
" ЗАТВЕРЩЖЕНО:
Наказ начальника вiддiлу
житлово-комунапьЕого
господарства, мiстобудуванн4
архiтектури? енергетики та
захисту довкiлля Вiшrицькоi

ffiffiiнiстрацir.
Мiстобудiвнi умови та обмеженIIя для проектувапня обlсrgга

булiвничтва ЛЬ б0

нове бчаiвнuцmво зовнitпнiх лwерееrc воdопосmацання по вул. Гаzшоiна,
шевценка в с ХuмеuнцL Вiннацькоzо району. Вiнуuцькоi обласmi

(назва об'екта будiвtшпцва)

Загальпi дапi:
1. Вид будiвниtЕва, ацреса або мiсцезнаходження земеJьноi дiляrжи
новв бчdiвнuцmво зовнitмнiх лtереuе воdопосmачання по вул. Гаzарiна,
Шевченка в е Хuэtсuнцi, Вiннuцькоzо району, Вiннuцркоt обласmi
Iнформацiя про з€lмовника Хшеrcшнецька сiльська pada, вvл. r.Боqvна,
59б с. Хаuсанцi, Сокарuнецькоi оТГ, Вiннацькоzо району, Вitмluцькоt
обласmi.,mел 0966274336, 0432327?70
2. Вiдrrовiднiстъ цi.lьового та фужчiончlльного призначення
земеJьноi дiляrжи мiстобудiвнiй докумеrrтацii на мiсцевому piBHi
зелуtёдlьна diлянка пл. 2,98za - землi заzаltьноzо кооuсmчвання,
mершmорiя вулаць, зона ТР-2 {mранспорmна зонаl BidnoBilHo ао
Ген buazo планч , XllHcaH

НВПП>Ан

3. Мiстобулiвнi умови та обмежеппя:

1. Гршптчнодогý/стима висотнiсть будrджiв, будiвель та сшоруд у
MeTpflx - Jw.

2, Мшrcшцаrъно допустr,шпй вйсоток забудови земельноi дiляrжи 1
о.//о

Т Максl,tплалъно доrтустима щiлънiсть населеннrt в межах житловоi
забудови вiдповiдноi житловоТ одrшr,rцi (кварталу, MiKpopйoHy) 

-.4. MiHiMarlьнo дошустимi вiдстанi вiд об'скто, що шроекту€ться, до
червонIж лiнй, лiнiй регуJIювання забудови, iснуючих будинкiв та
сшоруд - 'IepBoHt лtiй вул. Гаzарtне, Ш
вулuцi - 12,Ь18,0 лt. IIроекmчвання об'екmу весmа вidповidно do ДБН з
vрахчвgннялt законнuх iHmepeciB iнuruх власнuкiв mш корасmувацiв
зеrпельнuх diлянок, буduнкiв i спопчd. Проекmом переdбачаmu



нормаmцвнi BidcmaHi dо iснvючuх бidiвель i спооуd, з lоmрw+tанняла
мiсmобчliвнuх, сонimарншх i проmапоапееrcнuх розрuвiв вilповidно lо

кrчнсь
вutпоеа-rпu lернеавнuх бчdiвельнах норм i правuл mа caHimaoHo,i
wt шсu фiкацii пidпрu елцсmв.
5. Планува:rьнi обмежеt*lя (oxopoшIi зони пам'яток культурноi
сrrа.щIшм, межi iiторичнlж ареалiв, зони регуJIюванI#I забудови, зони
охорOнювtlного ландшафтf, зоrм охорони археологiчтrого культурнOго
шflру, в межчtх якID( дiе спецiальнlй режим iх влжористаннrI, oxopoHHi
зони об' cKTiB природ{о-зашовiдного фонду, прибережнi захиснi смJrги,
зони caHiTapHoi охорони) - еанimарно-зохuснi зонu охорона
нuвколцtllньqео сереlовutца вidповilно do вutпоz dеомсавнuх
буdiваtьнuх нопм i правuл.
6, Oxopor*ri зони об'ектiв трilнсгIорту, зв'язку, iнженерrппr
комунiкафй, вiдстшri вiд об'екта, що цроектусться, до iснуюшоr
iюlсенершо< мереж 3она mранспорrлноi iнфрасmрукmvва, oxopoHHi зонu

Пррш,тiтка:

- Щля розроблення проектноi документацii розмiщення об'скту
замовнику необхiдно: залповumu розроблення (ковuzувоння наявнuхI
mопо ер афiчнtlх мшmер,iшлiв 1 : 5 0 0 Q 0 а 0l в у сmан о вл eHotпy поря dку ;

ГолЬвний архiтеrсгор району

ъ

в.с. frдий

проклшdанняl.

фч


