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9н9рг9тики та захисту ловкiллд
Вiш*rцькоi районноi державноiitfu

Мiстобудiвнi умовЕ та обмеэкgння длff прOектувfrнfrя обlеrrга
булiвниltтва ЛЬ 53

Рекон сmру кцiя н емсumл о в oi бу diвлi пid z о ryabHali ко|апл екс
(назва обlскта будiвшаqгвф

Загальнi данi:
1. Вид будiвнI.пlтва, апреса або мiсцезнаходженнrl земеJIьноi дiляrжи
Реконеmрукцiя немсуmловоi бчёiвлi пil еоrпельнмй комплекс нв
mерu ytboпit Па capiB cbkot сiль сь kot о аdu, Вiннu цькоео о ай о нv, Вiннuцькоi,
обласmi.
Iнформацiя ilро заьIовIIика Мев,цtсiевеькп Олена Вапенmанiвна вул.

Тtlлwоuцvка,4Ц, lw. Вiннuця, mел. 06773742а6, щ

2. Вiдповiднiстъ цirьового та функlliон;tJьного ilризначеш{я
зgмельнOi дiляrrки мirrобудiвнй дOкумgнтацiТ на мiсцевому piBHi
3е*лельна diлянкш плошею 0,2315,za. * алF бчdiвнаumва i обаlуеовчqання
об'екмiв mvрасmачноi iнфрасmрукrпуоu mа заклаdiв zpolиadcbkoeo

каd. м l32,
забvhова зона r-б вidповilно lo Генеоальноzо планч 'ь. Пuсапiвка
розробленоzо ТоВ <t'|iцроцuвiльпролtбvdлt lw. Вiннuця в 1977 ооцi mа
акmvапiзованоzо Пасаоiвською сiльською раdою в 2073 роцi mа поокmiв,
zенеральноzо плану mа планч зончвання села ршробленuх Тов
<йiпрошавiльпрамбчlлl tw. Вiннаця в 2019 роцi (IIроmокол АМБР
vппавлiння мiеmобчdчвання i аохimекmчпа оДА М2 вiё 29,0L2a19 о,|

3. ШIiстобулiвнi умOви та обмеження:

1. Граrштчнодопустима висотнiсть будrдшЬ, будiвель та споруд у
MeTpttx -- tлr.

2. МакgиL{алъно допуgгш&й йдоmок забудови земельноi дiлятжи ---%
3. Максимально допустима rцiльнiстъ насепення в межi}х житловоi
забудови вiдповiдноi житловоi одr,ш*tцi (KBapTa;ry, мiкрорайону) 

-4. Мiнiмалъно доttустrшri BИcTaHi вiд об'екtъ що цроекту€ться, до
червонlD( лiнiй, лiнiй регуJповання забудови, iснуючих булшжiв та ýпоруд

- 'IepBoHi лiцii вiосvmнi. IIоое
ДБН з ураwванняло зuконнuх iHmeoeciB iHmr,lx власннкiв mа



.е

. \.корuсmувацiв 'земельнах 0iлянок, буluнкiв i споруl. Ероекmо*t
переdбацumа HooMamHBHi BiЙcmaHi dо iснуючtlх бydiBeltb i спорчd, з
ё оmоалtцаннмп tпiсmо бч diв нах, сgнimаонах i пr оmа п о ск емсна х оозоu BiB
вidповiilно do фvнкцiональноzо прuзначення cy*tiMcHax буdiвель,
керуrоцась вамоtмлt ёеумеввнцх бvdiвельвах ноолt i правuя mа

5. Плаrтуваьнi обмежеrшя (oxopoHrri зони пам'яток культурноi
сrrадщини, межi iсторичtшоi apea_lliB, зони регулюванIя забудови, зони
охоронювttного ланщафту, зони охорони археологiчного куJьтурного
шару, в мsжtlх якIlD( дiс спецiальrшп1 режим tx влпtористаIп{lI, oxopoнHi
зони об'ектiз природ{о-заповiдного фонду, гrрибережнi захионi смугц
зони oaHiTapHoi охорони) - санimgрно-звжttснi зонu, зона охооонu
навкорашньоео сереlовutца вidповiано lo Bu*toz lepctcaBHux буdiвельнлlх
ноплt i wавап.
б. Oxopor*ri зоr*r об'ектiв TpilнcrropTy, зв'язку, irшtснерних
кошгуrriкацiй, вiдстаrri вiд об'скта, що Iтроектуеться, до iснуючIж
irпкенернrос мереж Смv z а вidв о dч aBm?lwazicmp mli {авmомо бiльн oi d ор оzu
lевацсg.вцоер ,знqче"цнд . M:12_1, о"_хоаонцi зо_цц, iсаулрчцх iраtýен,ер_ц.цх
*tepgHe (поаво mrеmiх осiб на пемонm mа пооклаdgння|.

Прmлiтки:

- Для рзроблетня гrроектноf докумеrrгацii рvзмiщеrптя об'екту
зЕlмовнику необхiдrа,. заrповаmu розроблення (кораеувgння наявцлlх}
mопоu, афiчнах м аmеri алiв 1 : 5 0{} { 1 {} 0 0| в у сmановл енолwч п оря dKy.
- fiля створення безперешкодIого життсвого середовиIца дJuI осiб з

обмежетlлtми фiзишллшпl можJIжвоýтями та irшlш мобiлънлж груп
насълення П,
iнвалidнiсmю mа iHMax маltомобiяънцх zоуп наеелення.

Головний apxiTeKTop
Вiнницького району Володимир РУДИЙ


