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Про надання КII "Управлiння мiським
господарством" мiстобулiвних умов та обмежень
за адресою: м.Вишневе, вул.Машинобудiвникiв

Розглянувши зuUIву Комуна-пьного пiдприемства "Управлiння мiським
господарством" про надання мiстобудiвних умов та обмежень забулови земельноi
дiлянки за адресою: м.вишневе, вул.машинобудiвникiв, представленi документи,
керуючись, статтями 8, 29, 40 Закону Украiни "Про регулювання мiстобулiвноi
дiяльностi"о статтею 31 Закону Украiни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi",
виконком ВишневоТ MicbKoi ради, -

ВиРIШИВ:
1.ЗатвердитИ мiстобулiвнi умовИ та обмеження для булiвництва

трансформаторноi пiдстанцii на земельнiй дiлянцi (кадастровий номер
3222410600:0l:009:5l36) за адресою: м.ВишнеВе, вул.Машинобулiвникiв (лолаються).

2.НаДати Комунальному пiдприемству "Управлiння мiським господарством"
мiстобулiвнi уN(ови та обмеження для булiвничтва трансформаторноi пiдстанцii
на земельнiй дiлянцi (кадастровий номер 3222410600:0l:009:5l36) за адресою:
м.Вишневе, вул.Матттинобудiвникiв.

3.Контропь за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського
голови згiдно з розподiлом функцiонttльних обов'язкiв.

мiський голова I.В.Щiков
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юча справаf,4W
виконксfoýу



ЗАТВЕРДЖЕНО:
рiшенням виконкому Вишневоi мiськоi ради

Na

Мiстобулiвнi умови та обмеження для проектування об'екта будiвництва

загальнi данi:
1. Нове буdiвнuцmво за аёресою: Кuiвська обласmь, Кuево-Свяmоtаuнськuй район, M.ButaHeBe,

вул.Машuнобуdiвнuкiв
(вил булiвниrпва, адрсса або

2. KoMyHaltbHe пidпрuемсmво "Управлiння мiськutчt zоспоdарсmвом", KoD €,ЩРПоу 34778905,
м iсцезнахоdэlс е ння : м. ButuH е в е, вул. 3 елена, 2

1iнбор

з. Itiльове прuзначення земельноI diлянкu - dля розмitцення, буоiвнuцmва, експлуаmацiI mа
обслуеовування бlQ!вель i споруd об'екmiв переdачi елекmрuчноt mа mепловоt eHepzii,
вidповidае зонi Г-Н (iнuсенерно-mехнiчнi об'екmu), Плану зонування mepumopii M.ButпieBe.
П,л_оtца d!пянlru - 0,02.еа, *аdасmоовuй номео 32224] 0б00:01 :009:5I36
(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального пRrз

,mlllylaBucoma- Iблl
(граничнолопустима висотнiсть булинкiв, булiвель та споруд у Mepaxl

Мiстобудiвнi умови та обмеження:

гэгБ.

Начальник вilцiлу мiстобулування
та архiтектури виконкому
Вишневоi MicbKoi ради В.П.Чернiй
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Про надання АТ "Подiльський цемент"
мiстобулiвних умов та обмежень для булiвничгва
комшIексу для вiдвантаження цементу за адресою:
м.Вишневе, вул.КиiЪська, l 3

Розглянувши клопотання Акцiонерного товариства "Подiльський цемент"
про надання мiстобудiвних умов та обмежень для проектування об'екту булiвничтва
за адресою: м.Вишневе, вул.Киiвська, l3, мiстобудiвний розрахунок, виконаний
ТОВ "АБМК" (ГIП Болабко В.В.), представленi документи, керуючись, статтями 8, 29,
40 Закону УкраТни "Про регулювання мiстобудiвноТ дiяльностi", статтею 31 Закону
УкраiЪи "Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi", виконком Вишневоi MicbKoi ради, -

ВиРIШИВ:

1.Затверлити мiстобудiвнi умови та обмеження для булiвничтва комплексу для
вiдвантаження цементу за адресою: Киiвська область, Киево-Святошинський район,
м.Вишневе, вул.Киiвська, 13 (лодаються).

2.Надати АТ "Подiльський цемент" мiстобулiвнi умови та обмеження дJuI
будiвництва комплексу для вiдвантаження цементу за адресою: Киiвська область,
Киево-Святошинський район, м.Вишневе, вул.КиiЪська, 1 3.

3.Зобов'язати АТ "Подiльський цемент" укласти договiр з виконкомом
Вишневоi MicbKoi ради про пайову участь у розвитку iнфраструктури населеного
пункту.

4.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського
голови згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв.

но з ориг!налOм
РУЮЧа СПРаВа}уt,И

L
виконксму

I.В.Щiков

щ



ЗАТВЕРДЖЕН
рiшенням виконкому

о:
Вишневоi MicbKoi ради

uiдlj 9?- /,а/9Jф

МiСтОбУлiвнi умови та обмеження для проектування об'скта булiвництва

Буd iвнuцmво комлlлексу dля в idванmаuсе ння цеменmу
3а аdресою: Кuiвська обласmь, KueBo-CBlmoцutlcbKttli oatioH. -l;.BltulHeBe, в|,-l.Кutвська, I3

(назва об'екга булiвничтва)

Загальнi данi:
l. НОВе бУdiвнuцmво за аdресою: KuiBcbKa обласmь, Кuево-Свяmоtаuнськuй район, M.BuutHeBe,

вул.Кuiвська, 13 , _.
(вил булiвниrцгва, адреса або мiсцезнаходr<ення земельних дiлянок)

2. Дкцiонерне mоварuсmво "Поdiльськuй цеменm", коd СДРПОУ - 0029309]
(iнформачiя про замовника)

З, ItiЛьОВе прuзначення земельноi' diлянкu вidповidно do Вumяzу з .Щерэtсавноzо земельноео каdасmру
про Земельну diMHly вid 23,07.2019 р, Ns HB-00034799I2019 dля розмiulення mа експлуаmацi[
ocHoBHlM пidсобнuх i dопомiэtснuх буdiвель mа споруd пidпрuемсmв переробноi маuлuнобуdiвноt
mа iншоt промuсловосmL вidповidае зонi В-3 з перева)tсншч, вudом вuкорuсmання земельноt
diMHKu пid промuсловi пidпрuемсmва IV mа V класу санimарноt tо,lасuфiкацii зzidно iз
Планом 3онування mерumорii Micma. Плоtца diлянкu 7,5850 za, каОасmровuй номер
32224 1 0600 : 0 l : 0 1 2 : 5 0 1 1
(ВiДПОвiднiСть цiльового та функцiонального призначення земельноi дiлянки мiстобуцiвнiй документацii Hi мiсцевоlr,у prBHi)

вuсоmа - 17 м
(граничнодопустима висотнiстъ булинкiв, булiвель та споруд у меграх)

2, Максtлцалtьно dопусmu.ttuй вidсоmок забуdовu земельноi diлпнкu - 60%о
(максимально допустимий вiдсоюк забудови земельноТ дiлянки)

З. Максuл,tально dопусryuма лцiльнiсmь насе
(максимально доrryстима щiльнiсть населення в межж жrгловоi забулови вiдповiдноi ж}rгловоi одиницi кварталу, мiкрорайону)

4. MiHiMaltbHo dопусmu"tti BidcmaHi Bid об'екmа dо червонuх лiнiй - 0 м, dо iснуючuх буdiвель
вidповidно 0о проmuпоэtсеэtснuх Bllfuroz, 0о сюumловtм буduнкiв вidповidно dо санimарнuх Bltly|oz -
50м

(мiнiмально лопустимi вiдстанi вiд об'скта, що проскryеться до червоних лiнiй, лiнiй регулювання забулови, iснуючих будинкiв та споруд1

5. Об'екtп знаlсоdumься на прuаероdромнiй mepumopii аероdрому "Кui|в" ("Жулпнu").
YMoBu забуdовu слid поzоdumu з КП "Мilснароdнuй аеропорm "Кuiв" ("Жулянu").
(плаlтУвання обмеження (oxopoHHi зони пам'яюк кульryрноТ спалщини, межi iсгоричних ареалiв, зони реryлювання забудови,

зони охоронюваного ландшафry, зони охорони археологiчного кульryрного шару, в мсжах яких дiе спецiальний режим it використання,
oxopoHHi зони об'екгiв природно-заповiлного фнлу, прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoi охорони)

6. На mерumорii земельноi diлtянкu mа поряd прохоdяmь iHaceHepHi комунiкацii, oxopoHHi зонu яклм
слid вuзначumu на пidсmавi mопо2ра

(oxopoHHi зони об'екгiв цанспорту, зв'язку, iнжонерних комунiкацiй, вiдстанi вiд об'екта, що проекry€ться,
до iснуючих iнженерних мереж)

Начальник вiддiлу мiстобудування
та архiтектури виконкому
Вишневоi MicbKoi ради

Мiстобулiвнi умови та обмеження:

В.П.Чернiй



кOпýяyKPAIHA
M|CTO ВИШНЕВЕ

киOво-святошинського рАйону киiвськоt' оьлдстl

вiд J8, о: Юrg xs 4Г

ВИКОНАВЧИЙКОМIТЕТ
рIшЕння

Про надання Карпенку В.В. мiстобудiвних умовi обмежень ця реконструкцii квартири
за адресою: м.Вишневе, вул.Святошинська, З9,
кв. l0

Розглянувши зtulву Карпенка Володимира Володимировича, щодо реконструкцii
КВартири за адресою: м.Вишневе, вул.Святошинська, З9, кв.10, представленi
ДокУý{енти, керуючись статтями 8, 29, 40 Закону УкраiЪи "Про регулюванЕя
мiстобулiвноi дiяльностi", статтею 31 Закону Украiни "Про мiсцеве са]\,Iоврядування
в УкраiЪi", виконком Вишневоi MicbKoi ради, -

ВиРIШИВ:

l.Затверлити мiстобудiвнi умови та обмеження для реконструкцii квартири
за аДресою: м.Вишневе, вул.Святошинська,З9, KB.IO без змiни зовнiшнiх геометричних
розмiрiв (додаються).

2.Надати Карпенку Володимиру Володимировичу мiстобудiвнi умови та
обмеження для реконструкцii квартири за адресою: м.Вишневе, вул.Святошинськао 39,
KB.l0 без змiни зовнiшнiх геометричних розмiрiв.

3.Зобов'язати Карпенка В.В. укласти договiр з виконкомом Вишневоi MicbKoT

ради про пайову участь у розвитку iнфраструктури населеного пункту.

4.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського
голови згiдно з розподiлом функцiонЕtльних обов'язкiв.

3гiдно з 0рt{г!на.пФ
Керуюча hправап

I.В.Щiков

щ



ЗАТВЕРДЖЕН
рiшенням виконкому

о:
Вишневоi MicbKoi ради

N9 вlд

Мiстобулiвнi умови та обмеження для проектування об'скта будiвництва

Загальнi данi:
l. Реконсmрукцiя кварmuрu за аdресою: M.BuulHeBe, вул.Свяmоuлuнська, 39, кв.]0

без злцiнu зовнiшнiх
(назва об'екга бу

5 ],0 кв.
(вид будiвництва) адреса або мiсцезнаходкення земельних лiлянок;

2, Карпенко Волоduмuр Волоdu,l,tuровllч, паспорm ВТ 2]]8б7, реесmрацiйнuй нол4ер облiковоi'
плаmнuка поdаmкiв - 255б832270

(iнформачiя про замовника)

Itiльове прuзначення земельноt diлянкu - не вtlзначено зzidно з часmuною чеmверmою сmаmmi 34
Закону YKpaiHu " ПDо Dе?vлювання мiсmобvёiвноi ёiяпьнос.m i "
(вiдповiднiсть цiльового та призначення земельноi дiлянки мiстобулiвнiй на MicueBoMy piBHi)

Мiстобулiвнi умови та обмеження:
|. Гранuчноdопусmuма вuсоmа - в меэtсж поверху - 3 м

(граничнодопустима висотнigгъ булинкiв, булiвель та спорул у меграх;

2. MakctдttaltbHo dопусmшлuй вidсоmок забуdовu земельноi diлянкu - не вuзначено зzidно iз
ЧаСmuНОЮ 4 сцglпцЦ4 Закону YKpatHu "Про рецлювання мiсmобуdiвноi OiMbHocmi"

(максимально допустимilй вiдсоток забулови земельноi дiлянки)

3. Максtдtцмьно dопусцtд,tа u|iльнiсmь населення * !00 чол,/еа
кварталу, мiкрорайону)

4. Мiнiмапьно dопусmшli BidcmaHi Bid об'екmа обумовленi проmuпоuсеJюнl.IJуllt Blдyrozclшu па
.,,дБн360-92.*:
(мiнiмaпьнoлoпygгимiвiдcгa{iвiдoб'eкга,ЩoпpoеKryeтъcялoч

5. Об'екm зr*оdumо|, 
"а rрuаерФро

i iсторичних ареалiв, зони реryлювання забудови,
зони охоронюВаного ландшаtfry, зонИ охоронИ археологiчногО кульryрногО шару, в межах яких дiе спецiальниЙ режим i1 використання,

oxopoHHi зони об'екгiв природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoi охорони)

6, OxopoH"Hi ЗОнu iнэlсе_уер.нtм мересrc quзнqчumu на пidсmавi iнlсенеоно-вuuлvкvвмьнtм r,пбiп.
(oxopoHHi зони об'екгiв транспорту,'r_:11I:1:*"":рних комунiкацlя, вйсrанi вiд ооъкга, lдо проекryстъся,

цо lснуючих lнженорних мореж)

Начальник вilцiлу мiстобулування
та архiтектури виконкому
Вишневоi MicbKoT ради

й

J.

В.П.Чернiй
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ВИ J"?. эбr."/12/9ttszil,
Про надання Польовiй T.I. мiстобулiвних умов i
обмежень для реконструкцiТ квартири
за адресою: м.Вишневе, вул.европейська, 8,
KB.l 13

Розглянувши зtUIву Польовоi Тетяни Iгорiвни, щодо реконструкцii квартири
за адресою: м.Вишневео вул.Свропейська, 8, KB.1l3, представленi докуý{енти,
керуючисЬ статтями 8, 29, 40 Закону УкраiЪи "Про регулювання мiстобудiвноi
дiяльностi", статтею 31 Закону Украiъи "про мiсцеве сtlмоврядувЕlння
в YKpaiHi", виконком Вишневоi MicbKoi ради, -

ВиРIШИВ:
l.Затверлити мiстобудiвнi умови та обмеження для реконструкцii квартири

За аДРеСОЮ: М.Вишневе, вул.европейська, 8, KB.1l3 без змiни зовнiшнiх геометричних
розмiрiв (додаються).

2.Наджп Польовiй Тетянi Iгорiвнi мiстобудiвнi у]!(ови та обмеження для
реконструкцii квартири за адресою: м.Вишневе, вул.европейська, 8, кв.113 без змiни
зовнiшнiх геометричних розмiрiв.

3.Зобов'язати Польову T.I. укласти логовiр з виконкомом Вишневоi мiськоi рали
про пайову rIасть у розвитку iнфраструктури населеного пункту.

4.Контроль за виконанням даного рiшення покJIасти на заступника мiського
голови згiдно з розподiлом функцiонttльних обов'язкiв.

щyKPAiHA
MlcTo вишнЕвЕ

киевO-святошинськOго рАЙону киiвськоТ оьлдстl

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
рIшЕння

I.B.[iKoB



ЗАТВЕРДЖЕНО:
рiшенням виконкому Вишневоi MicbKoi ради

вiд /€. с?. Юl ЭJф

Р еконсmоукцiя кварmuрч без зуiнu :о?нiшнir zе омеmоuчнuХ оозмiп; В
(назва об'еrга булiвницгва)

Загальнi дапi:1. Реконсmрукцiя кварmuрu за аdресою: м.Вuшневе, вул.европейська, 8, KB.I 13
(заzальна плоtца 22,3 кв.м)

(вид будiвництва, адреса аО

2. Польова Теmяна lzopiBHa, паспорrп ст 247728, рессmрацiйнuй номер облiковоi карmкч плаmнuка
поdаmкiв - 3162б23604

мiстобудiвнi умови та обмеження для проектування об'екта будiвництва

(iнформацiя про замовника)

максtu"tапьно iсmь населення - 100 чолjzа
(мaкcима,rьнoдonустимaЩiльнiстьнaсеЛеннявмeжaхжитлoвoiзабyДoвивiдпoвiднoI'@

3. Itiльове прu3начення земельноi diлянкu - не вltзначено зzidно з часmuною чеmверmою сmаmmi 34
За!сону YKpaiHu " Про реzулювання мiсmобуdiвноi' diшbHocmi "
(вiдпoвiднiстьuiльoвoгoтaфyнкцioнальнoгoпpизн

Мiстобудiвнi умови та обмеження:
1. ГпанuчноOопусmuл,tа.вuсоmа - в меlсаэс п.оверхч -.3 у

(граничнолопустима висотнiсть булинкiв, булiвель та споруд у мgграх)

2. Максшtцаllьно dопусmuмuй Bidcomok забуdовu земельноi diлянкu - не вuзначено зzidно iз
часmuною 4 сmаmmi 34 3акону YKpatHu "Про рееулювання мiсmобуdiвноi diMbHocmi''

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноi дiлянкф

4. MiHiMaltbHo dопусmшli BidcmaHi вid об'екmа обумовленi проmuпоэtсеэtснuмll вчмоZамч mа
. дБн 360-92.*:
(мiнiмально лоrrygгимi вiдстанi вiд об'сrга, що проекryсгъся

5. Qб'екm знцоdumься на rlрuаеооdро.цнiй mеоumопii аероdро.ц), "Кuiв" ("Жу:tянu").
(планyванняoбмеження(oxopoннi3oнипам'яmккyльrypнoiспaдЩини,мсжiicтopичнихаpe@

зони охоронюваного ландrrафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в межaц яких дiс спецiальний режим ii,"iор"сrаrня,
oxopoHHi зони об'скгiв природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги, зони санiтФноiохорони)

6, OxopotlHi зонц iнlсе__уеэ.нtм меоеэю вuзначumu rа пidсmа"i irс,с"нерrо-вuш в(О*оро""il проекry€ться,
до iснуючих iнженсрних мсреж)

Начальник вiдцiлу мiстобудування
та архiтекryри виконкому
Вишневоi MicbKoi ради В.П.Чернiй*{#
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ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

кOпýя

рIшЕння
Вiд N9

Про надання Баевiй LB. мiстобудiвних умов
i обмежень Nlя реконструкцiТ квартири
за адресою: м.Вишневе, вул.европейська, 18, кв.59

Розглянувши заяву БаевоТ Iрини Володимирiвни, щодо реконструкцiТ квартири
за адресою: м.Вишневе, вул.европейська, l8, кв.59, представленi докр{енти,
керуючись статтями 8, 29, 40 Закону Украiни "Про регулювання мiстобудiвноi
дiяльностi", статтею з 1 Закону Украiни "про мiсцеве самоврядування
в YKpaiHi", виконком Вишневоi MicbKoi ради, -

ВиРIШИВ:
1.Затверлити мiстобудiвнi умови та обмеження для реконструкцiТ квартири

За аДРеСОЮ: м.Вишневе, вул.СвропеЙська, 18, кв.59 без змiни зовнiшнiх геометричних
розмiрiв (лодаються).

2.надати Баевiй Iринi Володимирiвнi мiстобулiвнi умови та обмеження для
РеКОнстрУкцii квартири за адресою: м.Вишневе, вул.Свропейська, 18, кв.59
без змiни зовнiшнiх геометричних розмiрiв.

3.ЗОбов'язати Басву I.B. укласти договiр з виконкомом Вишневоi MicbKoT ради
про пайову участь у розвитку iнфраструктури населеного пункту.

4.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського
голови згiдно з розполiлом функцiональних обов'язкiв.

I.В.Щiковголоваffi l



ЗАТВЕРДЖЕНО:
рiшенням виконкому Вишневоi

Ns /{ вiд Аа.
MicbKoi рали

эtr oto79

Мiстобулiвнi умови та обмеження для проектування об'скта будiвництва

Реконсmрукцiя кварmuрч без зуiнu зовнiutнiх ееомеmрuчнuх розмiрiв
(назва об'екга булiвниrпва)

Загальнi данi:
1, Реконсmрукцiя кварmuрu за аdресою: м.Вuшневе, вул,европейська, 18, кв.59

(заеалtьна плоtца 42,9 KB.MI
(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельних дiлянок)

2. Баева lpuHa Волоduмuрiвна, реесmрацiйнuй номер облiковоt карmкu плаmнuка поdаmкiв -
30] 3202308

(iнформачiя про замовника)

з. Itiльове прuзначення земельноi diлянкu - не вuзначено зеidно з часmuною чеmверmою сmаmmi 34
У; sl i с m обуd i вн o| О iял ьн ос m i "

призначення земельноi дiлянки документацii на MicueBoMy

Мiстобулiвнi умови та обмеження:
|. Гранuчноdопусmuлtа вuсоmа - в меэtсос поверху - 3 м

(граничнодопустима висотнiсть булинкiв, булiвель та споруд у метрах)

2. Максtlлцалльно dопусmuмuй Bidcomok забуdовu земельноi diлянкu - не вuзначено зеidно iз
часmuною 4 сmаmmi 31Закону Украiнu "Про реzулювання мiсmобуdiвноi diшbHocmi"

(максимально допустимий вiдсоток забулови земельвоi дiлянки)

3. Цаксtlлtмьно dопусmuма u|iльнiсmь населення - !00 чо_л./zа
(максимiЦьно доrryстима щlльнiсть населення в межах житловоТ забулови вiдповiдноi житловоi одиничi KBapTalry, мiкрорайону)

4, МiНiмаЛьнО dопусmuмi вidсmанi Bid об'екmа обумовленi проmuпоэtсеэtснu,:Jуlu Bltfuro?clJyru mа
. . дБн зб0-92.*:
(мiнiмальнoдoпyстимiвiлcrанiвiдoб'скга'щoпpoекryстЬсяДoЧеpвoниxлiнiЙ,лiнiйpеryлюванняза@

5. Об'скm r"*оdu*о"r rа rpuo"podp_
(планування обмеження (oxopoHHi зони пам'яmк кульryрноi спадщини, межi iсторичних ареалiв, зони реryлюванr" Йбудови,

зони охоронюВаного ландшафry, зонИ охоронИ археологiчногО культурногО шару, в мсжа)( яких дiе спецiапьний режим ix використання,
oxopoHHi зони об'еrгiв природно-заповiдного фонлу, прибережнi захиснi смуги, зони санiтарноiохорони)

6. Охороцнi зонц iHucelepHtх мереас вuзначumu на пidсmавi iHэtceHepHo-BuulyKyBaltbHtх робim,
(oxopoHHi зони об'ектiв транспорту, зв'язку, iнженерних комунiкацiй, вiдстанi вiд об'екга, що проскry€ться,

до iснуючих iнrкенерних MeperK)

.,// ,_-----/
/ 7й^ в.п.чернiй

Начальник вiдлiлу мiстобулування
та архiтектури виконкому
Вишневоi мiськоi ради



кФп!я
укрАiнА
м|ст0 вишнЕвЕ

киево-святошинськOго рАйOну киТвськоi оьлдстl

Вiд k. эg lr^zg xs f_( э,-,---7-
Про надання Мачуляку Р.А.
мiстобудiвних умов та обмежень для
будiвництва спортивно-оздоровчого
комплексу за адресою: м.Вишневе,
вул.Молодiжна

РОзглянувши зuulву Мачуляка Романа Анатолiйовича про надання мiстобудiвних
УМОВ Та Обмежень для будiвництва спортивно-оздоровчого комплексу з
адмiнiстративними примiщеннями за адресою: м.Вишневе, вул.Молодiжна
(кадастровий номер З2224t0600:01:015:5035), представленi докуI!{енти, керуючись
СТаТТЯМИ 8, 29, 40 Закону Украiни "Про регулювання мiстобудiвноi дiяльностi",
статтею 31 Закону УкраiЪи "Про мiсцеве самоврядування в YKpaihi",
виконком Вишневоi MicbKoi ради, -

ВиРIШИВ:

1.Затверлити мiстобудiвнi у1!{ови та обмеження для булiвничтва спортивно-
ОЗДороВчого комплексу з адмiнiстративними примiщеннями за адресою: м.Вишневе,
вул.Молодiжна (кадастровий номер з2224t0600 : 0 1 :0 1 5 : 5 03 5) (додаються).

2.НадЖи Мачуляку Р.А. мiстобудiвнi р[ови та обмеження для будiвництва
спортивно-оздоровчого комплексу з адмiнiстративними примiщеннями за адресою:
м.Вишневе, вул. Молодiжна (кадастровий номер 322241 0 600 : 0 1 : 0 1 5 : 5 03 5 ).

3.КонтролЬ за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського
голови згiдно з розподiлом функцiонаJIьних обов'язкiв.

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
рIшЕння

Мiський I.В.Щiков

щ

(



ЗАТВЕРДЖЕН
рiшенням виконкому

о:
Вишневоi MicbKoi рали

вtд/К zryz ,/о7 эNa

загальнi данi:
|. Нове буdiвнuцmво за аdресою: M,BuulHeBe, вул.Молоdiuсна

(вид будiвниrrгва адреса аб

2_ Мачуляк Роман днаmолiйовuча, паспорm СМ 702884, реесmрацiйнuй номер облiковоt карmкч
плаmнuка поdаmкiв 2 5 б7 62 3 I 99

з. Itiльове прuзначення земельноi' diлянкu вidповidно dо Вumяzу з,Щерuсавноео земельноzо каdасmру
про земельну diлянку Bid l6.08.2019 р, М нв-32]б232]22019 - dlп буdiвнuцmва iо
обслуzовування об'екmiв фiзuчноi'кульmурu i спорmу, вidповidае зонi Ж-3, з dопусmч*ttлм вudом
вuкорuсmання земельноi diлянкu - пid фiзtсульmурно-озdоровчi комплексu, плану зонування
M.BuulHeBe (зонiнеу), заmверduсеноео рiuленням BuulHeBot MicbKoi padu М ]-0l/хмж6-08 вid
01,07. 2 0 I 4 р, (каdасmровuй номер 3 2 2 2 4 I 0 600 : 0 L 0 ] 5, 5 0 3 5, -оrцо rrrr*rо|
(вiлповiлнiсгь чiльового та

mufurа вuсоmа - 30 -u
(граничнодопустима висотнiсть булинкiв, булiвель та споруд у метрах)

Мiстобудiвнi умови та обмеження для проектування об'скта будiвництва

MaKctbua,tbHo dоп icmb населення -(макcимальнoдoпустимащiльнicтьнacеленняBМеI(аxжитлoвoiзaбулoвивiДпoвiднoT'n"'лoвoi@

4, MiHiMa"tbHo dопусmuмi BidcmaHi вid об'екmа dо червонuх лiнiй (меuс земельноt diлянкu) -
do вул,молоdiuсна - 0 м, do iснуючuх буdiвель mа dо буdiвель, lцо проекmуюmься, вidповiёно

. , , dо проmuпоцесlсцu{ вцуоz mа норм забезпечення iнсоляцii
(мiнiмальнoлoпyстимiвiдcтанiвiдoб'екг4щoпpoеKryетьc"лoчepвo"'i

об'екm знахоdumься на ае,
(плануванняoбмеження(oхopoннiзoнипамяloккулЬrypнoТспiЦЩини.межiiсгopичнй@

Начальник вiддiлу мiстобудування
та архiтекryри виконкому
ВишневоТ MicbKoT ради

)

колtплексу з
(назва об'екта булiвничтва)

Мiстобулiвнi умови та обмеrкення:

В.П.Чернiй
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Вiд Jr. ag .//zz4N9 9
Про надання ТОВ "КРАСКО IHBECT"
мiстобулiвних умов i обмежень дJIя
реконструкцii квартири за адресою: м.Вишневе,
вул.европейська, 24-а, Kb.l

Розглянувши зrulву Товариства з обмеженою вiдповiда_гrьнiстю "КРДСКО
IHBECT", щодо реконструкцii квартири за адресою: м.Вишневе, вул.евр опейська, 24-а,
кв.1, представленi документи, керуючись статтями 8, 29, 40 Закону Украiни
"Про регулювання мiстобулiвноi дiяльностi", статтею 31 Закону Украiни "Про мiсцеве
сtlшIоврядувЕlння в УкраiЪi", виконком Вишневоi MicbKoi ради, -

ВИРIШИВ:

1.ЗаТВеРлити мiстобудiвнi уI!{ови та обмеження для реконструкцii квартири
за адресою: м.Вишневе, вул.€вропейська,24-а, кв.1 без змiни зовнiшнiх геометричних
розмiрiв (додаються).

2.Надатп Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРДСКО IHBECT"
мiстобудiвнi рлови та обмеження для реконструкцii квартири за ад)есою: м.Вишневе,
вул.европейська, 24-а, KB.l без змiни зовнiшнiх геометричних розмiрiв.

3.ЗОбОв'язати ТОВ "КРАСКО IHBECT" укласти договiр з виконкомом Вишневоi
MicbKoi ради про пайову участь у розвитку iнфраструктури населеного пункту.

4.КОнтролЬ за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського
голови згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв.

но з оригi}iiй;""#:тrлrq

ук PAiHA
Mlcтo вишнЕвЕ

киOвO_святOшинськOг0 рАЙOну киiвськоТ оьлдстl

ВИКОНАВЧИЙ KOIИITET
рIшЕння

I.B.[iKoB



ЗАТВЕРДЖЕНО:
рiшенням виконкому Вишневоi MicbKoi ради

МiстобуДiвнi умоВи та обМеження для проектування об'екта будiвництва

РеКОнСmrvкцiя квапцuпu без змiнu зовнitлнiх zеомеmрuчнulс оозмir;в
(назва об'екга булiвничтва)

Загальнi данi:
l. Реконсmрукцiя кварmuрu за аdресою: M.BuulHeBe, вул.европейська, 24-а, KB.l

в0,7

2, Товарuсmво з обмеuсеною вidповidальнiсmю "КРДСКО IHBECT'',

з- I{iльове прu3начення земельноt diлянкu - не вuзначено зеidно з часmuною чеmверmою сmаmmi 34
З акону Укр а iнu " П|tр о р е zулю в ання м ic mо буd iBH ot d iMbH о с m i''
(вiдповiднiсть цiльового та призначення земельноI дiлянки piBHi)

Мiстобулiвнi умови та обмеження:
l. Гранuчноdопусmuма,вuсоmа-в меэtсах повеr-ч- 3 м

(граничнодопУстима висотнiсть булинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. Makctl"tlallbHo dопусmшлuй вidсоmок забуdовu земельноi' diлянкu - не вuзначено зziоно iз
ЧаСmuН ОЮ 4 СrygЦцЦ!Эgцрну YKp atHu " Про р е zулю в ання мiсmобуd iвн оt diщbHocmi "

(максиммьно допустимиli вiдсоток забудови земельноi дiлянки)

максtо"лально населення - 100 чол./zа
(макcимальнoдoпycтиМаЩiльнiстьнaселенняBме)кaхжитлoвoi

4. Мiнiмально dопусmuмi вidсmанi Bid об'екmа обумовленi проmuпоэlсесtснllJчrч вttлlоzамч mа
. , дБн зб0-92.*:
(мiнiма.пьнoдorrycтимiвiдcтанiвiдoб'екr4щoпpoeKryeтЬcяд

5, Об'скm lншоdumь|я 
"а rрuаеро,dр-,--""----j---(планyвaнняoбмeження(oхopoннiзoнипам'яmккyльrypнoicпяДцини,межiicюpичниxаp@

зони охоронюваного ландшафry, зони охорони археологiчного культурного шару, в межalх яких дiс спецiальний режим ii виiорисгання,
oxopoHHi зони об'екгiв природно-заповiлного фонду, приберсжнi захиснi смуги, зони санiтарноiохорони)

6. Охороцнi зонч iHuce_|epHux Mepeclc вuзначumu *а пidсmqgi i"э,сенер"о-вuш в
(oxopoHHi зоП проекry€тъся,

цо lснуючих iнженерних мереж)

Начальник вilцiлу мiстобулування
та архiтектури виконкому
Вишневоi MicbKoT ради В.П.Чернiй

;\ .r.
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ВИКОНАВЧИЙ KOIИITET
Е ння

Вiд

Про надання Петрiщеву О.М. мiстобудiвних
умов i обмежень для реконструкцii квартири
за адресою: м.Вишневе, вул.Святошинська, 38,
кв.1 6

Розглянувши з.UIвУ Петрiщева Олександра Миколайовича, який дiеза малолiтнього сина Петрiщева Михайла Олександровича, щодо реконструкцiiквартири за адресою: м.Вишневе, вул.Святошинська, 38, кв.16, предстiвленi
документИ, керуючисЬ статтямИ 8, 29, 40 Закону УкраiЪи "Про регулювtIння
мiстобудiвноi дiяльностi", статтею 3l Закону Украiни "прь мiсцеве сап,Iоврядування
в УкраiЪi", виконком Вишневоi MicbKoi ради, -

ВиРIШИВ:
1.Затверлити мiстобудiвнi умови та обмеження для реконструкцii квартири

за адресою: м.Вишневе, вул.Святошинська, 38, кв.16 без змiни зовнiшнiх геометричних
розмiрiв (додаються).

2.надати Петрiщеву Олександру Миколайовичу, який дiе за малолiтнього сина
петрiщева Михайла Олександровича, мiстобудiвнi умови та обмеження
дJUI реконструкuii квартири за адресою: м.Вишневе, вул.Святошинська, 38, кв.16
без змiни зовнiшнiх геометричних розмiрiв.

3.Зобов'язати Петрiщева о.м., який дiе за ма_ttолiтнього сина
петрiщева Михайла Олександровича, укJIасти договiр з виконкомом Вишневоi Micbkoi
ради про пайову у{асть у розвитку iнфраструктури населеного пункту.

4.Контроль за виконанням даного рiшення покJIасти на заступника мiського
голови згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв.
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ЗАТВЕРДЖЕНО:
рiшенням виконкому Вишневоi MicbKoi ради

N9 вiд tr аr. rае4,

МiстобуЛiвнi умоВи та обмеження для проекryвання обоекта будiвництва

Загальнi данi:
l. Реконсmрукцiя кварmuрu за аdресою: M.ButaHeBe, вул.СвяmоL!,lIлнська, 38, кв.]6

(заzалtьна плоu,tа 89,1 кв.м)
t"

2, Пеmрiu4ев Олексанdр Мuколайовuч, паспорm ск 385104, реесmрацiйнuй номер облiковоt карmкч
шаmнuка поdаmкiв - 2191542375

(iнформацiя про зашtовника)

3. I-{iльове прuзначення земельноi diлянкu - не вuзначено зziёно з часmlлною чеmверmою сmаmmi з4
З9!сону Y.Kr i,u "Про рееулювання мiсmобуdiвноi diшbHocmi''
(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального ппи

Мiстобулiвнi умови та обмеження:|. Гранuчноdопусmама вuсоmа - в меuсах поверху - 3 м
(граничнодопустима висот"

2, MaKctlrl,taлbHo dопусmшлuй вidсоmок забуdовч земельноt diлянкч - не вuзначено зzidно iз
часпшIrою 1 спtапtпti 31 Украiнu "П, diмьносtпi"

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноТ дiлянки)

з, MaKcuMMbHo dопусmuлла uliльнiсmь населення - 400 чол./zа

4, Мiнiмально dопусmuмi BidcmaHi Bid об'екmа обумовленi проmuпоэtсеэ!снчJч,ч Bll]yrozclщu mа
ДБН 360-92**

(мiнiмально допустимi вiдстшri вiл о

5. Об'екmrr*оёu-о!, 
"oyuorpoPpo,к культурно'i спад!цини, межi iсгоричних ареалiв, зони регулювання забудови,

зони охоронюваного ландllафry, зони охорони археологiчного культурного шару, в межах якихдiе спецiальний режим ii викорисгання,
oxopoHHi зони об'екгiв природно-заповiлного фонлу, прибережнi зжиснi смуги, зони caHiTapHoi охорони)

6. ОХОРОЧнi зонТ iнuсе_|ер.нш мереас quзнqчumu на пidсцаqi iryuсеryеr,,о-вuuлчкува,тьнtдr робim.(oхopoннiзoниoб'eкгiвцaнспopтy'зB'язкy'iнже"epi@пpoекry€тьcя,
до iсн}rочих iнженерних мереж)

ЗГiдно з п,
fiерУiь,чl, r

без зл.tiнu зовнituнiх 2еол,rе
(назва об' скта будiвництва)

В.П.Чернiri

4э7rа

Начальнrrк вiддiлу
та apxlTeKTypLI BIIKoHKoDty
ВишневоТ MicbKoT радII
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