
ЗАТВЕРДЖЕЕО:
Наказ начаJьника вiддiлу
житлово-комунального
господарства, мiотобудуванЕll,
архiтекryри, енергемки та
захисту довкiлля Вiнниrькоi
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ЛЪ 79 вiд 31.08.2020 р.

Мiстобудiвнi умовп та обмежепня для проектування обlскга
булiвшпuтва NЬ б8

Бчdiвнuаmво clcltadcbkot бvdiвлi mа бчdiвлi охорона.
_(назва об'екта будiвтшпrгва)

Загальнi данi:
1. Вид будiвнлпцгва, адреса або мiсцезнаходжеIцilI земельноi

" дiJIяIжи:
нове Бчdiв.нuщmво склаdськоt бчdiвл,i mа буdiвлi охоронu на

mео а mо pit BiH нu ц ь ко -Хv mir сь Koi сiль сь Koi р а ёа, BiH на ц ь ко е о р ай о ну,
В iH н ll tд ь к o'i о б л а сmi. ъ

Iнформацiя про з.lмовника ТОВ кВiннuця-млан> вул. Д.Нецля, 7, лt.

Вiннuцi, mел. 0674337245.
2. Вiдповiднiоть цiлъового та фуrжчiонilJtьного цризначеш{lI

земельнOi дiлялшtи мiстобулЪнiй докумеrrгатIii на мiсцевому piBHi
зеrпеJльна diлянка плоtцею 7,0 zа dля розлtitцення mа експлуаmацii
ссновна l, l ел|rсmв

mа l$uto, п
052а6,Ы0аа:81:а01:0072. Тершmоr,iя t озлwiщення бчdiвель i спорчd
пilпоаамсmв dооосrcньоео zослоdшосmва, пqоеробноi лулаtмuнобчdiвноt
rпа iнлцо{ поомасловосrпi (пеоспе!кmллвнаI вidповidно do
Генершльнuоzо планч mш Плану зонvвання с, Вitlltuцькi Хуmорu
розробленuх Поат <<свimязьл> tw. Вiннаця звmвеоdеrcенuх Вiннацько-
Хvmiрською сiльськоtо опdою в,2017 rry r

3. Nfiстобулiвнi умовш та обмежеЕця: ''f,*

1. Гршптчнодогrустима висотнiстъ будшпсiв, будЬель та сrrоруд у
МеТРаЧ ,:
2. Максr,плаrъно доtryстиI\{иIl вИсоток забудови земельноi дiляrки *
3. Максrамально допустима щiлънiсть населення в межах хgдтловоi
забудови вiдповiдноi жrа:гловоi одш*rцi (квартапу, мiкрорйону) ---4. Мiнiмалъно дспустlдцi вiдстшri вiд об'екта, що проекту€тъся, до
червонlD( лiнiй, лiнiй регуJIювання забулови, iснуючшс будиtжЪ та
споруд - Червонi лiнii вidсvmнL Проекmчвання об'екmч весmа



BidпoBidHo dо ДБН з ,vоахуваннялtа зшконнuх iнmепесiв iHu,lax влаенuкiв
cycidHix , копшсmчвачiв зеswельпах .liлянок, бчduнкiв i споруl.
Ппоекmом пеоеlбачumu HoaMamaBHi BiacmaHi dо iснvючuх лаеоеме,

бчФiвель i споочd, з dоmr"uання*t лпiсmобуdiвнuх. санimапнuх i
ппоmшпоаtсеlкнuх оозравiв, вidповilно do фvнкцiоналlъноzо
прuзначення сvtпiменuх 0iлянок mа бчdiвель, керуюцuсь вu*tоzа*tu
deoltcaBHax бчOiвельнах уоом i ппавuл mа caHimaoHoi t<llactl&iKaцii
пidпра€мсmв.
5. Планува-lьнi обмежешIя (oxopor*ri зони пам'яток культурноi
спадщини, межi iсторишшпс ареалiв, зони регуJIюванIш забудови, зони
охоронюваного лшдгпафту, зони охорони археологiчного купьтурного
шару, в меж€Lх якpD( дiе спецiальшй режим tx вl,шtористанIul, oxopoHHi
зони об' cKTiB природ{о-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги,
зони caHiTapHoI охорошл) - санimшрно-захллснi зонu вilповilно do
BttMoe deoatcaBHux бчliвельнuх норлt i правал
6. Охороrшi зони об'ектЪ транспорту, зв'язку, iлlженерrпж
комунiкацiй, вiдстаrri вй об'екта, що проектуетъся, д0 iсную.пш<

irшKeHepHloc мереж Слwvzа вiOвоdч авmолwаziсmралi (авmолwобiльноi|

lopoztl l epltcaBHozo з нач ен ня, з онu KpvzoB ot mрuнспорmноi позв'язкаI,
oxapoHHi mа спнimшрно-захаснi зона iснуючах iнеrcенеонuх *tepeatc

{право mреmiх осiб на реrпонm mа промлаlання iпеrcенерншх rуtФееrc|,

Прrплiтка:

Для розроблення цроектноi докумекгацii розмiщешr,я об'скту
замовтпшtу необхiдно:

цнмх ]у1 iB 1:5{}{}{1

Володимир РУДИЙ


