
, ЗАТВЕРЩЖЕЕО:
Наказ начаIьника вiддiлу
житлово -ко муЕаJIьного
госrrодарства, мiстобудуваннrl,
архiтекryри, енергетики та
захисту довкiлля Вiнницькоi

ffiffiiнiстрацii.
Мiстобудiвнi умови те обмеження для проектування об'скта

будiвншцтва ЛЬ 59

Нове бчdiвнuцmво зовнitttнiх twеоееrc воlопосmачання по вvл.l-zо ToaBtж
(вid. бчd. М17 dо бчd. М4il, Коцюбtlнськоzо {Bid бvl. М30 ао бчd. M35l,

HazioHa, Польова в с. Хамсuнцi, Вiннацькоzо t"цйонv, Вiннацькоi обласmi
(назва об'екта будiвrппдтва)

Загальнi данi:
1. , Вид булiвницгва, адреса або мiсцезнаходкенIш земеJьноi дiляrпси
нове бчliвнацmво зовнitttнiх lwereelc воdопосmацання по вул.l-zо
Травня (Bid. бчd. Jlb17 lо бчd. ЛЬ4il, Коцюбuнськрzо {Bid бчd. М3а do
буd. JVltSSl, Еаеiонш, Польова в е Хамсанцil Вiнншцькоzо "раttонч,
вiннuцькоi обласmi
Iнформацiя про зttмовника Хuакuнецька сiльська pada, вvл. I.Боеvнп,
59б с. Хансuнцi Сокwuнецькоi оТГ
облпсmL mш 096627436, а$Ж2727а
2. , Вiдповiднiсть цЬового та фукIдiонilJIьного
земельноi дiляrжи мiстобудiвнiй докумеrrгацiТ на
зейельна diлlян
mерumорiя вvлuць, зона ТР-2,, {mоgнспорmна зона| вidповidно do
Генеп,ацьноер пллнч i Планч, зонувоння mерumооii cana Хuмсанцi,
розообленшх НВППлlАнкорtt ВiннuцL в 2013 ооцi mа заmвепdltсенuх
Хuмсанецькою сiльською паdою в 2aIý роцi.

3. ВIiстобулiвнi умови та обмежепня:

1. Грат*rшlодогц/стима висотнiсть буд.пжiв, будЬелъ та споруд у
MeTpEtx - Jl4.

2. Максrдrлапъно допустиN{Iпi вiдсоток забудови зOмельноi дiлятжи ;
о./
,/о

' 
Максипца_lьно догryстима щiлънiсть населенIlя в меж.lх жrа:гловоi

забудови вiдповiдноi жrдтловоi одlдtлtцi (кв арта}гу, MiKpop айону) --
4. Мiнiмально допустимi вiдстанi вiд об'екта, що цроектуетъся, до
черЁоrлпr лiнiй, лiнй регуJцовilннJI забудови, iснуючlо< булшIкЬ та

призЕаченшI
цевому piBHi

спOруд -



Коцюбаryськоzо (Bid бчd. JYb30 lо бу,l. llblil, HaeipHo, Польова - не
*teHlшe эlеаmловоt вvлuцi - 12.0-18,а м. Проекmування об'екmч весmа
вidповidно dо ДБн з урахчвання*t законнuх iHmepeciB iHt1,1ux власнuкiв
mа копасmувачiв земельнuх diлянок, бчаuнкiв i споочd. Пооекmаw
пепеdбачumu нормаmuвнi BidcmaHi do iснvючuх бчаiвель i спорчd. з
dоmршлwцццялl. MicmoбчdiBнuь сaHi оmпцоаrcеменuх оозраBiв

,J\,IlJtcHux

кепvючuсь Btltпozalwu deoatcaBHux бydiBellbHax ноо+r .i прgвuл mв
cgHimapHot ttllacaфikaцit пidпрu еsисmв.
5. Планра-uьнi обмежеrшrя (охорошri зони пам'яток культурноi
спадпIини, межi iсториштlж ареалiв, зони регуJIюванlrя забудови, зсни
охорOнюванOго лшцшафту, зони охорони археологiчного кулътурногс
шару, в межllх якIж дiс спецiальrrrй режим iX вlжористанIllt? oxopoHHi
зони об'сктiв природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги,
зони caHiTapHoi охорошt) - слнimарно-зжаснi зонtl охоронu
навколлlлнньоzо сеtrеdовалца вidповidно do BaMoz deoжeaBHax
буёiвельнtlх норлt i правл,lл.
б. , Oxopor*ri зони об'сктiв транспOрту, зв'язку, iтпкенерних
комунiкацiй, вiдстанi вiд об'ект4 що цроектусться, до iснуючrд<

irокенерrшос мереж 3она mоа,нспорmноi iнфоасmоукmчп, охорoHHi зoHtl
iснvючuх iHпceHeoHax Mepeatc {поаво mоеmiх осiб на оеманm mа
проклаlqнняI.

Прршлiтка:

прсýктноi докумеrrгацii розмiщення об'скту- Для розроблешrя
замовнику необхiдно: зtIлйоваmil

iалiв 1:5a0{l

Головний apxiTeKTop райоя в.с. рудии


