
ЗАТВЕРДЖЕЕО:
Наказ начальника вiддirrу житлово-
комунzlJIьного господарства,
мiстобудування, архiтектlри,
еноргетики та захисту довкiл.пя
Вiнrшлцькоi районноТ державноi

iШТ'ЖЖ'."п,*" 202 0 р.

Мiстобудiвнi умови та обмеження для проектування об'еrста

будiвппцтва М б7

реко н с mрv кцiя мсд mл о в ozo бу dtlHkv з 0 о бv d ов ою н емсumл овах
прuJwilцень коJwерцirtноzо ftрuзнацення

(назва об' екта будiв rшпцгва)

Загальнi данi:
1. Вид будiвниrцва, адреса або мiсцезнtlходження земеJьноi дiляlжлr

рекutсmоvкцiя меumловоео буdtlнкч з dобчdовою немсumловuх
прtl*tiuдень колwеоаiilноzо поuзнач,ення за аdт,есою: вул. Козаuькtсй
ulлях, 65 в с,wm. Вороновuця, Bfu

Iнформацiя про з€}мовника Гр, Береtцук Максuлt ВiкmорQвuч, вул,

Пiddубноzо, 32, л* Гнiвань TaBpiBcbKozo оuйонv, BiHHtlцbKa обласmi. .

mел. 0677903460.
2. Вiдповйнiстъ цiльового та фуrжцiонilJlьного прll:значеЕня

земелъноi дirrяr*си мiстобулiвнй докумеrrгацiТ Еа мiсцевому piBHi
земельна diлянкп зшzаJtьною плоtцею 0,07б0 za, - dля бчliвнuцmва mg

oBozo
саduбноi

Генералlьноzо планч mа планч зонувuння в 2а17 rпцi ТДВ <IHBK
Свirмазь> *t. Вiннаця mа заmверlмсенuх в 2019 роцi Воt оновuцькою
селutцною оаdою.

3. Мiстобулiвнi умови та обмеження:

1. Гршrrr.шrодопустима висотнiсть бушrжiв, Ъулiвелъ та споруд у
MeTpEtx I2,0 *t
2. Макслшrлаlrьно допустиь,шй вiдсоток забудови земеJБнOi дirrянки ---%
3. Максr,шлаrьно догryстима щiлънiстъ населенIIя в меж€ж жr,lтловоТ

4. MiHiMalrbнo догtустрrпцi вiдстанi вiд об'ектц що цроекту€ться, до
червонI.D( лiнiй, лiнiй реryJIюванIш забудови, iсkуючlж будrлжЬ та споруд
цервона лiнiя вчл. козацькай шлях t*аziсmршtьноi вvлuцi в *леэжж
населеноео пvнкmу - 3а,0 лt. Д{нчtяовоi вvлuцi - I5,0 lla. Пrоекmчв*нtж
об'скmу весrпu вilповidно do ДБЕ э vрлхуваннялw законнuх iъmepeciB



iнuлшх qласнuкiв счсilнiх кооасmчвiчiв зелtельнuх ёiляно* бvdцнкiв i
споtlчd. Пооекmолуt переdбацаmu нопмаmuвнi BidcmaHi dо iснvючах

проmшпоltсеэtснцх оозрuвiв вilповiано do фуцкцiональноzо пвuзначення
сvtпillснuх diлянок mа буdiвель, керvючuсь вutпоzмла dерlкавнцх

€мсmв.
5. Планува_пънi обмежешIя (oxopoHHi зони пам'яток культурноi
спадцини, межi iсторичrшпr ареаrriз, зони регулювzlння забулови, Зони
охорOнювчlного ландшафту, зони охорони археологiчного куJIьтурного
шару, в межах якt/D( дiе сгlецiа-irьrпй режим iх вlшtорист€lння, oxopor*ri
зони об'ектiв природ{о_заповiдного фонду, прибережнi захиснi см)ги,
зOни caHiTapHoi охороrш) вL*|оZ

дБЕ
6. Oxopor*ri зоr*r об'ектiв тр€lнспорту, зв'язку, irrженерних
комунiкацiй, вiдстанi вiд об'сктц що rrроектуетъся, до iснуючюr
irлкенерlшос мереж зона mпанспооmноi iнфрасmоvкmурu пооЬdv,

,снvючuх

Прш,liтки] 
.l

- Для розроблення rrроектноi документацii розмiщетпrя об'екту
зсIмовнику необхiдно: залwовumu розпоблення (кооuеування наявнu.х|

mо цл ozo афiцнах маmе^i алiв 1 : 5 0 0 ( 1 0 0 а| в ч сmановл eHolwy пооя l ку.

- ,!ля створеншI безпереrrпсодного життевого середовllща дJuI осiб З

обмежеrпrми фiзитншrги можJIивсстями та iImIIо(

населеншI
iнвалtilнiсmю m* iHtцux лwалолwобiльнuх zруп населення.

Головний архiтеrсгор
Вiнницького району В.С. Рулий

cшl

(право mоеmiх осiб, на реrпpнm mа прокллgdання iHxeeHepHlrx Jllepeжc|,

f"-}Ж


