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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та
архітектури
Козятинської міської ради
№ '/Я Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва
11 грудня 2018р. № 12

Назва об'єкта будівництва Реконструкція житлового будинку
під магазин з житловими приміщеннями по вул. Грушевського, 39-А
в м.Козятин, Вінницької обл.
Загальні дані:
1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки та місце
розташування об’єкта Реконструкція
Вінницька обл., м. Козятин, вул. Грушевського, 39-А;
2.Інформація про замовника гр. Паршин Юрій Олександрович, що мешкає за
адресою вул. О. Антонова, буд. 16а, кв. 57 в м. Вінниця;
3. відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні
Відповідно до п.4 ст.34 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»,
документа, який засвідчує право власності на земельну ділянку не потребує;
Відповідно до плану зонування м.Козятин, затвердженого рішенням 12 сесії
Козятинської міської ради 7 скликання від 24.11.2017 р. № 861-VII, земельна
ділянка розташована в зоні садибної забудови «Ж-1»;
Містобудівні умови та обмеження:

1. Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
Будівля, яка реконструюється, відповідно до містобудівного розрахунку
(розробник Районне комунальне підприємство «Проектно виробничий
архітектурно планувальний центр») - двоповерхова, висота в межах існуючої
будівлі - 7,6 м.
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
В межах існуючої забудови.
Підїзд до о б ’єкта_____забезпечити єдиною системою з урахуванням
функціонального призначення прилеглих вулиць, інтенсивності транспортного,
велосипедного
та пішохідного руху, характеру забудови, вимог охорони
навколишнього середовища, вимог наявної містобудівної документації.
Проектування вести з урахуванням Д БН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова
територій», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».
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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 Об ’єкт, який
реконструюється повинен розміщуватись за межами червоних ліній по
вул. Груїиевського, ширину вулиці в межах червоних ліній приймати - 15,0 м.
При проектуванні врахувати побутові та протипожежні розриви від існуючих
будівель і споруд відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова
територій», ДБН В. 1.1.7-2016 «Пожежна безпека о б ’єктів будівництва» табл.4
із визначенням ступеню вогнестійкості оточуючих будинків і споруд, з
урахуванням санітарних норм ДСП 173-96 «Державні санітарні правила
планування та забудови населених пунктів», норм інсоляції -ДСТУ -Н Б В.2.227:2010 «Настанова з розрахунку інсоляції о б ’єктів цивільного призначення».
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 Проектом передбачити
влаштування пандуса та забезпечити повний комплекс умов для можливості
обслуговування маломобільних груп населення, відповідно до вимог ДБН
В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення»
та Постанови Кабінету міністрів України від 29.07.2009р. №784.
Проектом передбачити реконструкцію приміщень із збереженням в процесі
реконструкції всіх несучих конструкцій без погіршення їх міцності та
надійності.
Проектною документацією передбачити виконання заходів з енергозбереження
з врахуванням вимог ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції будинків та споруд.
Теплова ізоляція будівель» та відповідних діючих нормативно-правових актів.
6.Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від
об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж Проектом визначити
місця для чаркування автотранспорту з урахуванням існуючих транспортних
потоків відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018 та Д БН В.2.3-15:2007 та місця
для паркування велосипедів.
При проектуванні врахувати охоронні зони
існуючих та запроектованих
інженерних мереж згідно Д БН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»,
врахувати право третіх осіб на ремонт і прои
Начальник відділу
містобудування

та архітектури

(уповноваж ена особа відповідного
уповноваж еного органу
м істобудування та архітектури)

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

