
ЗАТВЕРЩЖЕЕО:
Наказ Еачальника вiддiлу житJIово-
комунЕlJIьного господарства>

мiстобулування, архiтект5rри,

енергетики та захисту довкiлля
Вiнницькоi райоrшоi державноfiЁfu

Мiстобулiвшi умовш та 0бмежешшя для проектувапIIя обiскта
булiвничтва М 58

нове бчdiвнuцmво зовнiл1,1нiх Meoeatc воdопосmацання по вvл. Л, Укрлtнка,
В, Любенка, Коuюбuнськоzо (Bid бчd. М1 ао бу0. M12l, А. IIавлчсенкш (вid

бчd. ЛЬ1 lо бчl. M24l в с ХuаtсuнцL Вiннuцькоzо районv. Вiннuцькоi
обласmi

(назва об'екта будiзrппцва)

1. вид будiвншlгвп *п*.u'ЖХТi#alоджеш{я земельноi дiляrжи
Нове бчdiвнццmво ?oBHittlHix Meoeatc воdопосmачання по вул. Л. YKpaiHKu,

В. Любенка, Коцюбанськоzо {Bid бчd. ЛЬ1 dо буd: ilЬ12). А. ПaцlyceHKa {Bil
буd. М1 lо бу0, ЛЬ24I в е Хuмеuнцil Вiннuцькоео району, BiHHtlцbKoi
обласmi
Iнформацiя про замовника Хuмеанецька сiльська раdа. вул. I.Боzуна, 59б
с Хuаtсuнцi Сокаоuнецькоt оТГ, BiHHttцbKozo району. Вiннuцькоi,
облаеmL mел 09б6274336, 043232727а
Z, Вiдповiдriсть цiльового та фуrжцiонаrьного,iц гIризначеннrI
зеЙелъноi дi-llятжи мiстобудiвнй докумеrrтацii на мftцевом1, piBHi
зеlлtельна diлянка пл. 5,60 za - землi зшамьноео копuсmувqннл.
mерumооiя вvлuuь, зона Т|-? (tнолнспооmна зонu| вidповiilно do
генепальноео планч i Плqнv зончвання mерumорil селu Хuэtсцнцi,
розробленuх НВППуАнкоt у Вiннаця в 2013 ооцi mg зшmверd}tсенuх
Хшмсанецькою сiльською Ьаdою в 2015 роцi.

3. Мiстобудiвнi умовII та обмежеЕпя:

1. ГршпттIOдоIIустима висотнiсть будшжiв, будiвель та споруд у
MeTD:lx - Il4.

l 

-

2. Максrдлаrьно доrrустиlлшш1 вiдсоток забудови земельноi дiллlки, %

3. Максr,плально дошустима щiльнiсть населення в межах житловоi
забудови вiдповiдноi жr,rгловоi одш*rlц (кварта}rу, *rr.рорайону) 

-4. MiHiMaTbHo допустимi вiдстанi вiд об'ект4 що проекту€ться, до
червOнI,u( лiнiй, лiнй регулювaннJI забудови, iснуючих будртнкiв та споруд

- 'Iqt BoHi лiнir вул. Л. Укрfifuru



М1 dо буd. M1,2I, А. Павлчсепкg {Bil буd. JYbl dо бvl. M24l * He.fuIeъrrre

lшlmловоt вулtлцi - 12.Ь18.0:w. Ероекmvgання об'екmч весmш вilповilно
dо /|Бн з vаахчваннлrп законнuх iHmepeciB iншuх власнакiв mа
коол,tсцtувачiв зелwельнах diлянок, бчdанкiв i споочd. Проекmолt
переdбпчumu HoolwamuBHi вidсmапi lо iснvючuх бчOiвель i спапуd, з
dоmоаrпаннпrп мiсmобчdiвнац санimаонах i пr,оmцпонеенснuх розuuвiв
вidповilно dо Ьvнц<цiоналtьноzо поuзнпчення сvлаiнснuх бчliвель,
керчючась BaMozalrцll dымсавнах буdiвельнuх Hoolп i поовuл mа
caHimapHoi t<lt осu фiкацii пidпрu elwcmB.
5. ГIланувашнi обмежеrшя (oxopoHHi зони пам'яток культурноi
спадщини, межi iсторичrшоr ареалiв, зони регуJIюванIтI забудови, зони
охоронювацOго лшrдшафту, зони охорони археологiчного культурноrо
шару, в межах якIlD( дiе спецiальrшай режим ix Bl,KopиcTutHIUI, oxopoHHi
зOrrи об'ектiв природ{о-заповiдного фонду, прибережнi захиснi с1\,t)ги,

зоýи carriTapHoi охороша) - санimарно-захллснi зонtl охоронu
навколу.tлlньоzо сеоеdовutца вidповidно do BuMoz dермеавнuх бvliвельнuх
Hoptt i правtlл.
б. " Oxopomri зони об'сктiв трzlнспорту, зв'язку, iюrсенерних
комlтriкацiй, вiдстанi вiд об'ект4 що щ)оектуетъся, до iснуючих
irпкенерrшur мереж 3она mранспорmчоi iнфрасmрукmvрu, oxopoHHi зочu
iснvtоцuх iHшceHeoHax меремс {поаво mрел.пiх осiб на ремонm mа
проклаdання|.

Пршчliтка:

зalмовнику необхiдно:
цнцх

Головний архiтеrсгор в.с. рудtrи

- {ля розроблення проектноi докумеrrгацii розмiщеr*rя об'скту


