
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ начальника відділу 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 
(найменування уповноваженого органу 
містобудування та архітектури) 

11.09.2017 N 9 н 

Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва 

Зовнішні мережі господарсько-питного водопостачання вул. Молодіжна, 
с. Су слівці Летичівського району Хмельницької області 

(назва об'єкта будівництва) 
Загальні дані: 
1. Будівництво зовнішніх мереж господарсько-питного водопостачання вул. 
Молодіжна с. Суслівці Летичівського району Хмельницької області, довжиною 
327 м. п., діаметр поліетиленових труб 50 мм*3,0 ШЕЮОЗРІІПП.ОМПа) 

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки) 
2. Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області, 
адреса: 31500, Хмельницька область, Летичівський район, смт Летичів, 
вул. Соборна, 16, код ЄДРПОУ 04404548, тел. (03857) 2-05-20 

(інформація про замовника) 
3. Земельна ділянка - землі загального користування відповідно до довідки 
Летичівської селищної ради від 30.08.2017 р. № 2472. Генеральний план 
с. Суслівці Летичівського району від 1971 р. 
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній 

документації на місцевому рівні) 
Містобудівні умови та обмеження: 
1. Не встановлюється (підземні комунікації) 

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах) 
2. Не вимагається 

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки) 
3. Не встановлюється 
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону)) 
4. Будівництво зовнішніх мереж господарсько-питного водопостачання в межах 
червоних ліній вулиці Молодіжна передбачити дотримання вимог додатка 8.1 
ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 
поселень» (зі змінами). 
(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній 
регулювання забудови, існуючих будинків та споруд) 
5. Вимоги щодо охорони культурної спадщини, природно-заповідного фонду, 
прибережних захисних смуг відсутні 
(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) 



6. Будівництво зовнішніх мереж господарсько-питного водопостачання вул. 
Молодіжна вести відповідно до розділу 8 ДБН 360-92** «Містобудування. 
Планування і забудова міських і сільських поселень» (зі змінами), таблиці 8.5а* 
та додатків 8.1, 8.2, ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та 
споруди. Основні положення проектування», ВБН 46/33-2.5-96 
«Сільськогосподарське водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Норми 
проектування», наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 
173 (ДСП 173-96) «Про затвердження Державних санітарних правил планування 
та забудови населених пунктів»; 
врахувати сервітутні обмеження щодо проходження інженерних комунікацій 
(додатково узгодити з відповідними організаціями що їх обслуговують) та при 
необхідності передбачити перенос діючих інженерних комунікацій на 
нормативну відстань від об'єкта, що проектуються; 
створити та забезпечити умови вільного доступу для прокладання нових, 
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж та споруд, що 
знаходяться в межах зазначеної території; 
отримати необхідні технічні умови на приєднання об'єкту до існуючих 
інженерних мереж населеного пункту; 
розробити заходи щодо збереження безперебійного інженерного забезпечення 
прилеглої забудови; 
проектні рішення та виконавчі креслення надати в відділ містобудування та 
архітектури облдержадміністрації для реєстрації в містобудівному кадастрі для 
поновлення топографо-геодезичних матеріалів та для врахування в подальшій 
роботі, як раніше запроектовані мережі. 
(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що 
проектується, до існуючих інженерних мереж) 

Начальник відділу містобудування 
та архітектури облдержадмінісг 
(уповноважена особа відповідного 
уповноваженого органу 
містобудування та архітектури) 

Дунаєвська Ірина Михайлівна 
(П. І. Б.) 



СИТУАЦІИНА СХЕМА 
Об'єкт: Зовнішні мережі господарсько-питного водопостачання вул. Молодіжна, 

с. Су слівці Летичівського району Хмельницької області 
Замовник: Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області 
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водопостачання 
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