
ЗАТВЕРЩЖЕЕО;
Наказ начаJIьника вiддi"rry житлово-
комунatJIьного господарства,

, мiстобулуванrrя, архiтектури,
е}19I}гетики та заy*тату. довкiлля
Вiнr*rцькоТ райоrтноi дер*аu"оiffifu

Мiстобулiвнi умови та обмеrкеfffrfr для шрt}ектувдIrня обlскта
булiвнпчтва ЛЬ 50

Реконсmоукцiя HeltшmlloBozo поамitцення пil KBapпl1,oy М 38
{чазва о6'ект* будiвrsццва}

Загальпi дапi:
1. Вид будiвнI,Itцвц адреса або мiсцезнаходження земелъно1 дiляlжи

Реконсmрукцiя немеаmловоео ппrltвiн,tеннл пid квшоwtuрv JB 38 по
вvл. Алеi, 35/1 корп. 2, поuлwit#ення 38, в cMmr Сmоuмсавка, Вiрнuцькоео
р шiлонv, Вiннuцькоt обл acmL
Iнформацiя пр0 зzrмовника Депtб* 0кеtна Вiкmооiвнп вvл. А.Бооmнuка
I/I06_. лr. Вiннuця, mел 0676ý.6!6_57.
2, Вiдповiдliстъ цiльового та фукцiонаJIьного призначешш
земелъноi дiляrки мiчгобудiвнiй докумеrп,ацii на мiсцевому pbHi
земельна diлянка пл. 1,1811 za, dля бчdiвнuцmва iобслvzовування
б az аmокв аоmuрноzо нсumл о в oz о бу du нкv, Kad Л! 0 5 2 0 6 5 5 9 0 0 : 0 2 : 0 0 3 : 0 1 9 7
теаlummiя Бrzпmоквmtmuоноf забуlовц зона Ж-4. вllповilпо dо
Ген mil Пл

ЕВПП КАНКОО>

4. Мiстобудiвнi умови та обмекеýЕя:

1. ГратптчнодоIтустима висотйсть будшжiв, будЬель та споруд у
МеТРаХ -:,/W.

2. Максишлалъно догц/стрпд{I; вйсоток заб_чдови зёмеr*ноi дiляlшси --%
3. Максr,шrально догrустима щiдънiсть населенFuI в межах жr.rгловоi
з абудови вiдгlовiдноi жрrгловоi одl*пцli (квартаry, MiKpop айоЕу) -----.
4. Мiнiмально дOгryстшлi вiдстшri вiд об'сктц що проекту€тъся, до
червонIlD( лiнiй, лiнй регуJIюванIIJI забудови, iснуючих булrлжiв fil споруд

- 'IepBOHi лiнii вvл. Алd
пvнкmуl - 20,0 м. rrровулкч Ппнаса Мuпноzо L 70,0 *t. Пооекmувqння

3.

Сmоuэtсавською селutцною раdою в 2019 роцi.

iHtllux влuснuкiв mа кооuсmувачiв зеlwельнuх diлянок, кварmuр,



iснуючuх бvdiвель i споруd- з dоmоuманнялt мiсmобчdiвншь caHimapHtlx
i пооmапоаtсесtснuх оозрuвiв вidповidно lo фvHkцioHaltbHozo
празначення cytпiшeHux буliвель, кеоvючл,лсь,валwоzапgu deparcaBHtlx
буdiвельнuх HolpM i правшл mа cuHimapHoi клласuфiкацii пidпраемсmв.
5. Плаrтувапьнi обмежскrя (oxopoHHi зоItи пам'яток куlьтурноi
сшадщини, межi iсторичrпос ареалiв, зони регуjIюваннJ{ забудови, зони
охоронюв€lного ландllафту, зони охорони археологiчного куJьтурного
шflру, в межах як}D( дlс спецlЕLпьнии режим 1х використанIilI, oxCIpoнHl
зони об'ектЬ црирод{о-заповiдrого фонду, гrрибережнi захиснi см)лги)
зони caHiTapHoi охорошr) - слнimарно-зжuснi зо,нtl, зонu охорона
навколuамьоzо сереdовutца вilповidпо dо вuмоz dермеавнах буdiвелlьнuх
Hoplw i правtlл.
б. OxopoT*ri зоl*л об'екгiв транспорту, зв'язку, irrпсенерних
комунiкацiй, вiдgга:li вiд об'екта, що пр()ектуеться, до iснlточlш*
iнженертппi мереж oxopoHHi зонu iснvюцах iHuceHeoHax меррме (поаво
mреmiх осiб на раvонm mа проюлпdанняl.

Головний apxiTeKTop
Вiнницького району в.с. рудий "
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