
1.

, ЗАТВЕРЩЖЕНО:
Наказ началъника вiддiлу житлово-
комунtlльного господарства,
мiстобузраЕЕrl, архiтелсryrри,

енерг9тики та захисту довкiлля
Вiнницькоi районноi державно1
адмiнiстрацii.
М 50 вlд24.07.2020 р.

Мiстобулiвпi умови тЁ обмеrкенпff для прOектJrвапня обlс,кrа
будiвнпuтва М 40

р еко н сmрv клаiя маzшзанч пi d adlwiHicmo шmu вн о-о фiснч бч diвлю з
е&рансем

(назва об'екта будiвтшпrгва)

загальнi данi:
Вид будiвниIцва, ал,реса або мiсцезнаходженIuI земелъноi дiляrжи

zараltселt по вvл. Mtlpv, 35/Iб в с. Шimкu,Пuсарiвськоt сiльськоi pala
BiH нацькоzо р айону, Вiннuцькоt обл асmL
Iнформацiя Ер0 замOвЕикt z:p, Пра,вйlок Олъzа Опекевн,lуiвна вчл.

В_неельра, аф. ЗSlZЗ
2. Вiдповiднiстъ цiльового та фуrкrriонtlJlьного цризначенI#I
земельноi дi;тятпtlл птiстобудiвнiй докумеIтfацif на пяiоц*воплу piBнi
3еrвель_на diлянкш пл. а,05 еа, dлlя буdiвнацmвв i обслуzовуванttя бvdiвutь

каd м r-6
Г,

шimюl Пuсарiвськоi сiльськоi раlu оозооблеаuх Тов
<<Дiпроцuвiльпро*tбуd> lw. Вiннuця в 2019 роцi mа заmверlэtсенuх
Пtлсарiвеькою сiльеькою опdою в 2020 ооцi.

3. Мiстобулiвнi умови та обмеженнrl:

1. Гранитlодогryстима висотнiстъ бурlжiв, бу{Ье.ш та споруд у
МеТРаХ :
2. Макоr.mлаlьно дсгtуýтиlлппl вiдсOток забулови земgrъкоi двlяtжи *%
3. Максиплально допустима щi-lьнiсть населенIlя в межах житловоi
забудови вiдповiдноi жlrгловоi одtсlлIцi (кварталу, MiKpop йону) э.z2
4. MiнiMa"rrьнo дог{устrмi вiдста*ri вiд об'сктц що проектуеться, до
червоних лiнiй, лiнiй регуJIIованIr;I забулови, iснуючtпс будIшкiв та споруд

- 'IepBoHi лiъi|r вул. Мu
пункmу 1ý,0 *t.. Проекmування об'екmу весmu вilповilно do ДБН з
vраwвпннялрt законнllх iHmeBeciB iHtlaux вяаснuкiв mа кооuсmчвqчiв
зеiпцlьнuх diлянок, бчduнкiв i споруё. Ероекmом переdбачumа

IIл



нормumавнi BibcmaHi do iснуюцuх буOiвель i спорч0, з dоmвu*tання*t
мiсmобvйвнuх, спнirпаонuх i пооmапомеuкнах розравiр filnoBidHo ёо

аченIrя
dерlrcавнах бчliвельнtlх Hopnn i пт,авuл mа caHimapHoi класафiкацii
пiёпршапсmв.
5. Плануваlrьнi обмежеr*rя (oxopoHHi зонлл гlам'яток культурноi
спа.ццryIни, межi iЬторичlтж ареалiв, зони регуJIюванIIJI забудови, зони
охOронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного кудьтурногs
шару, в межах якIlD( дiе спецiальrшшl режим ix вlжорист€IннrI? oxopoHHi
зони об'ектiв природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смугц
зони caHiTapHoi охорони) - санimарно-зжuснi зонu, зонu охорона
навколutллньоео сереOовuл,tса вidповiDно dо Btl*toz dерэкавнuх бчdiвельнuх
норлt i правал.
б. Oxopolжi зOни об'ектiв траIrспqрту, зв'язкlr, iттженерI*{х
комунiкацiй, вiдстанi вiд об'ект4 що проектусться, до iснуючr.оr
ilженерrлж мере
захнснi mа oxopaH*i зона iенуюцuх iHMeeHepHMx мер,е}r€ {пtаво mреmiх
оýiб нп ремоцm mа пr", -rdання iнэtсенеr-,rlхлtцеоенt|

Пршлiтки:

Щля розроблення проектноi документаlii розмiщення об' eKTy ru*o*n**y
необхiдrо: замовumа rозпоблення (кооаzvвання наявншхI

сmilновл

!ля. cTвopemlrt безперешкодного життсвOго середовIilца ддJI осiб з
обмежеlддми фiзичяшаши можJIивостями та i}*rпюr м мобiдъl*о< груг{

наiелеr*rя П, umш засоба dля
m а iHtll u х l}4 &п олй о бiл ь н u х населення.

Bto Гол*вного *pxiTeкTope Вiнппцького н* МУРАШоВА
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