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Наказ Е{ачаJIьЕика вirшiлу житлово-
комуýальЕого господарства,
мiстобулув аýъ:'я, архiтектури,
еЕOргетики та захисту довкiл:rя
ВitlницькоТ районноТ державно?
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Мiстобудiвнi умови та trбмеження для проектуваIIня об'скта
будiвництва ЛЬ 39

Реконсmрчýцiя цеw по вшробнuиmву сухrщзg"мiннuкiв молока tпa
Kop*tiB l, ля rцв ар анн uцmв а з dо бу d о в ою п о бvmо в о- в all о б н ацоzо квр пу су.

н о в е бу d i в н u цm в о в uр о б н ач о - с tоц а d с ь к цх tpa adMiHi с mр аmав н о -
еmаlськuх бyliBellb
(назва обЪкта будiвницгва)

" Загалькi даrri:
ý" Вид будiвництва, адреса або вдiсцезнаходжеяжI земЁýъноi дiлянки

Реконеmрvкцiя цеху по вuробнацmеу сухох звlуsiннакiв молока mа
KooMiB lля mварuцtнuцmва з dобуdовою побуmово-варобнuчоео кqрпусv,
нове бчdiвнащmво вuробнuцс-qнтаdськаж mа аdмiнiсmраmuвно-
ct<lladwr, бчdВель по вчл. Колzоспнiй ба"б в с. Слобоап-Даtлtковецька"
майdанськоi еiльсько'i раdu, Яt<ушанецькоi отг. Вiннuцькоzо paicoHy,

Вiuн!|цькоi обласgqi.
Iнформачiя про замовника ТОВ <<Домiнанmа YKpatHq> вул. Колzеепна,

майdанеькоi ciaэ,ebkoi
Тr. BiHHu йонv. BiHH

0б74303220,
2. Вiдrrовiднiсть r{iьового та функцiонаJIьного цриз}IачецнlI
земельноТ дiлянки мiстобудiвнiй документацiТ Еа мiсцевому piBHi
\eMellbHu diлячкр пл. {},8802 za, dля розмiццення mа експsryаmацii
осtсовцtж, пidсобнtас i ё*помiзtс!сtас бvdiвшь mа епорчф пidпраемсmв
пеоеробноi. мuu.lцнобчliвноi mа iHlшo,i промuсловосчлi, !с,аё. "Ю
0 5 2 0 68 3 3 {} 0 : 0 1 .:0 0 2 : 0 04 7. Тер шmорiя в ао о б н uч uж пil!р uем сmв 4 -?о mа 5 -
zo класiв uлкi,ёл|,лвосmi, зонu В-4 - аidповidно dо Генеожtьнвzо плану mа
планч зончвання mepumopii села Слобоlа-даемковецькш роз,робленuх
ТДВ IIВК кСвimязq>l м, Вiннwця в 2al8 рqцi mа зqmверdяеенлlх
Мафанрqкоtо сi&сьцою рqOою в 2019 роцi.

3. Мiст*булiвнi умовц та обмеження:
&

1. ГраничнодогIустима висотнiсть будинкiв, будiвелъ та ýшоруд у
МеТРаХ :
2. Максимальшо допустимий вiдсоток забудови земельЕOi дiлянкп --0й



3. Максимально дошустима щiльнiстъ населен}Iя в межах житловоi
забудови вiдповiдноТ житловоТ одиницi (квартаггу, мiкрорайону) 

-4. Мiнiмально доЕустимi вiдстанi вiд об'ект8, що прсектуетъся, до
червоних лiнiй, лiнiй реryлюваýня забудови, iснулочих будинкiв та сЕоруд
* Червонi лiнП wл. Кq
населеноzо wнкmч lr,M8
dо ДБН з чоgхуiанняла законнuх iHпreoeeiB iHшax влаенакiв mа

кaв l сп
пепеdбачара &ормаmuвнi BidcmaHi dо iснуючл.tх бчdiвеstь i спорчd, з
d о mр шманняlrд lwicmo бч liBH ttж, сgнimqр HtM i пр оmuпоакееrcн uх р о зр uвiв
вidповidно dо

caHimapHoi l<llacwфiKaцii пidпр u,sмсmв.
ГI_шанувальнi обмеження (oxopoHнi

сЕадщини, меж1 1сторичних ареаJIlв, зOни
охоронюваного ландшафry, зоЕи 0хорони археологiчного культурного
шару, в межах яких дiе спецiалrьний рех{им Тх використаннr{, oxopoнHi
зони об'ектiв шриродно-заповiдного фонду, приберехснi захиснi смуги,
зони caHiTapHoi охорони) - санimuрно-захuснi зонu, зона охоронu
н овколчлмнь оzо еереdов uша вidповiёнсl ёо в uпtоz l epxpaBHt ж бу ё iвельн ttx
нарм, правr,tlэ.

зони об'ектiв TpaHcITopTy, зв'язку, iнlкенернихOxopoHHi
комунiкацiй, вiдстанi вiд об'екта, що проекryетъся, до iснуючих
iнженерних мереж, 3онФ mранспарmнdt iH
вдluцi,. санirпарно-захаснi mа oxopoHHi зонu iрнуюцлlх iHMeeHepHlM
меремс. {право rwemix осiб на ремонm rпа проtааdання iHMeeHepHtM
мереце|

Примiтки:

э. зони пам'яток кулътурноi
реryJIюваЕня забудOви, зони

6.

,i*.,

flля розроблення гrроектноТ дочеdентацii розмiщення об'екry замовнику
необхiдно: замовumu розроблення (кораzчвання наявнuхl
mопоzрафiчн uх rymеqiudв lý 00(1!00} в усmано вл еному |t орлdt<у.

Для створеншI безгlерешкOднOго життевого сёредовища для осiб з
обмеженrали фiзичними можливостями та iнших м€tпо мобiльних груп
Еаседеннlt Переd6вчшmа заео{а ёля безперешкоdноzо dосmvпч осiб з
iHB allidHicmlo mа iHtM uж м {lло,мо б iльн uх zpy н н8ýел gццдо

В.о Головного apxiTeKTopa
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