
ЗАТВЕРЩЖЕНО;
Накж начальника вiддiлу житлово-
комуяального госшодарýтва,
мiстобудувrlнЕя, архiтекryри,
енертетики та захиOту довкiлдя
Вiнrштцькоi райоr*rоi державноiкfu

Мiетобулiвпi умови та обмеrкЁпня длfi прсектуванЕя об'сrrга
будiвництва Л} 51

нове бчdiвнuцmво воdопоовidноi лнереэtсi по вvп Лесi ykroiHka,
Г. Кv ц ое о, Ва цд нева, Незалененвсmi, 3*оiцн а, озернg, о. 3ехрццу кg,
CadoBa, I.Боzvна, ШкИьна, Молаdiхенg, Шевченка с Гаврutл.tiвка,

вiннацькоео районv, Вiннuцькоt обласmL

(назва об'екта будЬшrцва)
Загальнi данi:

1. Вид будЬниI$ва, &дреса або мiсцезн€}ходкешul земеJьIIоI дiяяlжи
нове бчdiвнuцmво воdопровidноt MepeMci по вул. Лесi ykpaiHku,

Г.Кvцоzо, ButaHeBa, НезалеменосmL 3аоiчнь озерна. о.3ахарчука,
CadoBa. I.Боана. Шкiльна, Молоdiзсена. Шевченка е. Гаврutttiвка,
В iц ц ц ць ко еlо р gй|, о цlу, В iB цц |4&кф а б л ц
Iнформаltiя про замовника Гаврuлuiвська сiльська раdu вул. Гаzарiнg, 76,

Вiннuаькоео оайонv. Вiннашькоi обласmi. mел 0673027260.
2. Вiдповiдriсть цiльового та фуrшсцiон€lJlьного;!" признЕ}ченIlrI

земёrrьноi дiллжеr мiстобудiвнiй докуметrrацii на мiфевому piБr*
зе*tельнп diлянка - зеsttлi заzалtьноzо кораqmувпння Теrцmорiя вулuць
населеноzо пункmу, зонц ТР-2 вilповidно do Генерutьноzо планч
розпобленоzо ТОts кДiпрцuвlпьпuоtпбуdу м. Вiннаця в 2012 gоцi i Плапу
зонvвання mоошmорii села , розаобленоzо НВПП t<AHKop>l лп. Вiннuця в

2017 ооui mа заmверdмсенах Гавпutмiвською сiльською раOою в 2013 mа
2017 роках

3. ШIiстобупiвпi умови та обмеженшя:

1. Граrrичнодогý/стима висотнiсть будшrкiв, будiвелъ та споруд у
MeTpElx -- м.
2, Макшпчrа:rьн0 дOпустlд,пп? вiдgmок забудови земеJIьноi дiляrжи ---%
3. Максшла_lьно дошустима щЬнiсть насеfrенця в межttх житловоi
забудови вИповiдноi житловоi одртtпдui (кварта-ltу, мiкрорайону) 

-4. MiHiMa_lbнo дошустlryri вiдстанi вiд об'екта, що цроекту€ться, д0
червонID( лiнiй, лiнiй регулювilння забудови, iснуючrо< будиrшiв та споруд



- 'Iервой лiнtr вулuць в лrеж
ппоекmчванttя об'екmч весmа вidповidно do ДБн з vрахчваннялс
законннх iHmeoeciB iHlllux власнuкiв mа кооuсmvвачiв зе*tельнttх

HKъB a сп чumu н maBHl
вidсmанi dо iснvю-rах буйвель i споwl, з dоmриJианпяJw мiсmобуdiвнuь
санimпрнtlх i пr,оmупомсеuенuх розоuвiв BidпoBilHo do фvнкцiональноzо

бч di в ел ьн ах н орлl i пр авu л mа caHimapH оiг rul шсu фiкgцii пid поц!:tи сmв.
5. Планувалънi обмежеrпrя (oxopor*li зони пам'яток кулътурrrоi
спадщини, межi iсторичнлгх ареалiв, зони регупюваннrI забудови, зони
0хоронюваного ландшафту, зони охорони археолOгiчного куJIътурного
шару, в межах як[ж дiе спецiа;rьr*й режим ix вшсорист€llrrffI, oxopoHHi
зони об'сктЬ цриродно-заповiдrого фоrцу, гтрибереlшri захиснi смуги,
зOни саrriтарноi охорони) - еанimарпо.эахuенi зонtt, зопtt охоронu
навколutлlньоzо сереdовutца вidповiOно dо Btllwoe deoxeaBHax бчdiвшьнах
Hoptп i правtдл.
б. OxoporTri зотшл об'сктЬ трttнспорту, зв'язку, irш<енерних

комунiкацiй, вiдстанi вiд об'сктц що проекту€ться, до iснуючих
1юкеЕернI4D( мереж Hi зона icH
mреmiх осiб нш pe*loHm mq проItJuаOання),

Прлшriтка:

- ffля розробленюt цроектноi докумеrrгацii розмýенrrя об'екту
з€Iмовнику необхiдrо: замовхmм. оозроблення (котruzчвання наявнахl
mопоzр афiчнuх MamepiшtB 1 : 5 00 { 1 ý 0 0I в ч сmановл ено*tч поrяd ку,

Головний архiтеrсгор
Вiнцицького району
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