у

2. Макстаfi{алъЕо допустимиIi вiдсm-ок забудови земеrьноi дiляrх<ът -%3. Максрп,rаrьно допустима щi_lьнiсть населенЕя в межах жrrгловоi
забудови вiдповiдноi житловоi одш*тцi (квартаry, мiкрорайону) -----.
4, \4iнiьяалъЕо догryстшцi вiдстаrri вiд об'екта, що цроекту€тъся, до
червонlD( лiнiЙ, лiцiЙ регулювilшul забулови" iснуючrж будшшiв та споруд

- 'IepBoHt лtн|t вtdсчmнt.
ДБН з уожувшннялп зшконнuх iHmepeciB iнш.uх вллснuкiв mа
кооасmувацiв земельнuх diлянок, буluнкiв , i спqрчl. Проекmо;ш
переdбачllmu нормаmавпi BilcmgHi ,do iснуючах буdiвель i спорчd, .з



dоmпшманнялл йiсmобчliвнuъ санimаонuх i проmапомсемснах оозоавiв
вilповidно dо функцiональноао поuзначення сvлtцiненuх буdiвель,
керvюцл,tсь вu*tоzшwu deoatcaBHux бчdiвельнuх норлс i правал mа
caHimapHot нласu фiкацit пidпоа емсmв.
5. Плаrryва;rьнi обмежеrпrя (oxopoHнi зони пам'ягок культурноi
спадщини, межi iсторичrшпс ареалiв, зони регуJIювання забудови, зони
охоронюв€lного лаirщафry, зони охорони археологiчного кулътурног0
шару, в межах якрж дiе сirецiальrшй режим ix вшсористання, охороrшi
зони об'ектiв природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смJги)
зони carriTapHoi охороrrи) - сuнimарно-захuснi зонu, зонu охоронu
навколuttlньоzо сереdовutца вidповidно do вuлwоz dерltсgвнuх буdiвельнuх
норлt i поавuл.
б. Oxoporrrri зони об'ектiв трtlнспорту, зв'язку, iлокенерних
комунiкафй, вiдстаrri вц об'екта, що цроектуеться, дс iс,нрочlж
iнженернrж мере
lороеu Ферuеавноео зна.лрння М-27. санimарно-зжшснi mа охоцоннi зонu
iснуючнх iHжceHepHax мереэrc {право mреmiх осiб нg рg"цонFп унg

цр о ry| q,ё Qt.tц|я iц}tсец gпчцх м е|р eatc|

Прr.шriтки:
!

flля розробленrrя цроектноТ докlшеrrгацiT розмiщентrя об' екту замовнику
необхiдно: заJиовшmu розпоблення (кооu?чвання наявнахl
mопqеr, '|rrншхл4аmф" ryiв 7:500(1000I в ||сmаповленоJич па,п" '*-,

ýля .cTBopeHIш безгrерешкодIого життевого середовIitrца дjш осiб з
обмежеЕиý{и фiзишшли можJIиво*тяII{Е "га irmlrж N{алq\ мобiдьялж грyг{
насёлення Пеiеdбачumа засобц dля безпеоеuлкоdноzо$ dосwwпч осiб з
iнвалilнiсmю mа iншах маломобiльнuх zрvп насеlлення.

Головний apxiTercTop
Вiнницького району Володимир РУfiИИ
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