
" ЗАТВЕРДЖЕЕО:
Наказ начальника вiддiлу житлово-
ком},нttJьного господарства,
мiстобудуваЕнli, архiтектури,
еIIерг9тики та захисту довкiлля
Вiнниrъкоi районноi державноi

itЧl ;#'l*n.,""2020p.

I!{iстобудiвшi умови тft oбме:кеffнff для проектувftння об'скта
булiвништва Л} 43

Бч di в ншцmв о мсu mл о в ozo бу da нкч
(назва об'екта будiвrн*$ва}

Загальнi данi:
1. Вид будiвншIгвц ацреса або мiсцезнаходжеш{я земеJьноi дiлятши
Нове бчdiвншцmво меаЕпловоео буdшнw по вvл. Гаешл}iн*, 9. в *

Д z р о н емiч н е, BiH нu ц ь ко z о о аil онv, Вiннuць Kot о б л а сmi.
Iнформацiя про замовника Хован Ceoziil Дмumоовач вvл. Каплg Мапксь
29, кв. 77, лt" Вiннслця. mсп, 0680191731.

2. Вiдповiднiсть цЬового та фуrшцiонЕtJьного призначення
земелънФi Фдяrжи мirтобудiвнiй докумекгщir на мiсцевом1. piBнi
прuваmна земельна diлянка плоцею 0,0600 еь * dля буdiвнtlцmвш i
обепiеовvвання lкumловоzо бчduнку. zоспоdшоськах бчdiвель i споруd:,
к:аё. ýg {}520680200:03:002:048l, зонц саiuбноi забуiоGu Ж-I вidповidно

mа планч зон
авlл

Аzронолуtiчною сi",gьською рааою в 2015 ооцi.

3. Мiстобулiвшi умови та обмеженЕя:

1. Грштичнодопустима висотнiсть булrпжЬ, будiвель та споруд у
метрtж 12,0lп
2. Макстmлальнс доп}iOтишй вiдсоток забудови з_емельноi дiлятжи 50%
3. MaKornla;bнo допустима щiльнiсть населення в межФ( житловоi
забудови вiдповiдноi жrтгловоi одиrшцi (кварталу, мiкрорайону) 100
осiб/z*
4. MiHiMa_TbHo дOшустрпчri вiдстанi вiд об'ект&, що цроектуетъся, до
червонlD( лiнiй, лiнiй регупюваннJI забудови, iснуючrлr будиlпtiв та сilоруд

lЙa - tlL(Iac bHoi в lлLеilсuх нilселенсzо
- 20.ам. Бн

у р ахч в а н ням з а ко н нu х iHmeo eciB iHtMux вл асцакiв сry cilHix кооu сmч в ацiв
зеrвепьнuх diпянак, бvdанкiв i епоW0. IIаоgкmол, пёреiбачаmа

тов



l оmоu.lа ання*t' мiсmо бv diв на х, санim.ап нах i по оу!лuп омеемснuх оо зрtл вiв
вidповidно do фvнtgliональноzо поuзнацення сvлсiменuх diлянок mп
бчOiвель, кеоvю,чась вuл,аоzамu dепмсавнах бчdiвельнах ноом i ппавuл mа
eaHimapHoi кл аеа фiкацii пidпрш емсmв.
5. Планувальнi обмежеtпrя (oxopoHнi зони пам'жок куштурноi
сrrадпрIци, межi iсторичтшоr ареалiв, зони регупюванIuI забудови, зOни
охоронюваного лЬндшафту, зони схорони археологiчного куJьтурнOго
шару, в межах як!D( дlе спецlilJlьнии режим 1х використаlнIL{, схоронн1
зони об'ектiв щ)иродно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги,
зони cmriTapHoi oxopor*r) - сшнimарно-замlснi зона вilповiёно dо вtлlвоz

дБн
6. Oxoporrrri зони об'сктiв тр€tнспOрту, зв'язку, irгкенерних
комунiкацiй, BйcTaHi вц об'€кта, що цроектуеться, д0 iснуючlж
irnKeHepHrлc Mepgxr уона mрпнспорmrtоt iпфэасmwкmурu пýоiзlv,

Гфш,tiтки:

- {ля розроблення щроектноi документацii розмiщешlя об'скту
замовнику необхiдно: заллооваmu розробленttя (кораzування ашявнuх|
mопоzрафiчнuх маmерiалiв 1 : 5 0 0 { 1 00 0l в ч сmановлено*tу поря dкv"

- ýля ствсрення безперmшtOffIOrо жит"rевог0 середоtsIlпца дJI;I осiб з
обмежеrшшrли фiзишппги можJIивостями та irшпд:r маJIо мобiлъrшпr груп
населеш{rt Переdбgчаmа засоба lля безпе!еtфкоlноео dосmупч осiб з
iнв_а,,лidнiсmю ра iHtMHx *tgломобi"цьннх zоуп населення. "u

Головний apxiTeKTop
Вiнницького району В.С. Рудий

(прgво ,mреmiх,осiб на оеJчrонm mа пвоюtаdання iнмеенеоншх лчrере}к|^
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