
, ЗАТВЕРЩЖЕЕО:
Наказ начаJьника вiддiлу
житлово-комунiLJIьного
господарства, мiстобудуваннrl,
архiтекryри, енергетики та
захисту довкiлля Вiнницькоi

ffiffiiнiстрацii-
Мiстобудiвнi умовп та обмеження для проектуванпя об'скта

булiвпичтва ЛЬ б2

нове буdiвнацmво зовнitлlнiхлпереме воdопосmачання по вvл. 1-zо Травня
(Bid Фvd. М1 dо бvd. М50, Bid бvd. М52 dо бчO,Щ78 (парнill, Гаеарiна в а

С qкuоuнцi, Вiннuць коzо о аiло,нv, Вiннuць Koi обл acmi
(тrазва об'екта будЬrппrrва)

Загальнi данi:
1. -Вид будiвншrгва, адреса або мiсцезнаходження земельноi дiляtши

воdоп
{вiё буd. ]Yol do бvd.,М50, Bil бvd. М52 dо бчd. хЬ78 {naoHil|, Гаzарiнg. в с,
СокаршнцL Вiннацькоzо району, BiHHttцbKoi обллсtпi \

Iнформачrя про замовникаХuаtсuнецька сiльська раdа, вул. I.Боеvнаr 59б, с
Хнuсuнцi Сокuоанецькоl ОТГ, Вiннацькоео паilонv, Вiннuцькоt обласmi.
mщ 09{6274336, 043232727а
2. . Вiдгrовiднiсть цЬового та фужцiон{lJьного призначешuI
земельноi дiляrжи мiстобудiвнiй докумеrrгацii на мitллевому рЪнi
зЙельпL diлянка пл. 2,б7zа - зчwлi заеальноzо Йрuсmvвання,

Генеоальноzо планч i rIланч зончвання mеошmооii села Сокнt,l,нцi,
розробленuх HBП{Il>AHKoo> Вiннtлuя, в 2012 ооцi mа заmверdаtсенtlх
Хultсuнешькою сiльською оudою в 2014 ооцL

3. Мiстобулiвпi умови та обмеженпя:

1. Грашrчнодопустима висотнiстъ будrлпсiв, будЬелъ та споруд у
MeTpilx - Jw.

1

%
3.

Максршtальн0 дOrтустимlй вiдсоток забудови земельнOi дiляtжи -

Максl,шuаlгьно доtlустlдшrа щiлънiстъ населенIш в межtж житлOвоi
забудови вiдповiдноi житлов оi одиrтицi (кв арта}ry, мiкрорайону)
4. Мiнiмально догryстрпrлi вiдстанi вiд об'ектц щ0 цроектуетъся, до
червонIlж лiнй, лiнiй регуJIюваннrI забудови, iснуючlж булllrrкiв Та

споруд -'IepBoHi лiqtt вул. 1-zo Тра



М52 lо бvd. ЛЬ78 (паонiI), Гаzаоiна - не менше акumловоt вvлuцi - 12Ь
l8,0 лt. Пооекmчвання об'жmу Becmll BidпoBidHo lo ДБН з уопrчваннмl
законнuх iHmeoeciB iHшiax власнuкiв mа корuсmчвgчiв зеJрrцlьнuх
diлянок, буluнкiв i спорчd. Проекmолw переdбацumu норлцаmавнi
BidcmaHi ёо iснуючах бчdiвель i споочd, з dоmршманняпt мiсmобуdiвнах,
caHimapHtlx i проmuпоаrcенснtlх оозрuвiв BidnoBidHo lo

аЛlrно?о BIcHax
BalwozaMu dерltсшвнuх бчdiвельнах Hoo*t i правuл mа сgнimлрноiг
ru аса ф,iкшцit пi d пр u елц сmв.
ý. Планувальнi обмежеr*rя (охороrшri зони пам'яток культурноi
спацrrцllни, межi iсторlтчнluс ареалiв, зо}Iи регулювalш{я забудови, зони
охоронюв€lного лшцшафту, зони охорони археологiчного куJьтурного
шару, в межах якрж дiе спецiальrпй режим ix вшсористаннlt, oxopoHHi
зOни об'ектiв природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги,
зони cmriTapHoi охороrrи) - санimарно-захаснi зона охооонu
навколашньоео сеоеlоваtца вidповidно dо BaMoz lерuеавнuх
бvdiвельнtlх Hoplw i поufuр.
6. Oxoporшi зони об'ектiв 1раЕспорту, зв'язку, iшкенернrж
комунiкацiй, вiдстанi вiд об'скт4 що цроекryетъся, до iснуючrос
irrirceHepшuc мереж 3 lHq mпан сп орmнgi iH йо асmрv кmvпа, охор oHHi з она
iснvючах iнмсецеонuх tqepeerc (право mпеmiх осiб на peMpшryt mа
проклаdанняl.

Пршлiтка:

Для розробленlrя цроgктнOi документацii розмiщення об'скту
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