
ЗАТВЕРЩЖЕЕО:
' Наказ начаJьЕика вiддiлlу житJIово-

комунального господарства,
мiстобулуваннrц архiтектури,
енерг9тики та захи9ту довкiдrrя
Вiннищькоi районноi державноi
адмiнiстрацii.

. М 58 вiд 17.08.2020 р.

Шtiстобудiвнi умови тfr обме}кеfiня для пр(}ектувfrпня обlскта
булiвпичтва }ф 47

Бч diвнuцmв о б аеаmокварmuр Hozo мсu mл ов оzо бч duнку з в бч doB ано-
прu бч dов анu*tu праяоiцценн*цu

(назва об'екта будiвlшпцва)

Загальнi данi:
1. Вид будiвнIlпIтва, адреса або мiсцезн€tходженнrl земеJьноi дiляrпол

нове"Бчliвпаumво баzаmоквавmuрпоzо пеаmловоzо бчdннку з вбуdовано-
прuбчdованutпu прамitценнялпu по вvл. Мiччriца б/н в с Аzроноtttiчне,
Вiннацькоео району, Вiннuцькоi обласmi.
Iнформаlдiя цр0 зЁIмOвIIика ТOВ кКаqкаЬ-Бvdiнвеспп вуп. Аitвuаовськоzо,
1,0,4!, Вiннuця mел 06743013_5.Т,
2. Вiдповiднiстъ цiльового та фуlкцiона_ltъного цризначеншI земельноi
дiляrтки мirrобудiвнiй докумеrп"ацif на мiсцевому piBнi 3смельнв ёiлянка
пл. ,0.3!zа, dля бчliвнuцmва i обслvzовчвання бuzаmокварmuрноzо
меаmловоео бчduнкv, кпd. М 052068а200:03:0а3:0393. Теошmорiя

oi ,rсumловм Зона Ж-3 овidно dо da
Ген ьноzо планч mil пл с,А
тов кдiцпрцuвiльпропtбуl> лt. Вiннuця mа заmверамсенах Аzроно*tiчною
сiпьськоюраlою в 2015 роцi.

3. Мiстобулiвнi умовп та обмеженЕя:

1. Граничнодоrтустима висотнiсть будиrжiв, булЬеjь та споруд у метрах
в i l п о Bi d н о Д БН mа Mi сm о бу diв н ot d о Kylw ен m ацii'.
2. Макеимальнс допустимIй вiдсоток забулови зёмелъноt дiлятки 4ý%
3. fuIаксr,пuально допустима щiльнiсть населеншI в межах жrrrловоi
забудови вiдповiдноi житловоi одшlrацi (кварталу, мiкрорай ону) 2 6 0 лю d/ea.
4. Мiнiмально допустимi вiдстанi вiд об'екта, що цроекту€ться, до
червонIж лiнiй, лiнiй регуJIюванIuI забудови, iснуючлut бlишжiв та споруд -
Червонi лiнii вvлuцi Мiчvtэiна - 20,а м., вулtlцi. Тi*tiрязева - 12,{) *t
паоекmувgння об'екmч весmч BiaпoBidHo lo Двн з vоахчванняе, законнuх
iHmepeciB iHtl,tux власнuкiв mа корuсmувацiв зепдельнuх diлянок, буdанкiв i

BHI do iснtltоцuх
буdiвель i споwd. з dоmрuswан,нялп tttiеm:обчdiвнаъ еtнimавнuх i



ня
,сь BuJl,

по gвu л mfl caqimao н oi ltJt асu фiкацii пiё пDu €Jисmв.

5. Плануваьнi обмежеr*rя (oxopoHHi зони пам'яток культурноi
спадщини, межi iсторичrпж ареалЬ, зони регулIованIrrI Заб}доВи, ЗOНИ

охоронюв€lного лшrдшафту,. зони_ охорони археологiчяого кУJIъТУРнОгО

шару, в межах якtD( дiе сгlецiатrъниrt режим ix влкористаIrr{я, oxopoHHi ЗОНи

об'ектiв природно_заповiлIого фонду, прибережнi захиснi смуги, зони
санiтарноi охорони) - сцlimарно-захuqнi зонu, зонtl охоронц
навколuuлньоео сереdовutллш. вidповidно dо Bulwoz dеоэtсавнuх бvаiвельнцх
нOрм i поавшл,
6. Охороrшi зоrш об'ектiв трансrrорту, зв'язку, irrжeHepнIж комунiкацiЙ,
вiдстанi вiд об'скто, що rrроектуетъся, до iснуючrж iнженерtш мереж;!РНg

Прrш,лiтки:

- fiля розроблешя цроектноi докумеЕтацiТ розмiщенrrя об'скту зЕrмовнику

необхiдно: заJуrовлt ня
маmепigлiв 1 : 5 0 Ofi 00а| в у сmано вленоfurч п оряdку.

_ Для ствсреш{я бевперешксднOr0 житrевOг0 серgдOвlпца для оСiб З

обмежешлми фiзичнилли можJIивостями та irшпоl M€IJIo мобЬrпж гРУtI

Населеш{я rI, dля пч осiб

Головний apxiTeKTop
Вiнницького району Володимир РУЩИИ


