
ЗАТВЕРЩЖЕЕО:
Наказ началъника вiддiлу житлово-
комунального господарства,
мiстобудуваннrl, архiтекryри,
енергетики та захисту довкiлля
В irшицькоi районноi державноi
адмiнiстрацii.
ЛЬ 77 вiд 28.08.2020 р.

}Iiстобудiвнi умови та обмежен[Irr для проектування об'скта
булiвничтва ЛЪ бб

почерzовою зdачеюI
(назва об'екта булiвlппгrва)

Загальнi дапi:
1. " Вид будiвнl.шlтвЕ адреса або мiсцезн€lходкення земелъноi дiлfiшII
нове Бчаiвнuцmво баqаmокваоmаонuх е*еumловuх бчluнкiв з

в бу d о в щцq.прu бч d o B aщuJytu w u
почереовою зduчеюI по вvл. Кutвськiй б/н в смm. Сmýuеrcuвка,
Вiннаць!<оео оайонv, Вiннuцькоi обласmi
Iнформаuiя про з.tмовник а ТоВ <tБу Ьiвельно-лwонmuэrcне vпр авлiння-3 3 п,

вул. 3рлiнськоzо, 22, м. Вiннuця, mел 0676560657.
2. Вiдповiднiсть цiльового та фуrжцiон€tJьного шризначеш{rI

земелъноi дiлятжи мiстобудiвнiй докуметrгацii на мiоцевому piBHi
9861 lля

о2о ilсumловоzо :02:а10:0114

3.
4. Мiстобудiвнi yMoBI| та обмеження: ,i

1. Граr*тчнодопустима висотнiсть будшшtiв, будiвель та спOруд у
метрах вidповidно ДБН mа мiсmобчdiвноi dокчлvенmацii.
2. Макоимально догryстрtмIй вiдсоток забудови земеJIьноТ дi-ilятжи 45%
3. Максимально доryстrдца щiльнiсть населенЕя в межах житловоТ
забудови вiдповiдноi жрrтловоi одлницi {кварталу, мiкрорайоrrу) 575
люd./еа. &

4. Мiнiмально дошустюri вiдстанi вiд об'скта, що проектуетъся, до
червонIж лiнiй, дiнiй регуJIюваншI забудови, iсную.шпr будrаrшiв та споруд

- 'IepBoHi лщii: вvл., Кшiвс



М-12. в мееrcах населеноzо пvнкmч|- бO,а м, вул. Турuсmuцноi
{нсаmловоi вулuцi в мемеж населеноео пvнкmч| - 75.а лц. Пооекmчвпння
об'екmу весmш вiOповiOно 0о ДБН з уоахчваннялw законнах iHmeoeciB
iHrшux власнакiв mа корuсmчвачiв зелqельнuх liляноF, бчduнкiв i спорч0.

qumu н muвн, в

розоuвiв вidповidно do фчнкцiональноzо поuзначення cvtпiatcHux
бчdiвель, керvtочuсь Btltwoznrпu depercaBHllx бчdiвельнuх нqпц i ryррвuл mа
caHimapHot кл асu фiкацiii пidпра елцсрв.
5. Плануъальнi обмежеrrrrя (oxopoHHi зони пам'яток культурноi
спадщини, межi iсторичrшос ареалiв, зоЕи регулюванIш забудови, зони
охоронюванOго лаrrдlафту, зони охорони археологiчного культурног0
ш4ру, в межсlх якрD( дiе спецiальнIй режим tx вr,шсористЁIЕIlя, oxopoHнi
зоЕи об'ектiв природно-загlовiдrого фонду, прибережнi захиснi смуги,
зони caHiTapHoi охорони) - санimапно-злхаснi зонtl, зонu охоронп
навколнulньоео сqреdовuuцл вiаповidно do вuлtое depжcaBHax буdiвапьнuх
Hoplw i правал.
б. " Oxoporпri зони об'ектiв трitнспорту, зв'язку, iнженерних
комунiкацiй, вiдстанi вiд об'екта, що rrроектуетъся, до iснуючих
irшкенерrпж мереж Санimарно-захuснi mа oxopoHHi зонu iснуючцх
iHMeeHeoHtlx tпeoeaK, {право mреmiх осiб на реrпонm mа пооклаlgння|.

Пррпчriтки:

- Щля розроблення цроектноi докуметrгацii розмiщеtшя об'скту
з€lмовнику необхiдно: заtповаmа розроблення {корuzчвання наявнахl

'1ааИ в

- Щля cTBopelrrul безперешкодного життсвсго середовI,Iща дjul осiб з
обмеженлтми фiзичншrли можJIивос}ями та irппю< мало мобiлъrrrпr rруп
населеннrI Переlбаwmu засобu dля безцеоаuкоdн?zо dосmvпч осiб з
iH в апiёнiсmю mа iHtl,tux tпaltotпo бiльнu х ерv п н асел ення.

в.с. рудий


