
ЗАТВЕР.ЩЖЕНО:
Наказ качаJьника вiддirгу
житлово-комунаJIьнOго
господарства, мiстобудуваннrl,
архiтекryри, енергетики та
захисту довкiлля Вir*rиrъкоi

" районноi державноi адмiнiстрацii.
ЛЬ 75 вiд 28.08.2020 р.

ц

Мiстобулiвнi умови та обмеження для проектування об'скта
булiвниuтва }ф 64

нове бчdiвнацmво зовнiшнiх tweoeMc воdопосmачання по вvл. Шевченка
(Bid бчd. М59 do бчl. М75 (непарнil, Bid буd. М77 do бчd. МllИ, Небесноi

соmнi в с Сокuпанцi, BiHHttцbkozo rqйонv, Вiннuцькоt облосmi
(шзва об'екта булЬшиrтrва)

Загальнi данi:
1. -Вид будiвшшrгва адреса або мiсцезнаходженшI земеJьноi дiляlжи
Нове бчdiвнuццпво зовнitllнiх Mepealc воdопосmачання по вvл. Шевченка
(Bid бчd. М59 lo бvё. М75 (HeпapHil, Bid бчd. М77 lo буd, JЧ110|, Небесноt
соmнi в с Сокuоанцi, Вiннuцькоео oaicoHy, Вiннuцькоii обласmi\

Iнформацiя про зzlмOвника Хамешнецька сiльськg раdа, вул. I.Боzvна, 59б. с.

хuмсанцi Сокuрuнецькоi отг, Вiннuцькоео оайонv, Вiннацькоi обласmL
rпел, 096б27433б, 0432327270
2," ,ВiдповiдIiсть цi.lьового
земеJьноi дiляrпси мiстобудiвкiй

та фуlпсцiонtlJьного пр}lзЕачеш{lI

зе*iапьна diлянко пл.
mеоumорiя вулuць, зона Тр:2 (mранспооmна зонd вidповilно do
генералльноео планч i Планч зончвання mепumовii села СокuранцL
розообленuх HBППllAHKoo>l Вiннаця в 2012 роцi mа заmверlмсенuх
Хultсuнецькою сiльською оаdою в 2014 роцi.

3. Мiстобулiвнi умOви та обмеження:

1. ГраrтичнодоIIустима висотнiсть будшжiв, будЪель та споруд у
метрr}х - Jyr.

документаtцl на м1 вому рlвн1

1

%
3.

Максrамальнс догryстимIй вИсоток забудови земельноi дiляrжи ;

Максmлально доtryстима щiльнiсть населення в меж€tх жrдтловоi
забудови вiдповiдноi житловоi одlшицi (KBapTafty, мiкрорайону)
4. Мiнiмально догtустиплi вiдстанi вiд об'екта, що цроектуеться, до
червонI|ж лiнЙ, лiнiЙ регулюваннrI забудови, iснуючrо< будr+rкiв та
сГIоруд - Чеовонi лiнii вvл. Шевценка fuid буd. м59 dо бчё. м75



(непоонil. Biil бvd, М77 dо буа. ilb110|, Небесноi ComHi _ не lyteHme

хсumловоt вvлtлцi : l2,0_78,a м. Пrоекmчвання об'екmч весmц
вilповiано dо ТIБн з vоахчванняrп законнtlх iHmepeciB iнtлluх власнuкiв
mа корасmvвачiв зелrельнах diлянок, бчduнкiв i спсоуd. Проекmо.fu,

пеоеOб*цаmu ноомаmuвнi BidcmaHi do iснvючuх бчdiвель i спарv.0, з
пожсutснltх

oBidHo do значення
кепуючuсь вtlмоешпu dерхсавнuх бчdiвепьнuх HoltM i пашвuл mа
caHimapHot t<ltacu фiкацii пidпоа емсmв.
5. ГI_тrшrува_lьнi обмежеrпrя (oxopoкri зони пам'яток кулътlрноi
спадщIнр1, Meжi iсторичlлп< ареалiв, зони регуJIюваннrI забудови, зони
охоронюв.lного лаlцшафту, зони охорони археологiчного кулътурного
шару, в межiж якI,D( дiе сгlецiагънIй режим iX вш<ористанIuI, oxopoHHi
зони об'сктiв природно_заповiдного фонду, rтрибережнi захиснi смуги,
зони caHiTapHoi охорошл) - санimшпно-зпхuснi зона, охоррнu
навколutлlньоео сепеdовutцш вidпqвiOно lo вuлцоz dереrcавнuх
бчdiвqльнuх Hopltц i правал.
6. Oxopor*ri зони об'ектiв транспорту, зв'язку, irTKeHepHrnc

комунiкафй, вiдстанi вИ об'скт4 що rrроектуетъся, до iснуючлж
IIDK0HOPHIID( МеРеЖ
iснуючuх iнаtсенернuх меоенс (поаво mпеmiх осiб на оемонm mш

проклшdауня|

Пршrлiтка:

- Щля розроблення проектноi документацii розмiщсння об'скту
зi}NIовнику необхiдrо: ня

! ,1000
.м

Головний apxiTeKTop району в.с. рудииffi
" 
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