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ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ начаJъника вiддiлу
житлов 0 -комунaLJьного
господарства, мiстобудуванIш,
архiтекryри, енергетики та
захисту довкiлля Вiнницькоi

ffiffiiнiстрачii.
Uliстобулiвпi умови та обмеженЕя для проектувапня об'скта

будiвництва ЛЬ б1

Нове бчDiвнuщmво зовнiллнiх lпepeHc воOопосmацання по вул.

коцюбuнськоzо в с. Сокuолlнцi, Вiннацькоzо району. Вiннацькоi обласmi
(назва об'екта будiвrпш.rгва)

Загальпi данi:
1. Вид будiвнищtвц адреса або мiсцезнtlходдtення земелъЕоi дiляrши
нове бчdiвнuцmво зовнitоtнiх меремс воOапосmцчання по вvл.

коцюбuнськоzо в с. СокuрuнцL Вiннuцькоzо районv, Вiннuцькоi обласmi
Iнформафя про замовникаХuаtсuнецька сiльська pada, вул. I.Боеуна, 596, с.

хаuсuнцi cokyollHetlbkoi отг, Вiннuаькоzо оайону, Вiннацьщоt обласmi.
mел 0966274336, 0432327270
2. Вйповiднiстъ цiлъового та фуrжцiончlJlъногс призначеннrI
земельнOi дiляlжи мiотобудiвнiй документацii на мiсцевому piBHi
земельна liлянка пл. 1,38za - землi заеа,цьноzо копасmчвання,
mеr,rmопiя вvлuцi, зона ТР-2 (mрuнспорmна зонg) ВidПОВidНО do

">л Вiннпuя в 2012 ,mа
Хааrcuнецькою сiлъýькою паdоtо в 2014 роцi.

3. Мiстобулiвнi умови та обмеж*"о",

1. Граrптчнодогýrстима висотнiстъ будrпшЪ, будiвелъ та споруд у
MeTp€lx - Iyl.

2. МаксшuаrъЕо допустимlй вИсоток забудови земельноi дiлшжи -
о./
,/о

а Макоl,tьлально догrустима щiльнiстъ населенш[ в межах жrа:гловоi
забудови вiдповiдноi житловоi одиrrицi (кв артаry, MiKpop айону) -----.
4. MiHiMa-lbнo догIустr,rмi вiдстанi вц об'екта, щ0 проsктуетъся, до
червоних лiнiй, лiнiй регуJIIованIц забудови, iснуючrж булинкiв та
споруд - EIepBoHi лiнit вул. Коц
вулллцi - 12,Ь18.0 lw. Проекmування об'екmч весmа вiOповidно do ДБН з
урахувоння.лi законнuх iHmeoeciB iнu.luх власнuкiв mш корасmувацiв
зв,wепьнuх 0iлянок буduнrtв i споруd. Проекmолr певеdбацumн



Hot,wamaBHi BidcmaHi dо iснvюцах бvliвелtь i споrуd, з lоmоц*tлння*t
мiсmобvdiвнuх, санimарпuх i пооmuпоэtсеаtснuх позрuвiв вilповilно do
фvнкцiоналlьноео прuзначення cv*ti?tcHux бчdiвель, керvючuсь
вшмоzацu_dеоuсавнuх буdiвельнах Hopsyg i правuл mа caHimapHot
кл аса фiкацii пid пра елr сmв,
5. Плштувалънi обмежеrпrя (oxopoHTri зони гrам'яток культурноi
спадщини, межi iсторишлпr ареалЬ, зони регуJIювання забудови, зони
охоронюваного лаlrдшафту, зони охорони археологiчного куJьтурного
шару, в меж€ж якIlD( дiе сгrецiалъшлй режим rx вrп<ористttнIlrl, oxopoHHi
зони об'ектiв природ{о-заповiдrого фонду, прибережнi захиснi см}ти,
зони caHiTapHoi охорони) - санimапно-замлснi зонu охорона
HaBqoлttlttHbac
буdiвелонах норм i правuл.
б. Oxopoшri зони об'сктiв транспорту, зв'язку,
комунiкацiй, вiдстанi вiд об'ектц що цроектуеться, до iснl.то,шпс

irпкенершо< мереж 3она mоанспорmноi iнфоасmрvкmурu, oxopoHHi зону
iснуюцах iHMceHeoHax MeDeatc {право mпеmiх осiб на BelwoHm mа
пронtаdанняI.

Пршчтiтка:

- ffля розроблентrя цроектноi докумекгацii розмiщення об'скту
замовнику необхiдно: залшоваmа розробленttя {корuzчванttя нлявнах)
mопоzр афiунuх .MameoianiB 1 : 5 0 0(1 а00| в ч сmановленомч поояlку :
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