
' ЗАТВЕРfiЖЕНО:
Наказ началъника вiддiлу житлово-
комунального господарства?

мiстобудр ання, архiтекryри,
енертетики та захисту довкiлля
Вiнницъкоi райоrшоi державноi

мiнiстрацii.
ЛФ 66 вИ 20 серпня2020 р.

ШIiстобулiвнi умови та обмеженнff дJIя прсеIf,ryвftння обlскта
булiвничтва Л} 55

Реконсmрукцiя А3С з влашmчваннялуt АГ3II за лlоесою: сrwm.

Воо он овuлдя, Вiннацькuй р ай он, BiH нлtцька вбл аеmь.
(назва об'екта будiвrпшrгва)

Загальнi дашi:
1. Вид будЬншlтвц адреса або мiсцезн€lходкеншI земелъноi дiляrжлr

влаulm
В оп о н о в а,ця, BiH нu ц ь кuй п ай о н, Вiннu ць кg о бл а сmъ.

Iнформацiя цро зitмовника АТ кКонцерн Галlнафп?оzаз>l, вул.
lll

Наберенсно-Хпашаmшцька, бчdtlнок 15-17/18, лg. Кutц mел,

а972833тб3.
2. Вiдповiднiсть фльового та функцiон€}дьного цризначенЕrt

земельноТ дiляrжи мiстобулiвнiй докумеrтгшlii на мiсцевому piBHi
зe*tlillbHш diлянка зааалtьною плошею 0,4713 еа, - dлlя буdiвнuцmва mа
о б слvz о вч в ання,бу diB ел ь пu Htfo в ot iнфр асmоv кmvрu lq lMiHicmo аmu внах

mа iHtMux б
Dля зdiilснення п

diяльносmi, пов'язgноi з оmпuлwаннялп пвuбlmкф зж&l.i':,ТР-1.3
mранспоррmна зона, вidповidно dо рвзооблеryшх Генершlьноzо плану mа
планч зонування _в 2017 роцi ТТВ <<НВК Свimязьt> llo. Вiннuця mа
заmвеrhмсенuх в 2{}19 ооцi Воооновuаькою селпш*ною оаёtý.

3. Мiстобулiвнi умови та обмеження: а

1. ГршптчнодоIIустима висотнiсть будшшсiв, будiвель та споруд у
метрrж -*- лп

2. Максrаплально допустимий вiдсоток забудови земельноi дiляrши ---%
3. Максrтмалъно доrrустима щЬпiстъ населенЕrI в межах житловоi
забудови вiдповiдноi жлттловоi одl,шптф (квартаry, мiкрорайону) ---4. Мiнiмалъно догryстr,плi вiдстанi вiд об'ёкта, що цроектуетъся, до
червонIlD( лiнiЙ, лiнЙ регуJIюванIш забудови, iснуютж булшпtiв та спOруд
3она oi позв'язкu - 7

церgоцg лiнiл_ вул, Жовtцнево.I {ови,омобi!i&оцqi аопоец lещttg,вцоzр



значенлtя М-12| - 60,0 *t. вvл. Молоdiltсноi - 30,0 *t. Проекmчвання
об'екmу gесmu вidповidно do ДБН з урахчвпнлrя.*, зuконнuх iHmepeciB
iHtMux власнuкiв счсidнiх коршсmувацiв зелвеllьнuх diлянок, буduнкiв i
спорчd. Проекmом переdбачаmл.l нормаmuвнi BilcmaHi dо iснуючах
лtевеlк, бvdiвепь i епорvd, з dоmралtаннялt мiеmобчdiвнuж санimарппх i

сwwiаrcнuх diлянок mа бJOiвель, кеоуюцuсь BaMozaMa depltcaBHax
буёiвельнах Hoplw i правuл mа caHimaoHoi класuфiкацii пidпраемсmв.
5. Планувалънi обмежет*rя (oxopoHHi зони пам'яток кулътурноi
спадщини, межi iсторичrпос ареалiв, зони регулюваннrI забудови, зони
охоронюваного ландlrафту, зони охорOни археологiчного культурного
шару, в межglх яких дiе спецiальнlй режим rx використчlнIuI, oxopoHHi
зони об'ектiв природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смJги,
зOни oaHiTapHoi охороlти) - спнimwно-звхuснi зонu вiёповidно dо BuMoz
дБн
6. Oxopor*ri зони об'сктiв TptlнcпopTy, зв'язку, iтлкенерних

р,комунiкацiй, вiдстшri вiд об'ект4 що цроекту€ться, до iснlточlлс
irпкенернrж мереж зона mрццспоэрmцоI iцфрасmрvкmvоu пвоtзlv,
охоронна mа сgнimuоно-зажuсна зона iснуюцах iнэtсенеонах лаеоемс,
(право mоеmiх осiб Hq реstцонm mа проrutаdання iHжeeHeoHax MepeMcI,

Примiтки:

- !ля розробленIuI цроектнсi докумеrrгацii розмiщешrя об'екту
зrtмовнику необхiдно: змаовtlцu розробленпя (корuzування наявнах|
mоп оер афiцнuх маmе$gлiв. 1 : 5 0а $ {}а al в у сm*новл енолrу п оря dкч.

}- ' Для ýтвсрешuт безперешкоднOг0 життgвOго середоfIшца дJIя оgiб з
обмежетlлlпдл фiзичнlали можливOстями та irшtрu< MtLтo мобiльrrих груп
населенIlя ýереdбачumu засобu,.lлlя безпеоеtсакоdноео dосmvпу осiб, з
iнвалiЙнiсmю mа iпшах мgлолwобiлрпuх zоуп населення-

Головний atrlxiTeKTop
Вiнницького району В.С. Рудий


