
- ЗАТВЕРflЖЕЕО:
Наказ начаJьника вiддiлу житлово-
комунального господарства,
мiстобулуваншI, архiтектури,
9н9вгQтики та захиýту довкiлля
Вiнницькоi райоrшоi державноi

ffiЧ';ff}'l"п,*,2020 р.

Мiстобудiвнi умови та обмежgння длff прсе*rr**оrrя об'скта
булiвпиштва Л} 44

Бу diвнацmво uсаmловоzо бу dанкч
{назва об'екта будiнsе{гвФ

загальллi данi:
1. Вид будiвницгвъ ап,реса або мiсцезнrlходжешlrl земеJIъноi дi;rяlжи
Нове буёiвнr,сцmво мсumловоzо буdtlнку rcо вул. Г*еgрiпа, 9. в е,

Аzр он uуtiц н е, Вiннuцькре о р ай о ну, Вiннuцькоt о бласmL
Iнформацiя про зitмOвника Хован Серziil Дмаmровач вvл. Карла Маркса,
29- кв" 77. *ь Вiнпuця, perr. 0680191731,

2. ВИповiднiстъ цirьового та футжцiонtlJьного .rp*J*.rr""
земеJIъЕоi дiляr*tи мigгобудiвнй докумеlrта{i Еа мiсцевому piBнi
прuваmна земельна diiянка плолцею 0,а462 zb - dля бчdiвнuцmва i
обслtуzовчвання McatпltoBozo буdанкv, еоспоlарськах бчdiвель i споруdi,
кпl. jfb, tý20680200:03:{l02:0483, зона сойuбноt забуdоtu }К-1 вilповidно

бvd> *t. BiHHa

3. Мiстобулiвнi умовп та обмеження:

1. Гранrrчнодопустима висотнiсть булшкЬ, будiвель та споруд у
метрах 12,0 ллt

2, Максимаirьно доrryсrипшй вiдсmок забудови земелъЕоi дiляrжи 50%
3. Максшrлаlrьно догrустима щirьнiсть населен1{lI в межах жлrгловоi
забудови вiдповiдноi житловоi одиrшцi (кварталу, мiкрорайотту) 100
осiб/zа
4, Мiнiмально допустимi вiдстанi вц об"€кта, що rrроектусться, д0
червонID( лiнiй, лiнiй регулюванrш забудови, iснуючrж будшшtiв та споруд

ур аху в анняrw з ако ннuх iHmep e ciB iHt t ltlx вл аснuкiв cry ciilHix кор u сmу в ачiв
уеплелънuх dtлянок, буйuнкiв i епоwd. IIроекrпоуw пеlлеlбацаmu
ноомаmшвнi BidcmaHi do iснуючах меоееrc, буdiвапь i спооtld, з

Аероно*giчною сiльсъкою раёоt* в 2$15 рацi.

пvнкmу - 2а,Oлt. IIроекmування об'екmу весttlu вiаповidно dо ДБН з



l оmршлt аннялчt 
" Micmo бv liBlttlb caHimi: ар нu х i пр о mu по еrcеакнuх розоа BiB

вidповidно dо фvнкцiоt.tалlьноzо прuзначення, cy*tiatcHux ёiлянок mа
бvdiваrь, керчючuсь вамоzамu 0ермсавнuх бчdiвельнах ноо*с i поавuл mа
санimаон oi ш асu frikaцii пidппш ely сmв.
5. Плитуваьнi обмежеrжя (oxopoHHi зони Irам'яток кулътурно1
сrrадщини, межi iсторичrпж ареалiв, зони регулюваннrI забудови, зони
охорOнюваного лшrдшафту, r9* охорони qрхеологiчного куJьтурного
шару, в межах якIlý( дiе сгlецiшlьн.d ре}ким ik вrкорист€lння, oxopolTHi
зони об'ектЬ природЕо-заповiдного фонлу, прибережнi захиснi смуги,
зони cmriTapHoi охороrпr) - санimррнq-за#uснi зgнu вidповiDно ао BaMoz
дБн
б. OxopoT*ri зони об'ектiв трансrrорту, зв'язку, irокенерних
комlтriкафй, вiдстанi вiд об'скта, що цроектусться, до iснуючlлi
iHxceHepHloc мереж зопа mрйrrеп:орmнаt iшфttaefrxwюпwtru ?tаоЬёv,
охоронна mа санimарно-захuсна зонu iснуючах iнеrcенернuх лtерееrc,
(право mреmiх оеiб на ремонm mа пвоклаdання iнакенернuх MeoeMcl,

Гфrлrлiтки:

- Щля розроблення щ}оектноi докумеrrгацii розмiщеrшя об'екту
замовнику необхiдrо: залиовumu оозооблення (корuzvвання ааявпuх|
mоп оzо афiчнtlх м ameoialtiB 1 : 5 0 0 (1 0 0 0I в ч сmановл ен ому п оряdку.

- ffля етвqрgння безпереlшсOдIог0 життсвого gередOвища дJlr{ оеiб з
обмеженрrми фiзитrmги можJIивOстями та iIшIID( мtшо мобiльlшж груп
наýелення ПереФбшчumа засобu dля безпереuдкоdноео dосmvпу осiб з
iH q.*ryia нiсуtаю уlg iHr,rrH х,j+, ал ом о бiл * нu х a:ру п н gс ел ен ня- :"з

Головний архiтеlсгор
Вiнницького району В.С. Рудий
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