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Містобудівні умови та обмеження
для проектування о б ’єкта будівництва
4 вересня 2019р. № _8

Назва об'єкта будівництва Реконструкція квартири М 6 під кабінет медичної
практики у багатоквартирному ж итловому будинку по вул. Мічуріна, 13
в м.Козятин, В інницької обл.
Загальні дані:
1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки та місце
розташування об’єкта Реконструкція
Вінницька обл., м. Козят ин, вул. М ічуріна, 13, кв. 6;
2.Інформація про замовника гр. Чубата Ірина Віталіївна, що меш кає за адресою:
Вінницька область, м. Козятин, вул. Ш евченка, 1 , кв. 56;
3. відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні
Оформлення права землекористування не потребує відповідно до п.4 ст.34 ЗУ
«Про регулювання м іст обудівної діяльності»;
Відповідно до плану зонування м. Козятин, затвердж еного рішенням 12 сесії
Козятинської м іської ради 7 скликання від 24.11.2017 р. М> 861-VII , земельна
ділянка розташована в зоні садибної забудови в м еж ах санітарно-захисної зони
«Ж-1 С»;
М істобудівні умови та обмеження:

1. Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
висота визначається в м еж ах існуючих приміщеннь першого поверху будівлі;
остаточну висоту уточнити проектною документацією.
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
існуюча забудова.
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 реконст рукції знаходиться поза меж ами червоних ліній та в меж ах
існуючих приміщень.
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 поєний комплекс
умов для мож ливост і обслуговування
маломобільних
груп
населення,
відповідно до вимог Д Б Н В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" та
Постанови Кабінету міністрів України від 29.07.2009р. №784.
Проектом передбачити реконструкцію приміщень із збереж енням в процесі
реконст рукції всіх несучих конструкцій без погіршення їх міцност і та
надійності.
Проектною документацією передбачити виконання заходів з енергозбереження
з врахуванням вимог Д Б Н В.2.6-31:2016 « 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
При проектуванні врахувати
наявність
загальнобудинкових
інж енерних
мереж, їх охоронні зони та нормативні відстані до них. Витримати охоронні
зони від існуючих та запроектованих інж енерних мереж.

Начальник відділу
містобудування

та архітектури

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

Давидов
(П.І.Б.)

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.

