
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ ЕачаJIьника вiддirrу житлово-
кOмунuLльного госшодарства,
мlстооудування, apxl теtffури,

9невг9тики та захисту довкiлля
Вiшпацькоi районноi державноi
адмiнiстрацii.
ЛЬ 60 вiд 19.08.2020 р.

Мiетобулiвнi умови тfi обпfiе)кеfiня длff проЁктування обl€Iýгfl

будiвнллцтва ЛЬ 49

реконсmt vкцiя бчdiвель mооziвлi пid бчdiвлi dоооэtсньоzо сервiсч
(хrазва об'екта будЬтшqгва}

Загальнi данi:
1. Вид будiвнlilцва" ацреса або мiсцезнаходження земельноi дiляr*шл

Реконсmрvкцiя бvфiвель mопziвлi пid бvdiвлi dоооаtсньоzо cepBicv по
вvл. KaiBcbKa, 7lк, q сrпр- Сmоаuсавка Вiннацькоео районv, Вiннuцькоi
обласmi"
Iнформацiя про з€tмовника ТОВ с<Вuробначо фiр*tg BICD вул, KaiBcbqa.
Latc, аvrъ Сmошlкавка Вiннuцькоzо rайонv, BiHHttцbKoi облqе$ti mеЛ
0679I Ба86.
2. Вiдповiдйстъ цiльового та фулшriонtlJlьного шркзцаченЕr{
земелъноi дiляrжи мiстобудiвнй докумеrrгацii на мiсцевому pbHi

бvdiвель i .спопуd авmuwобiльноzо mоанспорmч mu aopoltcHboeo
Kad М 0520655900:02:006:0334 зона розtпitаення об'

5й ClIHl, кс-5

селашlною

3,
4. Мiстобулiвнi умови та обмеження:

1. Гршптчнодопустима висотнiсть буд*шсiв,
метрах - м.
2. Максr,ъла,тъно догryстимрй вiдсоток забудови земельноi дiлялжи ---%
3. Максимально допустима щirьнiстъ населенIIя в межЕlх жrдтловоi
забудови вiдповiдноi жrтгловоi одлпlлIцi (кварталу, мiкрорайону) --
4. MiHiMarbнo догtустиллi BИcTaHi вiд об'екта, що цроектуеться, до
червонI,D( лiнiй, лiнiй регуJIюваннII забудови, iсфючих булrлжiв та споруд

-'IepBoHi лiшii вvл. Кшiвф
населеноео пункmу} Авmоdороzа М-72. Проекmувцння об'екmу весmu
вidповidно do аБн з чопмлваннялt законнах iHmepeciB iHtuax власнuкiв

фдi*елu та споруд у

плпнч mа Плану зонування смm. Сmрцмеавка, розробленах НВПЕ



mа корuсmчвilчiiв зел.е,,льнilх diлянок, ,буФilнкiв i спооvd. Праекmо4{.
пеоеlбацаmu норлwаmuвнi BilcmaHi 0о iснvючах бчdiвель i споочd. з
d о mоu*сан ня.м Micmo бv liB ннх, санimпr чах i пр оmuп оltсеаtснuх р о зра BiB

BidnoBilHo do фvнкцiональноzо прuзначенлtя сvлtiмснах буliýель,
керvючась впtвоzалца ёеомеавнuх бчdiвелънах Hopltt i правuл. mu
спнimаоноt класа фiкацii пidпрш емсmв.
5. Планува-пьнi " обмежеr*rя (oxopoHHi зони пам'яток кулътурноi
спадшпfiIи, межi iсторичнrо< ареа-пiв, зони регуJIюваннJI забудови, зони
охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного куJIьтурного
шару, в мgжах якрж дiе спецiа;rьтшпi режим tx вlжористЕlння, oxoporпri
зOни об'сктiв природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi см}ти,

нuвколutttнь gzo сер еl о вu tца вidп о BidH о а о Bu"lw оz d ереrcавнu х бу liB ельнuх
норм i пра:вuл.
6. Oxopor*ri зони об'ектiв трансшорту, зв'язку, irrrrceHepHиx

комунiкацiй, вiдстанi вй об'скта' що проекту€тъся, до iснуючlж
irшteHeplпoc мереж Слпvzа вidвоlч швmоdоро?u M-IZ зона rппанспопmноt
iнфrq.е_mпuк"|.r.wfц, oxo,lpoHцi_ _зqцц iс"аv|O,чцх iп?лýенер_цнх ,меlреа$.*(прqва-
mреmiх осiб на ремонm mа проклаlання).

Пршлiтtси:

- ýля розробленrж про9ктноi докуметrгацii розмiщешrя об'екту
з€lмOвнику необхiдно: заrwоваmu розроблення {кораzування наявнах)
mопоzрафiчнuх маmерiалiв I : 5 00 {1 0 0Q) в ч сmановленолwу поряdку :

- [ля створен}uI безперешкодного життевого середо*ща для осiб з
. i '4t

обмЬженими фiзичнrпли можIIивостями та 1нпI}ж мало *' мобiлъrпш груп
населення Переlбачаmu засобu dля безпереtttкоdноzо dоеmупу осiб з
iнвалidнiсmю mа iHaMx малолtобiльнtlх zоуп населtення.

Головний apxiTeKTop
Вiнницького району в.с. рудиЙ
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