
ЗАТВЕРЩЖЕЕО:
Наказ начальника вiддiлу житлово-
комунального господарства}
мiстобудування, архiтектури,
енергетики та захисту довкiлля
В iнrпшrькоi районноi державноi

' адмiнiстрацii.
, ЛЪ б8 вiд 27.08.2920 р.

Мiстобудiвнi умови тfl обмеженшя для проектування об'скта
булiвништва ЛЬ 57

Нове бчdiвнацmво зовнiшнiх tпереltс воdопосmgчання по вvл.7-zо Травня
(Bid. бчd. М1 do бчd. M16\ Коцюбннськоео (Bid бчd. М13 lo бvD. М29L А.

Павлусенка (Bid буd. М25 do бчd. ýg541,3елена, Паоmuзанська в с
Хu меа нцi, BiHHtlц ькоео r n il онv, BiHHtlцbKot о бл acmi

(назва об'екта будiвrппцлва)

Загальlлi данi:
1. Вид будiвIII.trfгва, адреса або мiсцезн€lходжеш{rl земельноi дi.irяrжи
Нове буdiвнацmво зовнiшнiх Jylepeilc воdопосmачання по вул.7-zо Травня

{Bid. буd. М1 dо буt, llb16), Коцюбuнсько?о {Biil буd. NЬ13 lo буd, М29), А.
Павлусенкш ftiП буd. М25 dо буd. M54I, 3елена, Парmuзонська в с"

Хu мса н цi, BiH н а ць ко z о р ой ону, Вiннu ць Kol о бл а cmi
Iнформацiя про замовника Хultсtlнецька сiльська раёа, вул. I.Боzуна,59б
сл Хtlмсанцi Сокuрuнецькоt от
обhасmL mеп а966274336.0432327270 r!

2. Вiдповiдriстъ цiльового та фужцiон.tJIъного призначення
земельноi дiлялжи мiстобудiвнiй докумеlrгацii на мiсцевому piBHi
земаъна diлянка пл. 4,220 еа - зачtлi заеальноао корuсmчвання,
mеошmооiя вvлаць, зона, ТР-2 (mранспооmнш зона| вidповilно lо
Генеоалtьноzо планч i IIлцн,ч зонування mg"rrmооii села ХuмсuнаL
розообленuх HBПП>AHKopll Вiнуtлця в 2013 поцi mш заmверdмеенu.х
Хаеrcшнеupкою сiльськоюпrt, в,2аi75 +, : 

._g|

3" Мiстобулiвнi умовш та обмеження:
:

1. Граrичнодогtустима висотнiсть будrсжiв, будЬель та сгlоруд у
MeTpalx - л1.

2, Максиплалъно догýrстимlй вйсоток забуfrови земеJьноi дiхяlжтl - %
3. Максплапьно доIтустима щiльнiстъ населення в межах жr.rгловоi
забудови вiдповiдноi жрrгловоi одl,ш*тцi (квартаry, мiкрорайону) ---.



4. Мiнiмаlrъно допустr,шri вiдстанi вiд об'екта що проектуеться, до
червонI{D( лiнiй, лiнiй регулюванIuI забудови, iснуючrос будиlжiв та споруд
* qервонi лtнtt вул.l-zо
Коцtобtлпськоzо {вiё бvd. М13 do буd. JW29l, А. Павлуеенка (Bid бvd. М25
lo бvl. Jlb54|, 3еленсl, Еаоmuзанська _ не MeHH,le мсutпловоt вулааi - 72,0-

]8,а м. Проекmvв,gння об'екmч весmu вidповidно do ДБН з vоахчвання*t
законнtl.х iHmepeciB iнuлuх впаснuкiв mа кооuсmувачiв земельнпх
diлянок, бчduнкiв i споочd. Проекmом пеоеdбацumа нормпmавнi
вidсmацi do iснvюцuх буliвель i спорvd, з аоmрuмшнняlw лвiсmобуdiвннь
санimаонuх i проmапоuсемснах позрuвiв вidп?вidно 0о функцiонаstьноzо
ппuзнацення сvлоiмснtlх бчdiвель, керvюцлlсь Bu*tozalwu dерuеавнuх
бvёiвельнtlх Hoolw i правuл mа санimапноt wtшсuфiкацit пilпоавпеmв.
5. Плануваrьнi обмежеrпrя (oxoporrrri зони пам'яток культурноi
сша,щIиш{, межi iсторичrпж ареалiв, зоЕи регулювilш{rt забудови, ЗOни

охоронюванOго ландшафту, зони охорони археологiчного культурногсl
шару, в межttх якI/D( дiе спецiальrпшl режим iх вrшсористання, охороняi
зони об'ектiв природIо_заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги,
зони, caHiTapHoi охорони) - санimарно-зпхаснi зона охооонu
навколuшньаzо сереlовuала вilповidно do Bulwoz dепнеавнuх буdiвельнuх
Hoplfl i правuл.
6. OxoporrHi зоrпл об'сктiв транспорту, зв'язку, irrя<енерних

комунiкацiй, вiдстанi вiд об'екта, що щроектустъся, до iснуючtос
irпKeHepHloc мереж 3она mранспорmноi iнфрасmрvкmvпш, oxopoHHi зонц
iенуючtlх iHerceHeoHax меоемс (wrаво mреmiх осiб на пелwонm mа
проюlаdання).

Пршrлiтка:

- ,Щля розроблеIшя
з€Iмовнику необхiдно:

"Uo]r,F

проектнсi докумекгацii розмiщення об'

Головний apxiTeKTop район$ в.с. рудий


