
, ЗАТВЕРЩЖЕЕО:
Наказ начаJьника вiддiлу
житлово _ко муЕ{IJIьногс

господарства, мiстобудуваннrl,
архiтекryри, енергетики та
зiжисту довкiлля Вiнrшцькоi

iiffiiHicTpaшii.
lVliстобулiвнi умови та обмеження для проектування обl€ктfl

будiвництва ЛЪ 65

нове бvdiвнuцmво зовнitllнiх мепеме воdопосmачання по вул. Шевченка
(Bid бчd. М1 do бvd. JYg58, Bid бчd. ЛЬ60 do бч0. М76 (паонill,9-ео Сiчня,
KoclпoHaBmiB в е CoKtltrllHui, BiHHllt|,bKozo рпrtону, Вiннацькоt обласmi

(rиsва об'екта будiвшrrrrва)

Загальнi данi:
1. Вид будiзницгвц адреса або мiсцезЕ€lходженнrl земеJьноi дiлятжи
нове бчdiвншцmво зовнiланiх меремс воOопосmачання по вvл. Шевченка
(Bid бчd. ]YЬl dо бчd. ЛЬ58, Bid бчd. ffgба 0о буl. М76 {паонil|. 9-zo Сiцня,,
кослцонавmiв в с. Сокарuнцi, Вiннutlькоzо оайонv, Вiннtсцькоi ofulacmi

Iнформаrчя шро замовникаХuнсuнецька сiльська раdа, вул, I.Боzуна, 59б, с.

Хансuнцi Сокuоuнещьkоi оТГ, Вiннuцькоzо оайонv, Вiнннцькоi облаеmL
mел' 09б6274336, 0432327270

та функцiоналъЕого призначеншI
докуметrгацii на Ml

iельна diлянкu пл. 7za
mеоаmоцiя вулuць, зqна ТР-2 (mранспорmна зоншI BilnoBidHo lо
Генеральноzо плпнч i rIланч зончвшцня mеr,цmорii села СокuоанцL
розообленшх HBIIIIIIAHKпo> Вiннtлця в 2012 ooai mа заmверDмсеншх
Хuеrcuнецькою сiльською оаdою в 2014 ооцi.

3. Мiстобулiвпi умови та обмеження:
.*

1. Граlrишrодоtlустима висотнiстъ будшлсiв, будiвелъ та споруд у
MeTptlx - Jlt.

2. Максrдла-lьно догryстипшш? вiдооток забудови земеJьноi дiллжи -
%

3. MaKcr,шlarгьнo дошустима щiлънiстъ населенIuI в межах жr,rгловоi
забудови вiдповiдноi жрtтловоi одшlрrцi (KBapTafu, мiкрорайону) 

-.4. Мiнiмально доrтустрш,ri вiдстанi вiд об'екто, що проектуетъся, до
червон!ж лiнй, лiнй регулюванIIJI забудови, iснуючrж будшlкiв та
споруд -'Iepnoй лiшii вvл. Шевценю

2. Вiдгlовiдriсть цiлъового
земельноi дiляrжи мiстобулiвнiй



rФ

ЛЬ60 do бчd. ЛЬ7б {пapHi|\, 9-zo Сiчня, Космонавmiв - не менше
меumловоi вулtлцi - 72,0-18,0 м. rIпоекmvвання об'жmу весmа
вidповidно do ДБН з уоахчвання*t законнuх iHmepeciB iHu,tttx власнuкiв
mа корuсmчвачiв земапьнах diлянок, бчёuнкiв i спорчd. Пооекmо*t
пеоеlбацшmн нормаmшвнi BidcmaHi Dо iснуючtlх бчdiвель i споgуd, з
d о mршм аннмп lwicmo бу diвнаъ санimаонах i пr пmа п оаrcеакнах р озрu Bi в

вilповidно lo ЙvHKt4ioHaltbHozo пл,,,"начення сvлпiменцх бчliвель,
кеоvючuсь. вutпоеаrwа dеоэtсавнах бчdiвельнuх ноом i поавuл mа
caHimaoHot rulaea фiкацit пidпрu амсmв.
5. Планувалънi обмежеr*rя (oxopoHrri зони пам'яток культурноi
спадщини, межi iсторитпuс apea_iliB, зони регуJIюванIш забудови, зони
охоронювtlного ландшафту, зони охорони археOлогiчного культурного
шару, в межсlх якIж дiе спецiальtтй режим ж влшtористанIuI, oxopoHHi
зони об'сктiв природ{о-заповiдного фонду, тлрибережнi зшоtснi см)aги,

зони caHiTapHoi охорони) - санimарно-захuснi зона охопонu
навколutлlньоzо сеоеdоваtца BidnoBidHo lo вu*tоz DepжeaBHax
буdiвельнuх Hop*t i правал.
б. ^ Oxopor*ri зони об'ектiв транспорту, зв'язку, iюrсенернrж
комунiкацiй, вiдстанi вiд об'ект4 що цроекту€ться, до iснlточrоr
irmceHepTllпi мереж 3 он а mр uн сп opmHoi iнфр асmру кmурu. охор о HHi з онu
iснvючtlх iнаrcенернuх меремс (поаво mоеmiх осiб нр оемонm , mш
проttJлаlqння).

Пррпrлiтка:

- Для розроблекrя цроектЕоi докумеrrгаtii розмiщення об'екту
замовнику необхiдrо:

"10ýtl в vсmанавл

Головний apxiTeKTop району в.с. рудии
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