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ЗАТВЕРДЖЕЕО:
Наказ начаJьника вiддiлу житлов0-
комунчlJIьного госпOдарства,
мiстобулуваннrl, архiтектури,
9Еерг9тики та захиýту довкiлля
Вiнrш,lцькоТ районноi доржавноi
адмiнiстраuii.

, м 65 вiд 20.08.2020 р.

Мiстобулiвнi умови тs сlбпrе}кенпя для rрt}gктувfrкнfr обlекга
булiвничтва ЛЬ 54

р екон сmру кцiя н еакшmл о в of бч diвлi пid о есmоп ан.

ft тазва об'екта булiвIllщfва}
Загальнi данi:

1. Вид будiвниIIтва} адреса або мiсцезн€lхOдженнrl земеJьноi дiлятшtи
реконсrm,укцiл неэ*елtмlл*воd буdiвлi нid ресmор*н на mеоr.лrворii

вiннашькоzо
Iнформацiя про зztмовника Бонdапенко Олексанdrэ Юрiйовtлч Bylt,

Келецька, 53/l, пt. Вiннаця, mел, 06773742{М,

2. Вiдповiднiстъ цiльового та фукцiончtjlьного цризначення
земелънOi дiлжжи мiстофдiвнiй докумеrrrацiI Еа мiсцевому piBнi
3елцельна diлянка пл?tцею 0,3845 zш. - dля буdiвнuцmва i обслуzовчвання
об'скmiв mvрасmuчноt iнфоасmоукmчоu mа занtgdiв zpotwalcbKozo
харчvвшння, ка0. ЛЬ t5206852t(l:0ýi002:t|33, mеr,цmорiя tромuйсъкоt

Г-6 BiaпoBidHo do Г,
eшozo ТоВ aBulb 1977

поцi mш акmvалiзованоzо Пасаоiвською сiльською рudою в 2013 ооцi пла

пuокmiв zенеральноzо плану mа планч,зончвшння села розробленах ТОВ
<<Цiпооцuвiльпоолwбvl> м, Вiннttця в 2019,ооцi (rlооmокол АМБР
чправлiння мiсmобчdчвання i шпхimекmvрu оДА Jlb2 Bid 29.01.2019 р.|

3. Мiстобулiвпi умови та обмежепня:

r*

1. Гратпттrодошустима висотнiстъ булшпtiв, будiвель та сшоруд у
метрах -- Jvr.

2. Максrлпдальнс допуgгишй вiдсоток забудови земельЕо1 дiллжи ---%
3" Максиплацьно допустима щiльнiсть населеннlI в межtlх житловоТ
забудови вiдповiдноi житловоi одlшryrцi (кварталу, мiкрорайону) ---.4. MiHiMa-шHo догryстlшri вiдстанi вiд об'екта, що проектустъся, до
червонIж лiнiй, лiнй регуJIюваннJI забулови, iснфчrлс булшжiв та споруд

- 'repnoHi лiнtt Biacymш
ДБН з чоахчвшннмп законнuх iHmц,eciB iHaMx власнtlкiв mа
кооuсmvв{tчiв земапьнuх liлянок, буdанкiв i спопу,а. frpoekmolw



5. Планува-irьнi 
_ 
обмежеш{lI (oxopoH"i зони пам'яток культурноi

сIIадшц{НI4, межi iсторичlПuс ареаЛiв,-зонИ регуJIюваннrI забудови, зони
охоронюв€lного лаrrдшафту, зони охорони археологiчного кулътурного
шару, в межах якIж дiе спецiальтпй режим ix вrакористанFuI, oxopoHHi

::11 Об'С5ТiВ ПРИРОДНО-Заповiдного фоrшу, прибережнi захиЬнi Йуr",- --'-J - ^^,зони caHiTapHoi охорони) - санimаоно-з,ахuЪнi Ъонu, зонu охоронu

6. OxoporrHi зсЕи

ао
BaJи

веи

комунiкащiй, вiдстаrri
irгкенергшж мереж

Прrплiтки:

- Для розробленrш
зilмовнику необхiдно:

об'ектiв траfiспOрту, зв'язку,
вiд об'ект4 що цроектуетъся,

iюкснерних
до iснуючлж

bHot

проектноi документацii розмiщеrшя об'сктчJmа розооOленнл {корttечвання вна

- Щля створешfi безперешкодrrого житт€вого
обмежеrтрrми фiзитrш,rи мOжJIивостями та iшшж

середовиIца дJuI осiб з
M€lJIo мобiльrлж груп

населення rr,

Головний apxiTeKTop
Вiнницького району i

Володпмир РУ{ИЙffi


