
, ЗАТВЕРЩЖЕНО;
Наказ ЕачаJIьника вiддiлу житлово-
ком}.нЕtJIьного господарства,
мiстобулування, архiтекryри,
9н9ргетики та захи9ту довкiлля
BiHHrдrbKoi районноi державноi
адмiнiстрацii.
ЛЬ 59 вiд 18.08.2020 р.

h{iстобудiвкi уfiлсви та oбIflýкеннff для прOектуваfrня об'скта
булiвшичтва ЛЬ 48

Бчliвнuцmво авmосmоянка з буdiвлялца оiоронu
(rrазва об:екта будiвнжцявф

Загальпi данi:
1. Вид будiвництва, алреса або мiсцезнаходженl{я земеJьноi дiляrпси
Нове Бчdiвнашmво авmосmоянкu з бчdiвляtпu ,охоронu по вvл,

хмельнtlцьке tMoce б/н в с 3арванцi, Якуtаuнецькоt отг, Вiннutlькоzо
р ай ону, ВiннuцькоI о бл uсmi.
Iнформацiя гlро зzlмовника ТОВ <<Теплuй dfuw-ДТДлt, провул. Соняцнай, 2.
,ц. Вiннuця, mел 0639466120. \

2. Вiдповiдlriсть цi.lьового та функцiонtlJIьнOго призначенIш земелъноi
дiляжи мiстобудЬнiй докумеЕтацii на мiсцев,ому piBHi 3е.цельнi ,ёiлямкц.
пл. 0,12б8 za, lля зdiйснення пidпоuе+tнацькоi mа iHlaoi ёiяльносmi,
пов'язаноi з оmрu.маннялчс прабуmку, Kad. ЛЬ 052а688906:04:007:0336.
Терutцовiя mоанспоl,mноi зона ТР-2 - вiФповidно dо Генеоальноео плану

i Елhнч зон

3. Мiстобулiвнi умови та обмеження:

1. Граrшчнодопустима висотнiсть будинкЬ, будiвеJIь та споруд у метрах

2. Максплалъно доtryстr,плIй вiдсоток забудови земельноi дiляrжи 
-3. Максимально допустима щiльнiстъ населенюI в межiж жr,rгловоi

забудови вiдповiдноi житловоi одт,п*сri (квартаlту, мiкрорайоIry) ]з4, Мiнiмально догrустимi вiдстанi вiд об'ектц що прOектуеться, до
червоних лiнiй, лiнiй регуJIIованIrI забудови, iснlточrл< будршжЬ та споруд -
червонi лiнii Хмельнацькоео шосе - авmомобiльноI dороzа lерскавноzо

цення *
весmu вidповidно do ДБн з
власнuкiв mа корuсmувацiв зеrпельнtlх diлянок, бчdанкiв i споруd.
Пооекmом пеrеdýачumа цормаmшвнi вidсmанi dо iснvючuх буdiвапь i
спорчd, з ilоtпоutванняпt tпiсmобчliвнuх, санimаонuх i проmапомсемснах

2С18 роцi mа зпmверOмсенuх Яwu,luнецькою сiльською олdою.



кеоvюч|sсь BtltпozaMu deoжcaBHllx буliвельнuх ноrц i пршвал mа сапimарноi
кл аса friкацii пi dпр а ем сm в.

5. Плануъагьнi обмеженrrя (oxopoHHi зоrшл пам'яток культурнсi
сЕадщини, межi iстортmтпж ареалiв, зони регулюванIrrI забудови,. зон}t

oхоронювtlного ландшафту,. зони охорони археопогiчного культурного
шару, в межilх якlD( дiс спетliалънrй режим ix вr.шсорист€lння} oxopoHHi Зони
об'ектiв природно_заповiдного фонду, прибережнi захиснi ýмуги, зOни
oaHiTapHoi охорони) - сшнimаоцо-зцхuснi зонu, , зо_нц 8хоQоцц
навколuлллньоео сереdовuлца вilповidно dо Btllwoz dwмсавнuх буdiваqьнuх
норм i правал.
6. OxopoHrri зони об'ектiв TpitнcшopTy, зв'язку, irTKeHepHlD( комунiкаr{iй,
вiдстанi вiд об'ектц що прOектусться, до iснуюwоr iнженерrпос мереж;!gдg
mаанспорmнвi iнфраеmоукпryоu, еtнimарно-захпснi mа oxo|tottHi эонlt
rcнчюцах онm mа

Пршuiтки:

_ Для розроблеш#I IIpoeKTHoi документацii розмiщення об'екту зilмовнику
необхiдно,. залуловumа розроблення (корuzування нпявнах) mопоерgфiцнuх
маmеоiалiв 1 :50000а0| в чсmановленому поряdкv.

- ýля ствýрgння безrrеришкOднOгs
обмежеrшrм фiзишrшли можJIивостями

frшffтевOго середOвиIца для осiб з
та iншпr маJIо мобiлънрrх груп

населенЕrI П,
ilнiсmю mв iHtMux

Головнпй apxiTeKTop
Вiнницького району

п насаrcння. *
а_}
*

Володимир РУЩЙ

з}щт


