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ЗАТВЕРДЖЕЕО:
Наказ начаJьника вiддiлу житлово-
комунаJьного господарства,
мiстобудуваЕня, архiтектlри,
ен9ргетики та захирту довкiлдя
В iнницько1 райоrшоi державно1
адмiнiстрачii.
М 52 вiд7серпня2020р.

Мiстобулiвнi умови тЁ 0бмg?кешня для прOектувfrння обlекта
булiвппuтва I$ 42

Бч diB нuц mв о мсаmлов оео бч laHKy
{назва об'екта будiншшqfва}

Загальнi данi:
Вид будiвниIIтва ацреса або мiсцезнаходження земельноi дiляrци

нкч ftа 9.вс.
Аер он олпiчне, Вiннuцькоzо р ай oHv, Вiннацькоi о бл uсmL
Iнформацiя про замовника
29. кв. 77, лl. Вiннаця, mFт. 0680191731"

Z. Вiдповiднiстъ цЬового та фуlrкцiонitльного гtризначеш{я

земелънOi дirrжжи мigтоб}rдЬнй докумеrrгащii Еа мiсцевому piBHi

ппuваmнш зелшельна liлянка плолцело 0,0453 еа. - dля буdiвнuцmва i
Jкuпlловоzо хб

кud. !ft t52a68{l20$:t3:at2:0482, зона fаёuбпоi зпбvЙовu Ж-1 вidповilно
Г, ьно?о план олвiц

то

3. Мiстобулiвпi умови та обмежешшя:

1_. Граr*rчнодопустима висотнiсть будшlкiв, будiвель та споруд у
метрах l2,0 пt
2, Макgrшлаlьно дотryстишй вiдссrгок зафдови земелънOТ дiлшжи ýt%
3. МаксIшла_шьно доrrустима щiлънiстъ "аселеЙ" " ***Й *-rпЪБТ
забудови вiдlовiдноi житловоi одиlпцti (кварталу, мiкрорайону) 100
осiб/zа
4. Мiнiмально допустшлi вiдотанi вiд об'екта, що шроектусться? до
червоних лiнiй, лiнй peгyJIIoBaHIuI забудови, iснуючrж будшшtiв та сilорУД

Червона лiнiя вvл. Гаzаоiнu - лwgziсmpuJrъноi вчршцi в Jwurcax HacaneHozo

aBul

, ст,

mавнi Bidc

ання об', oBidHo 0о



Bull4oZaJlLu

5. Планl.вальнi обмежеr*rя (oxopoHHi зоЕи пам'яток кулътурноi
спадщини, межi iсторичrпос ареалiв, зоЕи регуJIювI}нIIJI забудови, зони
схоронюваного ландшафту, 19* охорони археологiчного куJьтурного
шару, в межач якрж дiе спецiшrъrшй рехtим ix вrкористаннrl, oxopoHнi
зони об'ектЬ природно_заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги,
зони carTiTapHoi охорошл) - санimшрно-захuснi зонр в,iilповidно фо вамое
дБн
б. Охорошri зони
комунiкафй, вiдстшri

об'ектЪ тр€tнспорту, зв'язку, iюкенерних
вiд об'екта, щ0 проектусться, до iснуючшr

iняtенерrпж мер9я( зон$ mufr$епорffiftаt iнфоаеtwryкmvоu ftроЬФv,
охопоннш, mа санimарно-захtлсно зонtl iснvtочtlх iHatceHepHux мерехе,

Прlшriтки:

- Для розроблешrя проектноi докуметrrацii розмiщеrшя об'екту
з€lмовнику необхiдно: заJуrовumu ошооблення (кооuzvвання *rаявнах}

mопоzrафiчнuх маmq,iолiв 1 : 5 00 ( 1 00а| в v сmан?вленолwч поряdку.

- fiля створення безперешкоднOго житт€вого sерgдовипIа длJI оgiб з
обмежеrпами фiзичш,пrли можJIивостями та irшlлж мttпо мобiльrшш груп
населенIш Пеоеdбачшmа засобu lля безпеоеtл,лкоlноzо dосmvпч осiб з

mg iнлнцх J}raл п н#сеJlення. n,

-,JГоловний apxiTeKTop
Вiнницького району В.С. Рулий

бхЖ;*-*

rýt


