
, ЗАТВЕРЩЖЕЕО:
Наказ началъЕика вiддiлу житлово-
комунz}JIьного господарства?
-,' ^-- будуваIlн.я, архiтектури,ýlrru l UUулуt aнtrj}l, архl ltrк

9н9ргатики та захиýту довкlлля
ВiттяиrркоI районноi державноi

itЧ'ЖТl;п"""2020р.

Мiстобудiвшi умOви та обмежеfiпя для шрOектувfrння обlсктп
булiвничтва М 45

Бч diвнuцmв о uсumлов ozo бч duнкч
{твзва об'екта будiвrшццва}

Загапьнi дапi:
1. Вид будiвнIщтвц адреса або мiсцезн€lходження земельноi дiляlши
Нове mво }r€ulф.l, 9.ве"

Аzр он олчtiчн е, BiHHaHb коео о ай ону, Вiннuць Koi обл acmi.
Iнформацiя про зчlмовника Хован Cepziй Дмumровuч вул. Карла Царкса.
29, кв. 77, ль Вiн:ннця, ttел. tб8019l73l,

2, Вiдшовiднiсть цiльового .. та фуrшцiонзlJьного ,р"=Й."о
земеяъЕGi 

'дiляrжи мirrобудiвнй докумеrrгафi на мiецевому piвнi
праваmна земельна liдянка плоадею 0,0568 za. - !ля буdiвнuцmва i

mлово2о бчdанкv. zосп
Kai. llh 052t68020{l:03:t02:0484, зомп еg:Ьuбпоl забуdовu }К-1 вidпо,вi,ёно

Генеоg,lьноZо пЛанv mil плФну зонvвilння с, Ааонолrсiчн
>l лt. Вiннuuя mа

Аzронолgiчною сiльсъкою раdою в,20!5 роцi.

3. Мiстобулiвнi умови та обмеж*"о",

1. Граштчнодопустима висотнiстъ будлжiв, будiвель та споруд у
метрах i2,a *t
2. Максимальн0 дOilустmлпt вiдсоток забудови земgльноi дiлmtrи ý*%
3. Максрма-шъно допустима щiльнiсть населеrнi * межах *-rЙ
забудови BiдroBiдroi житловоi одилшлцi (кварта_шу, мiкрорайоry) l00
осiб/еа
4. Мiнiмаiгъно дошустlалцi BйcTaHi вiд об'сктц що цроектусться, до
червонlD( лiнiй, лiнiй регулюваннJI забулови, iснуючrш б_удlджiв та споруд
червона лiнiя вул. Гаzарiна - лпаziсmоальноi вvлацi в лgеuеах нвселеноzо
пункmч - 20,0м. Пr,пекmvвання об'екmч весmh вidповiано do ДБН з

lналlх 8л{Iсншкlв IxK
HKiB i су

тов

HopMamllBHi вidсmанi do iснvючuх меренс, бч4iвqль i спооуd, з



dо mраман нл*t .uiсmо бч diвнuх, caHimao нuх i mпmшпомсемс нuх по з п u BiB

вidповidно, dо фvнкцiоналtьноzо поuзначення сvмiнснuх diлянок mа
бvdiвель, кеоуючuсь вuttлоzаrrца dg,rtсавнuх бчliвельнuх Hopltc i правuл mа
caHimapHot ytрeu фiкацii пidпра емсmв.
5. Плануъапънi обмежи*ж (oxopoHHi зони пам'яток кулътурноi
ýпадщини, межi iсторичнлос apea-rriB, зони регуJIюванIш{ забудови, зOни
охоронюваного ландшафту, =9", охорони археологiчного куJьтурного
шару, в межах якIlж дiс спецiшrьшй режим ix вr,корист€tннrl, oxopolжi
зони об'ектiв природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги,
зOни caHiTapHoi охорони) - санimарно-зжаснi зона вidповidно 0о вu*tоz
дБн
6. Oxopoшri зони об'ектiв трансtIорту, зв'язку, irпкенерних
комунiкацiй, вiдстанi вiд об'€кта, щ0 цроекту€ться, до iснуючшr
irпгсенryнlж мgреж зона mцвнепорwtноi tнфрвеmрvкmvрu проtзф.
охоронна mа санimаоно-зжuсна зонй iснуючuх iHatceHepHax Mepeatc,
{право mреmiх осiб на ремонm mа проюtаdшння iHarceHepHax Mepeжcl,

Примiтки:

- fiля розроблення цроектноi документацii розмiщеrшя об'скту
зalмовнику необхiдно: зпrwовшmu розроблення (корuzчвання нgявнuхl
mопоеоафiцнах маmеri шliB 1 : 5 0 0( 1 а 0 0| в у сmано вленuwч поряdкv.

- ,.Щля gтвсрення безпереtшtоднOrо життевOгс gерgдовиIца дJI;I оgiб з
обмежеrмпм фiзичrлшrм можJIивостями та iтшшж MulJIo мобiльt*u< гругI
населеннrI Переlбачаmш засобu dля безпереttlкоdноzо dосmупу осiб з
iнвgpidнiсуню mр iнlдцх *lgлоJwобiльнuх zпуп насе,ryення. Ъ

ýr

Головний apxiTeKTop
Вiнницького району В.С. Рудий


