IPIIIHCbKA MICbKA РАДА

В1ДД1Л М1СТОКУДУ13АННЯ ТА АРХГГЕКТУРИ
08200, я. Ipuiiib, вул. Т. Шсвчсика, 2-а

Телефон 61-5-4 0, 61-3-85

MicTo6y/uBiii умови га обмсжсння забудови земельноТ дшянки
№ 0051-05-2017 в1д «26» травня 2017р.
м. Ipniuh, вул. Ун'/верситетська, 1-о
(адреса або viicue ротгашування земельноУ льнянки)

Загалып дани
Назва об'скта буд1вництва: багатоквартирний житловии будинок (будипок №>2);
1нформащя про замовника: гр. Роспотнюк Валентина Анатоливна ;
Ilaiviipn забудови: нове буд/в//ицтво;
Адреса бу;пвництва або iviicne розташування об'скта: м. Ipuinb, вул. У н'/верситетська, 1-

2.
2.
3.
4.
о;
5. Документ, що гпдтверджус право власносп або користування земельною дшянкою:
догов'/р куп '/вл i-nро дажу земельно/ д'/ля//ки в id 07.07.2016(зареестрован//й в реестр/ за №
4183), догов'/р кутвлГпродажу земельно/ д/лянки в'н) 17.10.2016 року(заресстрова//ого в
реестр/ за № 6124)
6. Плота земельноТ дтянки -0,1602 гектар1в:
7. 1(тьове призначення земельноУ дтянки: для буд/'вниитва та обслуговування житлового
будинку, господарських буд/велъ i сноруд(нрисадибна ди/янка);
8. Посилапня на м1стобуд1вну документацпо: генеральний план населеного пункту, план
зонування. детальний план територ1У та рппення про Ух затвердження (у раз! наявностГ)
Генералы///// план м/ста Ipnif/ь затверджении p i/непням 1ртнсько/ м'/сько/ ради №263939-У1 в id 20.12.2012 року; план зонування територн м. Ipnii/ь затверджении рш/енням
1ртнсько/ м'/сько/ ради №>3260-45-У1 в id 27.06.2013 року, р'//ие//ня виконавчого ком'/тету
1рн'/нсъко/ м'/сько/ ради №>125/19 в/д 19.05.2015року.
0. Функцюнальне призначення земельноУ дтянки - земл/ житлово/ та громадсько/
забудови;
10. Основш техшко-економ1чш ноказники об'екпв буд1вництва:
П лота забудови, я 2
Кзльшсть квартир, пи
Площа квартир, я “
Загальиа и л ота, я"
П л ота вбудованпх
нежиглових приянцень, м'

6.
7.
8.
9.

530
108
5650
8387
360

1УПетоб>;iiBiii умови га об.меження:
Граничнодопустима висота буд1вель - 49,0 м;
Максимально допустимий втсоток забудови земельно-)'д1ляпки - 40% ;
Максимально допустима ппльшеть населения (для житловоТзабудови) 330 oci6 на 1 га:
Втсташ вщ об'скта. який проектусгься. до меж червоних лппй та лiнiй
регулювання забудови - 6 ,0 м ( Розм'/стити exid/iiгрупп об'сыну , сходи та iiitui
конструктива '/ елементи буд'/вл/, дренажи оглядов/ колодязi i мереж/', що обслугову/оть

6ydie.no sa мелками червой их лини, поза мемсами охороииих зон 'шлкеиерних комуш'кацШ,
иле в мелках земельно/ диянки зг'к)ио дерлкавиих буд'/вельних норм);
10.
Планувалып обмеження (зони охорони пам'яток культурно)'с падщи ни, зони охоронюваного
ландшафту. меж1 icTopnHних арсшнв. нрибережш захисш смути, саштарно-захисш та iн111i
охоронюваш зони) - зг'здно вимог ДЕ И 360 - 92 ** та схема плаиувальних обмелкеиь

Генерального плану м'/ста Ipniiib;
6. МЫмально допустим) вщстат в)д об'екпв. як) проектуються. до )снуючих будинк)в та
споруд Згщно вимог ДНИ 3 6 0 - 9 2 **;
7. OxoponioBani зони шженерних комушкацш Згщно вимог ДБН 360 - 92 **;
8. Вимоги до иеобх)дност) проведения шженерних вишукувань - зг/дно з державными
буд'звельними нормами ДЕИ А.2.1-1-2008 'Чнженернi вишукування для буд'ишицтва".
Зг'здно вимог ДЕИ А. 2.1-1-2008 «Знженерш вишукування для буд '/вннцтва», виконати
тонозйомку М 1:500 та геологзчш вишукування;
9. Вимоги щодо благоустрою (в тому чпелi щодо вшновлення благоустрою):)■гid но ДЕИ 3 6 0 - 92
*
Bidnoeumu благоустрш територи теля нрокладання шженерних мереж. Проектом
иередбачити озеленения прилегло/ до будиншв територи. Шд'Ъдт шляхи та лпеця
паркування автомобш в, виконати в асфальтобетон/'. Для вимощення uiiuoxidnux
дор'ьжок . використати тротуарну плитку. Иередбачити шзкенерну шдготовку
територи , виконати проект зливово/ каналгзаци;
10. Забезпечення умов транспортно-гишохщного зв'язку - Зг'/дно вимог ДЕИ 360 - 92 **.
Створити умови для зручного i безпечного иерем 'ицеиня людей з обмеженими
ф гзи чн им и м о.ясл и в остям и зг/’дно ДЕ И В.2.2.-17:2006 «Еудинки /' сооруди. Доступш'сть
будиншв / споруд для маломобшы/их груп населения».
11. Вимоги щодо забезпечення необхщною кшьюстю м)сць зберщання автотранспорту
ЗгЮно вимог ДЕИ 360 - 92 **(зм'ша №«4 до ДЕИ 360-92** зг'здно Наказу Мшрегюнбуду
№ 6 7 eid 21.06.2011 року);
12. Вимоги щодо охорони культурно)' спадщини - eideynmi;
13. Вимоги щодо створення безперешкодного життсвого ссрсдовища для ocio з
обмеженими ф)зичиими можливостями та иппих маломоб)льних груп населения - створити
умови для зручного / безпечного перем'ицепня людей з обмелкепими фпичпими молк.зивостями
зг'/дно ДБН В.2.2.-17:2006 «Еудинки / сиоруди. Достутйсть будиншв / споруд для маломобнльних
груп населения».
Особлшм умови:
до прийняття об’скпв в екеплуатаппо виконати комплсксний ремонт дорожнього
покриття в кварталы забудови;
проектом иередбачити потребу в машинохисних для носпйиого та тимчасового
збер1гания автомобЫв та иередбачити розмнцення необхщних майданчиклв;
до прийняття об’скту в екеплуатаппо виpi шиди питания щодо пайовоТ учасп у розвитку
инфраструктуры Miста 1рпшь;
проекти бу/нвнинтва багатоквартнрпих житлових будинклв подати на розгляд
хпсзобу/инноТ ради при вщдии хпетобудувамия та архггектури IpiiiiicbKoV хпсько)' ради.

Начальник винилу мктобудуваиня та архггектури
IpiiincbKoi MicbKoi ради

