
ЗАТВЕРýЖЕНО:
Наказ начаJьника вiддiлу
житлово-комунаJьного
господартвq мiстобудуванIu{,
архiтектури, енергетики та
захисту довкiлля Вiнниlъкоi

ffiffiiHicTpauii.
Мiстобулiвшi умовш та обме?кеншя для шрое*ryrппоя об'скта

булiвничтва ЛЬ 63

Нове буdiвнацmво зовнitлlнiх tпеоеltt воdопосmачання по вvл. 1-zо Травлtя
(Bit бчd. М51 lо буt. М79 (MenapHil, вid буl. М80 0о бчd. ЛЬlб0). Л.

Уwпtнкu, Н. Курценко, Пvl,tlKiHa в с Сокuранцi Вiннuцькоео районv,
вiннацькоi обласmi
(назва об'екта булiвшшrгва)

- Загальнiданi:
1. Вид будiвнL{Ifгва, адреса або мiсцезнаходжешilI земелъноi дi-llянки
Нове бчdiвнацmво зрвнittснiх меренс воdопосmачшння по вvл. 7,ео Тоgвня
(Bid буl. М51 do бчd. ]lb79 (непаонil, Bid бчd. ЛЬ80 dо буd."ilЬ160), Л,
У, коаtt!кц, Н. Кчаченко, Пy1,olKiHa в с Сокuр1,1нцi Вiннацькоzо оаilону,
вiннuцькоi обласmi

Iнформацiя nро замовникаХамешнецька сiльська раdа, вул. I.Боеvна, 59б, с.

mел 0966274$б" а$ж27270 ,-,,

2. ' Вiдповiдriсть цЬового та фушсrдiонЕlJlъного '* гrризначенЕя
земельноТ дiлявки мiстобудiвнiй докумеtтгаттjТ на мiсцевому piBHi
зауgutьна liлянка пл. 4"80еа - заалi заzалlьноео корасmчвання,
mелumооiя вvлаць, зона ТР-2 . (mранспорmна зона| вidповidно lо
Генершльноzо планч i Планч зончвання mepocmopit села СокаршнцL
розообленах НВПП>Анкоr,l Вiннuuя в 2012 роцi mа заmвецlмсенах
Хuмеuнецькою сiльською раdою в 2014 роцL

3. Мiстобулiвнi умови та обмеження:

1. Граr*тчнодоIтустима висотнiсть буд.тrш<iв, будЬель та споруд у
меТРrЖ - Jlt,

2. Максрпrлалъно догýiстимIй вiдсоток забудови земелъноi дiляrжи -
о./ t
/о

' 
Макслшчlалъно доIтустима щiльнiстъ населеннrI в межilх жrггловоi

забудови вiдrrовiдноi жr,rгловоi одlшплцi (квартаry, мiкрорайону) 

-



4. MiнiMarbHo допустIшлi вiдстанi вiд 0б'€кта, що проектустъся, до
червоних лiнiй, лiнiй регуJIюванIut забудови, iскуючrоr будтшrjв та
споруд - 'IepBoHi лtнir вvл. 1-zo Тра
{непарнil. Bil буd. М80 dо бу0. Ml6al, Л. YKpaiHKu, Н. Кvрченко.
Пyt1,1KiHa - не *teпtl,te мсаmловоt вулuцi - !2,а-18,а м- Проекmчвання
об'екmу весmu вidповidно do ДБн з урахуванtlя*t законнuх iHmepeciB
iHtlttlx власнuкiсi mа кqпасmvвачiв земельнuх Оiлянок, буduнкiв i
споруd. Проекmолw переOбацumu нормаmuвнi BidcmuHi lo iснуючuх
буdiвель i спорчd, з dоmрuманням лtiсmобуdiвнuх, санimорнах i
$роmuпомеееrcнuх розрuвiв вilповidно do фvнкцiональноео
прuзначення сv*giuснuх буdiвель, керуючuсь впrвоzамu dеоэtсавнах
буdiвельнах ноолt i правал mа caHimapHot юлаеuфiкаtдit пidпрuемсmв.
5. ГIлштуваrьнi обмежеr*rя (охороrrrri зони пам'яток культурноi
спадцши, межi iсторишrрD( apeilJliB, зони регуJIюванIilI забудови, зони
охOронювilного лаrцшафту, зони охорони археOлогi.шrого ку;ьтурного
шару, в межах як!ж дiе опефшrъrппl режим ix вrшсористання, oxopoHHi
зони об'ектiв цриродно-заповiдного фонду, гrрибережнi захиснi см}ти,
зони, сшriтарноi охоротrrr) - сарimарно-захфснi зона охоронu
HaBKoлtlш,tHboeo сереdовuлца вilповidно do BaMoz аермеавнuх
буаiвелрнах Hoplw i правuл.
6. Oxopol*li зоЕи об'сктЬ TpalrcпopTy, зв'язку, iнженернlж
комунiкацiШ вiдстанi вИ об'ектц що цроектуеться, до iснуюшпt
irгKeHepHlu( мереж Зона mоqнспч,mHoi iнфрасmрукmуоа, oxorqHHi зонu
iснуюцtlх iHHceHepHax меоемс (право. mреmiх осiб на оеswонm mа
протоtаdgнняl.

Прmлiтка:

- Щля розроблення щроектноi докуменгацii розмiщенrrя об'екту
зttмOвнику необхiщл.о,. залуtовшmu розроблення (корuqчвання наявнuх)
mопоzоафiчнtlх маmеr', цiв 1:500(1а00| в чсmановленомч поряdкч:

Головний apxiTeKTop району в.с. рудий
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