IPIlIHCbKA MICbbCA РАДА

В1ДД1Л М1СТОБУДУВЛН11Я ТА АРХГГЕКТУРИ
08200, м. Ipniiib, вул. Т. Шевченка, 2-а

Телефон 61-5-4 0, 61-3-85

M icT o6y/u B iii умови га обмеження забудови земельноУ дкпянки

№ 0170-10-2016 В1Д «31» жовтня 2016р.
м. Ipniiib, вул. Ушверситетська, 1-г, 1-е
(адреса або \iicne розташування земельно! лшянки)

Загальн] д а т :
1.
Назва об'екта буд1вництва: дагатоквартирнин житловии дубинок (дубинок №1);
2. 1нформащя про замовника: гр. Роспотиюк Валентина Анатоливна ;
3. Пам1ри забудови: иове дуд/вництво;
4. Адреса буд1вництва або Micne розташування об'екта: м. Ipniiib, вул. У шверситетська, 1г, 1-е;
5. Документ, що пщтверджуе право BjiacnocTi або користування земельною дшянкою:
шформацпип бов/бки з Держ авного реестру речових прав на нерухоме майно (тдекеш
номера 62966468 та 63082689);
6. Плота земельноУ дшянки -0,2000 гекгар1в:
7. Цшьове призначення земельноУ ;иляпки: для буд'ишиитва та обслуговувапня житлового
дубинку, господарських dydiee.ib i споруд(присабидпа дтянка);
8. Посилання на м1стобуд1вну документашю: генеральний план населеного пункту, план
зонування. детальний план тери гор1У та рппення про Ух затверджения (у раз! наявностр
Генеральний плач Miami Ipniiib иипверджении ранениям 1ршпськоУ мДъкоУ ради №>263939-У1 aid 20.12.20/2 року; план зонування територи м. Ipniiib затвербжении ранениям
IpnincbKoi мкькоУ ради №>3260-45-У1 aid 27.06.2013 року, ранения виконавчого комтхету
IpnincbKoiMichKoiради №>125/19 aid 19.05.2015 року.
9. Функцюнальне призначення земельноУ дшянки - земл! житлово'У та громабськоУ
забудови;

П л ота забудови, \Г
Ki.ibiviei b квартир, ни
П лота квартир, м"
Загальна п л ота, м"
П лота вбудованих
нежиглових примнцень, \Г

1.
2.
3.
4.

995
216
9880
14233
960

1УПетобуд1иш умови га обмсження:
Граничнодопустима висота буупвель -- 49,0 м;
Максимально допустимий вщеоток забудови земельноУ дтянки - 40% :
Максимально допустима ндлыпеть населения (для житловоУ забудови) 330 o d d на 1 га:
Вщсташ вщ об'екта, який проектуеться, до меж червоних лiнiй та лппй
регулюваиня забудови - 6,0 м ( Розластити exidniгрупп об’скту , схода та inuii
конструктива/ елементи dydie.ii, дренаж'!, оглябовi колобязi i мереж-i, що обслуговують
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буд/влю за межами червой их .liniii, поза межами охороииих зон iiuicenepnux комуи'тацш,
иле а межах земельно/ di /яики зг/дно держава их буд/вельних норм);
5.
Планувалып обмеження (зони охорони пам'яток культурно'!' спадщини, зони охоронюваного
ландшафту, мела юторичних ареал in, прибережш захисш смути, саштарно-захисш та mini
oxopomoBani зони) - зг'/дно вимог Д Б П 360 - 92 ** та схема планувалы/их обмежеиь

Генерального плану м/с та 1рп/нь;
6. Мппмально допустим) в)дстанi шд об'скпв. якл проектуються. до )снуючих будипк)в та
споруд Згщно вимог ДБН 3 6 0 - 9 2 **;
7. Охорошоваш зони )нженсрних комуткащй Згщно вимог ДНИ 360 - 9 2 **;
8. Вимоги до необхщност) проведения iпжс! icpn их вишукувань - зг'/дно з держава им и
буд/велышми нормам// ДБН А .2.1-1-2008 'Чнженерн/ вишукуваная для буд'/в/шцтва".
Зг '/дно вимог Д Б П А. 2.1-1-2008 «Ii/женерн/' вишукування для буд/вництва», виконати
топозйомку М 1:500 /па геолог'/чн/ вишукування;
9. Вимоги щодо благоустрою (в тому чисто щодо вшновлення благоустрою)? г/дн оД Б Н 3 6 0 - 92
*

В/дновити благоустрш тер //тори теля прокладання и/ж енерт/х мереж. Проектом
нередбачитн озеленеш/я прилегло/ до будинк/в тернторн. П'/д'/здп'/ шляхи та м/сця
паркувааня автомобШв, виконати в асфальтобетон/. Для в/шощення ппнох/дних
дор/жок - використати тротуарну плитку. Передбачити н/женерну тдготовку
тернторн , виконати проект зливово/ канал/заци;
10. Забезпечення умов транспортно-шшохщного зв'язку - Зг/дно вимог ДБН 360 - 92 * *.
Створит//умови для зручного / безиечного нерем'/щення людей з обмеженими
фгзнчними можливостями зг'/дно Д Б Н В.2.2.-17:2006 «Будники i сооруди. Дост уп/iicn/ь
будинк/в i споруд для маломоб'/лышх груп населения».
11. Вимоги щодо забезпечення необхщною к1льк)стю мюць зберщання автотранспорту
Зг'/дно вимог Д Б П 360 - 92 **(зм'/на № 4 до ДБН 360-92** зг/дно Наказу М'н/рег'/онбуду
№ 67 в/д 21.06.2011 року);
12. Вимоги щодо охорони культурно)’спадшини в/дсутн/;
13. Вимоги щодо створення безперешкодного жи гтевого середовища для ocio з
обмеженими ф1зичними можливостями та iiimux маломоб)льних груп населения - створит//
умови для зручного '/ безпечного перем'/ще/и/я людей з обмежен/ши ф/зич/ити можливостями
зг/дно ДБН В. 2.2.-17:2006 «Будники '/ споруд//. Доступ/Г/сть будинк/в '/ споруд для маломобн'льпих
груп населения».
Особлив! умови:
до прийнятти об’сков в сксмлуа raniю виконати комплексний ремонт дорожиього
покриттн в кварталi забудовп;
проектом передбачити по гребу в машипо-м1сцях для noeriйnot о та тимчасового
збернания автомобЫв та передбачити розмиценпи необхщних майданчиклв;
до прийнятти об’екту в екенлуазанпо вирипити низания щодо пайовоУ участ i у развит ку
шфраез руктури м1ста Ipniiib;
проект буд|вництва багатоквартирних житлових будинкчв подати на розгляд

