
ЗАТВЕРЩЖЕЕО:
Наказ начаJьника вiддi"гry житлов0-
комунального господарства,
мiстобудування, архiтсктlри,
ен9рг9тики та захисту ловкi45я
ВiнницькоТ райоtшоi державноiiЁfu

Мiстобулiвнi умови т8 oбме?кgцfrя длff прое*rу*u"*я об'екта
булiвнlлчтва }i{} 52

нове буdiвнuцmво воёопровilноi лtереlкi по вvл: Гаzаоiна, Козацька.
Шевцецка, rrоdiлжька, \gdвваноео, Бр. Мцхайлюкiе, JIуzовg *

Г а вр u l,t li вка, BiH Haa ь Ko z o р пй о нv, Вiннuцькоi о бл acmi"

(назва об'екта будiвrшшчва)

1. Ъ"д будiвнId{гвъ *п**']Ё3ХТi*Жодкення земеJьноi дi.тlяlжи
по вvл: Г,

Шевченка, Поdiльська, \adBopHozo. ,браmiв Махаilлюкiв, Луеова а
Г aBr,, u,ti в ка. Вiннацькоzо р ай ону, Вiннtлцькоi о бл асmL
Iнформацiя пр0 замовника Глврur,rлiвсъка еtльеь.#в gаёв wл. Гаzарiна. 16,
BiHHuabKozo пайонv. BiHHuubKo't обласmi. mел 067302726а.
2. , Вiдповiднiстъ цЬового та фуrжцiон€lJьного призначешuI
земе;БЕoI дiлrлтсr мiсгобудiвнiй докуметrгацiТ на мiсцевому piBнi
зеlуrельн - за+мi заzшльноZо Tt вvлuаь
н$с кm зопа ТР-2 Ген пл

Вtннuuя в 2$12тов
зончвання mооumооit сutg . ожробявноzо НВПП {{AHKqUD ]yI. Вiннuця в

2017 роцi mа заmверdхсенuх Гавоutttiвською сiпьською ошdою в 2013 mа
2017 рокаж

3. Мiстобулiвнi умови та обмеження:

1. Граrштчнодогrустима висотнiсть будшжiв, будiвель та спсруд у
метрах -- лl.
Z, Макшmлалън0 доIтустиппшt вiдсоток забудови земеjьЕоi дiлжжи ---%
3. Максr,пла_ltьно допустима щЬнiсть населенIuI в межах жrа:гловоi

забудови вiдповйноi жrттловоi одшrиrц (квартаry, мiкрорайону) --
4. Мiнiмально допустрrьлi вiдстаrri вiд об'&tт&, що проектуеться, до
червонlD( лiнiй, лiнiй регулюваннrI забудови, iсrцпочrоr будшжiв та споруд

- qepBoшi лiнtt вулuць в м
Проекmування об'екmу весmш BiDпoBidHo dо ДБН з уражуванням



законнuх iщmero,ciB iшшax власнuкiв mа корuсmvвgчiв за|rельнах
liлянок, бvduнкiв i спорчd. Пrоекmолш переlбачutцu HopMamaBHi
BiacmaHi dо iснvюцuх буdiвель i спорчd, з dоmрuлwаннялw лwiсmобvdiвнап
caHimanHux i ппоmuпоекемснах позравiв вidповidно Do фvнкцiональноzо
ппuзпвченпя qrвtмепшх буёiвеs,сь, кеgvючuеь вu*tоzамu dермеав$uх

ot rutасu
5. ГIлаrтува-llьнi сiбмежеrшя (oxopoHHi зоrи пам'яток культурноi
сrrадцинI4, межi iсторичrпж ареалiв, зони регуJшовання забудови, зони
охоронюв€tного ландшафту, зони охорони археологiчного куJьтурного
шару, в межах якpD( дiс спецiальшпl режим ix вrлкористаннrl, oxopoHHi
зони об'ектiв природно-заповiдrого фонду, шрибережнi захиснi смуги,
зони caHiTapHoT охорони) - санimарно-зшхuснi зонu, зона охоронu
навколашньozo сереёовtlлца вilпоBiOHo lо вuлwоz dермсавнuх буdiBельнtlх
нФрлt t прttбпJI.
б. Oxopor*ri зоlпл об'сктЬ транспорту, зв'язку, irшсенерних
комунiкафй, вiдстанi вiд об'€кта, що цроекту€ться, до iснуючlос
iтшtенертпп< мереж oxopoHHi зонu iснуючtlх iнэlсенернuх *tepeпc (право

tш.р_ _е_|ц i.x, q ci б н g_ р е,ц q н,rп щ о п р о Nl ц 0 ц ц пл ).

Прrшчriтка:

- Для розроблення rrpoeкTнoi докумеrrтацii розмiщешrя об'екту
зztмовнику необхiдно; зgлuоваmа розпобленпя (кооаечвання,наявнахI
mопоm афfutнпх rваmwiапiв 1 : 5 {}*{ 1 {Х}0\ в vсmtновлснолlу п оDяdw.

Головiлий apxiTeKTop
Вiнпицького району Володимир РУЩИИ
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