
, ЗАТВЕРЩЖЕНО:
Наказ начаJьника вiддiлу житлово-
комунаJБного господарства,
мiстобуд}ъ аlтЕя, архiтектури,
енергетики та захисту довкiлля
Вiнницькоi районноi державноi

- адмiнiстрачii,
, М 57 вiд 10.08.2020 р.

Мiстобулiппi умови тs сбм€tкеЕкя для шроекryЕанпя об!е-кrп

булiвничтва Л} 4б

Р еко н сmоv кцiя z аз о п о сmач ан ня еrcu mл о в oz о лtц л сu ву з по о t<lt а d пн няпt н о вu х
dLцянвк ааэояровоёч
{назва об'екта Фцiвlgдщва)

Загальнi данi:
1. Вид бУдiвнIпIтва, адреса або мiсцезнаходжеш{я земельноi дiляrши

Реконсmрvкttiя zжоп:осmацпяпя мсurпловоzо .iwaeuBrr з пgокstаlа;tняла
новuх diлянок zазопоовоdч в мемсаж вvлацно-dороеrcньоt ллеоемеi
хсшmловоzо лtасuву с. 3аованцi, Якvtл,лuнецькоt оТГ, BiHHuttrbKozo ршйонv,
вiннttцькоt обхаеmi- в

Iнформацiя про з€}мовника ФОП Рuбак Вiкmор Граzоровuц, вvл. Рабацька,
17, с. \gовuнцi, Якуамнецькоi ОТГ, ,Вiннцуькоzо ,пшйонv, Вiнryuцъкоi
?блрсmi. mел 0503 13_б51 1,,

2. Вiдповiднiстъ цi.lьового та футшцiоЕ€tпьного призначення земельноi
дiляки мirгобудiзтdй докуrиежацii на мiсцевому рiвпi 3е*tеяьнi liaýHKH

I б mва , ння Jt{u
ькuх liвель i

tS2*6ý89Q0:04:0()9:0297, 0S2t6889tt:04:0ft9:t9t0, 05206889t{t:{t4:at9:0899,
05206889аO:а4:а09:026а, 0520688900:04:аý9:0114, 0520688900:а4:009:0765,
0520б8890а:а4:а09:0862, 0520688900:Q4:009:0879, 0520688900:04:а09:01б4.
теонmорiя epolwalcbkoi i l+tutпловоi ftааuбноi mа баеаmокварmwrноi}
забуаовil mu mерumорiя вvлuць. 3онu }I{-1 mа Xt-3 - вidповidно lо
генепальноео планч села 3аованцi розробленоzо лtвiннuцяаzропроекm> *l,

оzо Фоý
Цоооmuнськuй М.П. в 2018 ооцi mа заmвер!асенuх Якчtнuнець!сою.\
сLJхlrсЬКоЮ раооЮ.

3. Nliстобулiвнi yMoBI| та обмежеЕЕя:

1. Грат*тчнодопустима висотЕirгъ будr*тrсiв, будiвель та сшоруд у метрах
ý

2. Макс,рtвtальнс дOrry,стимлй вiдссток забудови земgльноТ лiляrжи 
-3. Макслшлаrгьно дошустима щiльнiсть населення в межах житловоi

забудови вiдповiдноi житловоi одlшплцi (кварталу, MiKpopйoHy) 

-



4. MiHiMalrьHo' догtустрrшлi вiдстанi вiд об'ект4 що шроектуеться, до
червOнI,D( лiяiй лiнiй регулюваннlI забудови, iснуюrпо< будлrжiв та споруд -
Червонi лiнii мсаmловuх вvлutаь - 15 м.. Проекmування об'екmч весmш
вidповidно dо ,ЦБН з чпахуgання.пд зпконнuх iHmepeciB iнлмuх власнuкiв mg
кооuсrwвачiв зеrfrеfrьнuх ёiлянок, бvduнкiв i споwd. Пtоекmоrý
пеuеdбацumа нормаmuвнi BidcmaHi dо iснуючuх бvliвель i спооvl, з
dоmоаманнмп tпiсйобvdiвнuх, санimоонuх i ппоmuпоаtсеменuх оозрuвiв
вilповidно lо функаiонiльноzо пцuзначення сvлwiаrcнuх буliвелtь.
цеiррuючцсh вцмаацмц dеоuе&qнцх бчёiзедьнtцх цавм | пр&вцд щ,q, ецц_irlfl.t цоi
кл а сu фiкацii пi dпоu елg сmв.
5. Плануваrьнi обмежеrтrя (охоротrrri зони пам'яток кулътурноТ
спадщини, межi iсторичrпо< ареа-пiв, зони регуJIювання забудови, зони
oхоронювtlного ландшафту, зони охорони археологiчного культ}lрного
fiIapy, в меж&( якrФ{ дiс спецiашrппl режим tx втлtориот€tfiIlя, oxopoHнi зони
об'ектiв природ{о-заповiдrого фонду, прибережнi захиснi смуги, зони
сапiтарноi охорони) - санimаоно-захuснi зона, зона охорона
навколашнъоzо севеlовuлцл вilповИно Do вuллцоz lеуакgвнах буdiвgльнах
цорм i поцвц_л.
6. Oxopol*li зони об'ектЬ трансшорту, зв'язку, iшпtенерн}ж комунiкацй,
вiдстанi вiд об'ектъ щ0 цроектуеться, дсl iснуючrос irшсенерrшо< мереж-!ана
mронспорmноi iнфрасmрvкmvрu, сuнimuрно-захuснi mа oxopoшHi зqна
iснуючах iнеrcенепчах мерееrc (право mоеmiх осiб нg оеlwонm mп
пl оttst al ання iнаrсанеýпuх lH: qраrc).

Прrплiтка:

.Щля розроблеrшrя цроектноi документацii розмiщеrшя об''l замовнику
необ*iдно,. з{Iмовumil ня н{дявннх
м оплерigJtiв 1 : 5 0 0 ft а а al в у сf?rано вл еноJwч поояdкч.

Головний *рхiтеrсгор
Вiнницького району Володимир РУfiffИ
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