
ЗАТВЕРДЖЕflО;
Наказ начаJIьника вiддirrу житлово-
комунаJIьного господарства,
мiстобулуваЕн-я, архiтектури,
енgргетиш{ та захиату д,овкiлля
ВiнницькоI районноi державноi
адмiнiстрацii,
ЛЬ б7 вiд 25.08.2020 р.

Мiстобулiвнi умови та обмеэкенпя длrп прOектJrвsнпя обlскта
булiвllиltтва М 56

Но в е бу diвнацmвq кvль mvрно-оз dооо вчоzо яgаfr 0анчцкq по вvл,

Санаmаонiй в еswrп Сmоuхеавк*, Вiннацькоео р***ну, Вiннuцькоt
облвсуулi

(назва об'екта будЬшrrгва)
Загальнi данi:

1. Вид будЬницrвц адреса або мiсцезнrlхо&кеш{rt земеJIьноi дirrяrrки

_ Цове _ ,бчdiвнuаmво кульmуоно-озlороечоzо майdанчuка по вvл.

CaHamopHiil в ашrп Сmоаа*еавка, Вiннuцькоzо pailoHy. Вiннацькоi
обласmi
Iнформафя пр0 замовника Сmрuмсавська селаtцна раlg, вvл. 40-рiччя
Перелwоеu, 7, смm. Сmоамеавк*, Вiннuцькоzо райопу, BiHHtl,цbKot
обласmi mell 0974455710.
2. Вiдповiднiсть цiльового та фуrжчiон€lJьного цризначешIlI
земеJьноi дiляlжи мiстобудiвнiй докумеlтгацii на мlсцевому рlвн1
зе*tеJtьна diлянка mа
об'екiпiв фiзuчноt кvльmурш i спопmу, каа М 052а65590С{02:001:0491
рекоепцiilна зонп Р-3, пiвdенна часmuнu diлянкu роз*titцена в lweakшx

bflozo пJlан
Сmрuмеавка, позпобленuх НВПП cAHKoo>l м. Вiнна,ця mа
заmверёжсенuх Сmрttэtсrcеькою еелашмоtо tаёою в 2019 роцi.

-J.
4. Мiстобулiвнi умови та обмежепня:

1. Гршптчнодоrтустима висотнiсть будшжiв, будЬель та споруд у
MeTpzlx " м.
2, Максршчtально дошустиrлшпi вiдсоток забудови земеJIъноi дiляrши ---%
3. МаксIдлально дошустима щiльнiсть населен}uI в межtlх житловоТ
зафдови вiдповiдкоi жрrrловоi одшmrдi (кварталу, MiKpopйoкy) -----
4. Мiнiма-шьно допустlдлi BйcTaHi вiд об'скф що прOекту€тъся, до
червонlж лiнiй, лiнiй регуJIюваннrI забудови, iснуючих будпжiв та споруд

-'IepBoHi лiнtt вvл. Санu
насценоzо пvнtqоч) _Проекцчвання об'еryщу весmu вidповiФно dо_ДБЦ ?



?Ф

чраwвання{w зilксннрх ,нmц)есrв ,нutuх влuснакrв mа корасmувацrв
зелwельнах diлянок, буduнкiв i споруd. Проекmом переdбачаmu
HoolytamuBHi BidcmaHi lo iснуючuх бчdiвапь i споруd, з dоmрамання*t
мiсmобуOiвнtlх, санimарнuх i проmuпоаrcемснах розрuвiв вidповidно do
фунжьiоналъпоzо папзначення cvtBiaercax буliвель. кепуюцuеь ва.моеап,tu
lермеавцtuх бчdiваtьнuх ноом i пgавал mа caHimapHoi Nл*сuфiкацii
пidпршаwсmв.
5. Плштувальнi обмежет*rя (oxopoHHi зони пам'яток кулътурноi
спадщини, межi iсторичrлж ареалЬ, зOни регуJIювIIнIшI забудови, зони
охоронюваного ландшафту, зоЕи охорони археологiчного куJIътурного
шару, в меж€lх якlж дiе спецiалъrпй режрilчl tx вшсорист€lllня, oxopoHHi
зони об'ектiв прцродно-заповiдного фоrцу, прибережнi захиснi смуги,
зони caHiTapHoi охорони) - сqнimарно-захuснi зонu. зона охорона
навкопutпньоzо сцеdовпtца вidповilпо ёо вппtое dео*савнwх фтdtвепьнах
Hoptп i правuл.
6. Oxopoшri зсни об'ектiв транспорту, зв'язку, iюкенерних
комунiкацiй, вiдстанi вй об'екта, що проектуетъся, до iснуючlж
irпrrеrreршж мереж Санiпларно-захtлснi mq oxopoHHi зонu iсцvючu+
iнltсенернuх меоемь {право mреmiх осiб но ранонm mа проtсллаlання).

Прш,riтки:

- ffля розробленнrI

\

проекrкоi докуttеrтгацii розмiщеr*тя об'екту
з€lмOвнику необхiдно: заlwоваmu оозроблення (корuzування наявнuх|
mопоерафiчнах MameoialliB 1 : 5 00 (1 0 0а} в ч сmановленомч поряdку :

- {ля створешffI безпереrшсодЕого життевого середоý,ища для осiб з
обйежеrшми фiзичrrшти можJIивостями та ilflпo( малd мобiлъrшш груп
населеннrI Переdбачumu засоба dля безпереtнкоdноео dосmvпч осiб з
iH в алidнiсmю mа iнtлtлlх луоал олwобiль нах zрv п н асел еннь

Головний apxiTeKTop
Вiнницького району в.с. рудиfr
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