
УКРАЇНА 

Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К А  М ІС Ь К А  РА Д А  

ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА 5ЕМЕЛБНИХ РЕСУРСІВ 

У П Р А В Л ІН Н Я  АРХІТЕКТУ РИ  ТА М ІС ТО БУ ДУ ВА Н Н Я  
29013, м. Хмельницький, вул. Подільська, 10/1 

тел. 79-40-27, факс 79-40-27

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

№ 186/ГП-25.1-04 від 15.06.2015 р.

м. Хмельницький, вул. Тернопільська. 34А 
(адреса земельної ділянки)

Загальні дані:

1. Назва об'єкта будівництва: будівництво багатоквартирного 10-ти поверхового житлового 
будинку з автостоянкою для легкових автомобілів в двох рівнях.

2. Інформація про замовника: ПМП "Лідер", вул. Прибузька, 2, оф. 31, м. Хмельницький. 
Ідентифікаційний код: 14148019.

3. Наміри забудови: житлова забудова.
4. Адреса будівництва об'єкта: вул. Тернопільська. 34А. м. Хмельницький.
5. Документ, що підтверджує право користування земельною ділянкою: Договір оренди 

землі №527-02-2014/5954995 від 10.06.2014 року.
6. Площа земельної ділянки: 0,34га.
7. Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови.
8. Посилання на містобудівну документацію: план зонування території міста 

Хмельницького (рішення п ’ятої сесії Хмельницької міської ради від 30.03.2011 року № 25 «Про 
затвердження плану зонування території м. Хмельницького»).

9. Функціональне призначення земельної ділянки: для обслуговування приміщення 
прохідної.

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва: площа забудови ж/б 
854,7 м.кв.; площа забудови автостоянки 3069,2 м.кв. поверховість - 10; будівельний 
об'єм 27819 м.куб.; к-сть квартир - 100 шт.; к-сть паркомість - 200 авто.

Містобудівні умови та обмеження

1. Граничнодопустима висота будівель: не більше 24,6 метрів.
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: %.
3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови): не 

встановлюється. ;
4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання 

забудови: вул. Тернопільська.
5. Планувальні обмеження та вимоги (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони 

охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно- 
захисні та інші охоронювані зони): немає.

6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та 
споруд: визначаються за вимогами протипожежних норм та вимог щодо інсоляції і 
освітленості. При розходженні санітарних та протипожежних нормативів приймається більша 
відстань.



7. Охоронювані зони інженерних комунікацій: при проектуванні будинку врахувати 
нормативні охоронювані зони наявних інженерних мереж на відведеній земельній ділянці та 
прилеглій території.

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва": провести 
необхідні інженерні вишукування для будівництва згідно з технічним завданням. Склад і 
обсяги вишукувальних робіт визначає вишукувальна організація. У випадку виявлення 
несприятливих інженерно-геологічних умов передбачити заходи щодо захисту від 
несприятливих та небезпечних процесів.

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): ділянка 
повинна бути упорядкована, озеленена, обладнана елементами благоустрою. Під'їзні шляхи, 
тротуари та розвантажувальні майданчики повинні бути заасфальтовані або замощені. 
Розміщення майданчиків, розмір і відстані від них до житлових і громадських будинків 
приймати згідно ДБН 360-92**. При проектуванні благоустрою прибудинкової та прилеглої 
території дотримуватись вимог передбачених ДБН Б.2.2-5 «Благоустрій територій». Елементи 
зовнішнього благоустрою та дорожнє покриття порушені під час будівельних робіт повинні 
бути відновлені після їх завершення.

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: необхідно забезпечити підходи і 
під'їзди до будинку. Підходи і під'їзди до приміщень масового відвідування не повинні 
перешкоджати під'їзду до кожного входу житлового будинку пожежних, санітарних машин та 
пересувної техніки комунальних служб. У місцях перепаду рівнів між горизонтальними 
ділянками пішохідних шляхів слід передбачати влаштування пандусів і сходів.

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту: 
для закладів громадського призначення кількість машино-місць приймати з розрахунку: для 
магазинів: 2-3 машино-місця на кожні 100 кв.м. торгових площ; для закладів харчування: 8-10 
на кожні 100 місць. Загальна потреба в машино-місцях біля об’єктів масового відвідування 
різного функціонального призначення визначається як сума для кожного з цих об’єктів.

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини: в разі виявлення під час земляних робіт 
знахідок археологічного або історичного характеру, зупинити їх подальше ведення і протягом 
однієї доби повідомити про це відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій 
області (вул.Свободи, 70, тел. 65-33-26, 65-00-09) та орган місцевого самоврядування. 
Відновлення земляних робіт можливе лише згідно письмового дозволу управління культури, 
національностей та релігій Хмельницької ОДА - органу охорони культурної спадщини 
Хмельницької області після археологічного обстеження даної території.

13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення: забезпечити 
безпечні підходи і під'їзди до будівлі інвалідів, осіб з обмеженою рухомістю і дітей згідно з 
вимогами ДБН В.2.2-17 “Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних 
груп населення”.

14. Вимоги щодо організації відведення зливових і талих вод: відповідно до технічних 
умов наданих управлінням житлово-комунального господарства.

Начальник управління ----- В. Дунаєвський
(посада особи, що видала цей докумеі^г) __  ̂ (ініціали та прізвище)


