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Назва об'єкта будівництва: Нове будівництво мережі централізованого
водопостачання та водовідведення до житлових будинків по вуя. Грибна 3,
вул. Грибна 5, вул. Весняна 2 з улаштуванням КНС в с. Залізничне, м.Козятин,
Вінницької області.
Загальні дані:

1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки та місце
розташування об’єкта Нове будівництво
Вінницька обл., м. Козятин, с. Залізничне, вул. Грибна З, вул. Грибна 5,
вул. Весняна 2;
2.Інформація про замовника Управління житлово-комунального господарства
Козятинської міської ради
Вінницька обл., м. Козятин, вул. Гуушевського, 23;
3. відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні
Відповідно до п.4 ст.34 З У «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-УІІ, земельна
ділянка розташована в зоні транспортної інфраструктури.
Містобудівні умови та обмеження:

1. Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
Підземна мережа водопостачання та водовідведення і каналізаційна насосна
станція для зовнішньої каналізації.
,
2. Максимально
встановлюється.

допустимий

відсоток

забудови

земельної

ділянки

не

М УІО від 24.01.2019р.

3. максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) об'єкт не відноситься до
житлової забудови.
4. мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд
При проектуванні передбачити нормативні відстані до існуючих будівель та
споруд з дотриманням санітарних і протипожежних розривів відповідно до
функціонального призначення суміжних будівель згідно вимог ДБН 360-92**
«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»,
ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди». Ширину вулиці
Грибна та вулиці Весняна в межах червоних ліній приймати - 15м.
Проектом визначити санітарно-захисну зону мережі та каналізаційної
насосної станції.
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
Передбачити виконання вимог діючих Д БН та нормативно-правових актів.
Отримати ордер на проведення земляних робіт, пов'язаних з порушенням
благоустрою території. Відновити порушений в процесі прокладання мережі
водопостачання та водовідведення благоустрій території. дорожнє покриття
проїзних частин вулиць.
Проектній організації включити до складу проектно-кошторисної документації
затрати на відновлення благоустрою.
Передбачити максимальне збереження зелених насаджень в межах вибраних
коридорів.
Врахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних
ділянок та будівель, які оточують місце будівництва відповідно до ст..5 Закону
України «Про основи містобудування».
Проектною документацією передбачити виконання заходів з енергозбереження
з врахуванням вимог ДБН В.2.6-31:2016 «Конструкції будинків та споруд.
Теплова ізоляція будівель» та відповідних діючих нормативно-правових актів.
Зазначити в проекті та забезпечити збереження державних геодезичних знаків
на майданчику, якщо вони є в наявності.
6.Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від
' об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж
Замовнику погодити проектно-кошторисну документацію з власниками
інженерних мереж, які потрапила до вибраного напрямку траси, інженерними
службами
міста,
підприємствами,
які
видавали
технічні
умови,
землекористувачами, по земельній ділянці яких можливе проходження мережі
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водопостачання та водовідведення, власником мережі до якої буде
приєднуватись запроектована траса.
Робочий проект розробляти на топографо-геодезичній підоснові в М 1:500.
Забезпечити доступ та під'їзд до будівель на період прокладання мережі
водопостачання та водовідведення. Забезпечити можливість проїзду
пожежних машин під час проведення робіт з прокладання мережі
водопостачання та водовідведення.
На період будівництва та ремонту передбачити територію шириною не менше
Зм для розташування будівельної техніки.
Перед проектними роботами уточнити геодезичну зйомку на місцевості з
передачею результатів до відділу містобудування та архітектури Козятинської
міської ради.
Інженерні вишукування виконувати у відповідності до Д Б Н Л.2-1-1-2008 (із
змінами та доповненнями).
Після введення о б ’єкта містобудування в експлуатацію передати виконавчу
зйомку відкоригованих інженерних мереж до відділу містобудування та
архітектури Козятинської міської ради.
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Примітка: Відповідно до ст.40 Закону України «Про регулювання м істо§^івної_ діядьиосвд,'' після отримання
містобудівних умов та обмежень вам необхідно укласти з виконавчим комітетом М овної ради договір пайової участі
у розвитку інфраструктури міста.
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