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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та
архітектури
Козятинської міської ради
о<Г. 03
№ Ч

Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва
Назва об'єкта будівництва Реконструкція будівлі профілакторію з прибудовами
(літ. «А») під пост електричної централізації за адресою Вінницька обл.. м.
Козятин. вул. Привокзальна. 12

Загальні дані:
1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки та місце
розташування об’єкта Реконструкція
Вінницька обл.. м. Козятин. вул. Привокзальна. 12:
2.Інформація про замовника ПАТ «Укрзалізниця» регіональна Філія «ПівденноЗахідна залізниця» виробничий підрозділ «Козятинська дистанція сигналізації
та зв’язку»:
3. відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні
цільове призначення земельної ділянки - для розміщення та експлуатації
будівель і споруд залізничного транспорту
категорія земель - землі промисловоститранспорту. зв'язку, енергетики,
оборони та іншого призначення
вид використання - для розміщення та експлуатації будівель і споруд
залізничного транспорту
кадастровий номер земельної ділянки - 0510500000:00:056:0019:
Відповідно до плану зонування м.Козятин. затвердженого рішенням міської
ради №861-VII від 24.11.2017 р. земельна ділянка розташована в зоні
транспортної інфраструктури ТР-1:

Містобудівні умови та обмеження:
1. Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
Будівля відповідно до містобудівного розрахунку (розробник ПАТ «Укпаїнськ
Харківське відділення Філії «ПВІЗТ» ПАТ «Укрзалізниця») - двоповерхова,
висота будівлі - 9.24 м.

Остаточну висоту уточнити проектною документацією за умови дотримання
інсоляиійних вимог і нормативних відстаней до оточуючих будівель і споруд.
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
Визначити проектом з урахуванням ДБН 360-92**
При розрахунку відсотку забудови врахувати розміщення майданчиків
паркування (згідно розрахунку необхідної кількості машино-місиь). Підїзд до
об’єкта забезпечити єдиною системою з урахуванням функціонального
призначення прилеглих вулииь. інтенсивності транспортного. пішохідного та
велосипедного р у х у , характеру забудови, вимог охорони навколишнього
середовища, вимог наявної містобудівної документації.
/

3. максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) не встановлюється.
4. мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд Визначити проектом з
урахуванням ДБН 360-92**
5. планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі
історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту,
зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний
режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони При проектуванні врахувати
санітарно- захисну з о н у м ’ясокомбінату та о х о р о н н у з о н у залізничних колій
відповідно до вимог державних будівельних н о р м і правил.
б.Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від
об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж При проектуванні
врахувати проїзд шириною 4.5 м. по вул. Привокзальна відповідно до схеми
вулично - дорожньої мережі плану зонування м.Козятин. затвердженого
рішенням міської ради М861-УІІ від 24.11.2017 п.
врахувати інженерні мережі. їх о х о р о н н і зони та нормативні відстані до них.
Витримати о х о р о н н і зони згідно ДБН 360-92**. дод. 8.1. 8.2.8.3 від існуючих та
запроектованих інженерних мереж:
врахувати право третіх осіб на ремонт і прокладання інженерних мереж.
Начальник відділу
містобудування та архітектури
(уповноважена особа відповідного
уповноваженого органу
містобудування та архітектури)

ОЛавидов
(П.І.Б.)

Примітка: Відповідно до ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», після отримання містобудівних умов та обмежень вам необхідно укласти звиконавчим комітетом міської ради договір пайової участі у розвитку інфраструктури
міста.

