
, ЗАТВЕРЩЖЕНО:
Наказ ЕачаJьника вiддiлу житлово-
коп{уfi а-пьного господарства,
мiстобулуваЕЕя, архiтекту-ри,

ен9ргетики та захист_ч довкiлля
BiHHшrbKoi районноi державноi
адмiнiстрацii.
М 51 вiд 0ý.08.2020 р.

ШIiетобудiвнi умови та обмеженIIя длff прOектувfiння обlекта
будiвництва }ф 41

н ов е бч liвнuцmв о *t az швзu ну -п gвiльй онч
{rrазва об'скта бэцiвtшrгва)

Загальнi данi:
1. Вид будЪниIIтва, адреса або мiсцезнаходження земельноi дirrяrжи
Нове буdiвнащmво маzавзtlнч-*tвiлъйонч по вvл. Акаiонерпiй, 9ш в *
3 ар в анцi, Я wuluнецьKoi о ТГ, BiHнuаькоzо о пй онч, BiHHtlцьKoi| обл асmi.
Iнформацiя про замовника i тов
gуп. Хлцепьнuцьке пrосе, 1{l7-Б м. Вiннuця, mел 098335237б.
2, Вiдповiднiсть цiлъового та фуrжцiонttпьЕого призначення
земельноi дiляrжи мiстобулiвнiй документацii на мiсцевому piBнi
3емельн.а diяянкu пл. 2,1286 za, ёпя буйвжtцmвп i gбс",gуzовчвgння

бч diвель mopziBлi клd М 0 5 2 0 68 8 9 0 0 : 0 4 : 0 0 5 : 0 2 б а. Тепumорiя zp олl ad cbKoi,
заTvdова Торziвельна зона Г-б . вidповidно do Генеаальноzо планч села
3аовенцi ойDобленоz? кВiннuцяаzоопроекm)) л4. Вiннuця в 201б рOцi i

ФоП К, нськuй М.II. в

ькою сiльською fudою.

3. Мiстобулiвнi умовII та обмеж$цшя:

1. Граrштчнодошустима висотнiсть булшжiв, будiвель та споруд у
IvteTPaX -:
2. Максrдчrа:rъно догryсгимlй вiдgоток забудови земелъно1 дiлятжи ---
3. MaKcrдvranrьнo доrтустима щiлънiсть населення в межах житловоi
забудови вiдповiдноI житловоi одIfi*Iцi (кварталу, inir.p орайону) --
4. Мiнiма"щнG доЕустIrь{i вiдстацi вц об'скта, п{о цроекту€ться, до
червонI/ж лiнiЙ, лiнiЙ регулюваннrI забудови, iснlrлошлr будr,пшсiв та споруд

-'IepBoHi лiнtt эr{аmJlовоi ву
вilповidно do ДБН з урахчваннялt законнцх iH|пepeciB iнtпuх BлacHttKiB

пооекmалt
переdбачumu норлtаmавнi вidсmанi dо iснv?очах буdiвель i спооуd, з
dоmрплwаннялчt мiсm:обvdtвнаry, сааýmврпuх i проmппожеаrнuх tозпнвiв
BilnoBidHo do функцiональноzо прuзначенttя сvллцiэtснtlх буdiвель.

Пл



санitпаоноt кл асu friкацii: пidпрu €мсmв.
5. Планувальнi обмежеrпrя (oxopoHHi
спадцини, MerKi iсторичrшпr ареалiв, зони

зоЕи пам'яток культурноi
регулювtlнIul забудови, зони

охоронюваного ландшаф5r, зони охороЕи археологiчного куJьтурного
шOру, в межах якtDt дiе опецiалъrпй режим ix вшсористаннrI, oxopoHHi
зони об'ектiв прлiродно-заповiдного фонду, гrрибережнi захиснi смуги,
зони caHiTapHoi охоронi) - санimарно-зg-члдснi зgнц, зонu охоронц
н ав $рлu tllHb оео eeoelo вtltца вidп о вiФн о d о BaMoz d ер н.е ав нц х бч diB ельнuх
Hoplw i пршвал.
6. Oxoporшi зони об'ектiв транспорту, зв'язку, iн;кенерних
комунiкацiй, вiдстанi вiд об'екта, що проектусться, до iснуючлur
irшrенернlоl мера !mаgно-.
3{IxltcЙt mа

Прпмiтки:

.Щля розробленrш проектноi докуметrгацii розмiщенrrя об' скту замовнику
необхiдно: заплов,umu рOзроблення (корuечванн!tя, нлявнах|
mопоzо афiцнах маmерiалiв l : 5 0 0 (1 0 00| в ч сmановл еномч поряOкv.

fiля ствOрешш безпереrшсодfiого життевсго середOвI,Iща для оgiб з
обмежеrмпдл фiзичlшшли можJIивостями та irшlю< мtlпо мобiлънrлх груп
населен}я Переdбачumа засоба dля безперешкоlноео dосmупч осiб з
iнвалilнiсmю mа iншgах *tаломобi,цьнuх eo,iya населення.

Головний архiтеrсгор
Вiнницького району Володимир РУДШЙ
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