
IPIIIHCbKA MICbKA РАДА 

КШВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИИ KOMITET
08200, КиТвська область, м. IpniHb, вул. Т. Шевченка, 2-а

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ eiddmy листобудуеання та

№ A //J  aid О / Ов 2 0 /4
(найменування уповноваженого 

органу мютобудування та арх1тектури)

№ ________2206 Q -  £>*> - 2D/'7 eid  « Q 6  » < 0 6  2 0 1 7  р.

М1стобуд1вш умови та обмеження 
для проектування об’екта буд!вництва

Багатоквартирний житловий будинок (будинок №  3)
(назва об'екта буд!вництва)

Загальш даш:
L м 1рпть, вул. Ушверситетсъка,!-О ;

(вид буд1вництва, адреса або мшцезнаходження земельноТ дшянки)

Z Роспотнюк Валентина Анатоливна
(шформагня про замовника)

Земельш дшянки для буд1вництва та обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку, догов'т Kynimi -  продажу земельно/ дшянки eid 15.07.2016(зареестровано в 
peecmpi за №  4417), догов'т кутвл1 -  продажу земельноУ дтянки eid 17.10.2016 
(зареестровано в peecmpi за №  6124); догов'ю кутвл'ь -  продажу земельноi  дтянки eid 
07.07.2016(зареестровано в peecmpi за №  4193), догов'т Kynieui -  продажу земельной 
дтянки eid 07,07,2016 (зареестровано в peecmpi за №4190) вгдносяться до земель 
житловоУ та громадськоi забудови зг'к)но Генерального плану листа 1ртнь 
затвердженого рниенням 1рн'шсько! мтькоИ ради №2 (39-39-VI eid 20.12.2012 року; 
та плану зонування територи м. IpniHb затвердженого рииенпям IpniiicbKOi лиськоУ 
ради №  3260-45-V I eid 27.06.2013року.

_  (вщповшшсть цшьового та функцюнального призначення земельноТ дшянки мютобуд1внш документацп 
на мкцевому piBHi)

(максимально допустимий вшсоток забудови земельноТ дшянки)
3. Щтыйсть населения житлового квартету з повшш комплексом установ i тдприемств 

мкаевого значения ел id npuumamu eidnoeiduo до щшьноспи бтыиих структуриих елеменпив у

1.
Млстобуд!вш умови та обмеження:

65,0 м _____ ____________
(граничнодопустима висотшсть будинкчв, буд!вель та споруд у метрах)

2 . 50%



межах 180 - 450 люд./га(Величина щигьноспи населения .титлового кварталу може бути прийнята
бигыие як 450 людУга nvu eidnoeidnoMy обгрунтуванш).

При проектуваит врахувати норма pieuio комфорту проживания не пижче за м'тшалыю
допустим'!

(максимально допустима щшьнють населения в межах житловоТ забудови 
вщповщно'Т житловоТ одиниш (кварталу, мшрорайону)

4 . -6 ,0м ( Розлистити exidm групп объекту, сходи та imui конструктивш елементи 
6уд 1вл1, дренаж!, оглядовг колодязi i мерема, що обслуговують буд'шио за межами 
червоних лтш, поза межами охоронних зон шженерних комушкацШ, але в межах 
земельно! дйлянки згздпо держава их будгвельних норм;)
(мЫмально допустим! вщсташ вщ об’екта, що проектуеться, до червоних лшШ, лшш регулювання 
забудови, юнуючих будинюв та споруд)

5. - зг1дно вимог Д Б Н  360-92 ** та схеми планувальних обмежень Генерального плану 
листа Ipniub
(планувальш обмеження (охоронш зони пам’яток культурно!' спадщини, меж1 юторичних ареал1в, зони 
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археолопчного культурного шару, 
в межах яких д!е спещальний режим Тх використання, охоронш зони об’ект1в природно-заповщного фонду, 
прибережш захисш смути, зони саштарно'Т охорони)

6 . -3zidno вимог Д Б Н  360 - 92 **(змша № 4 до Д БН  360-92** 3zidno Наказу Мшрегюнбуду 
№ 6 7  в id 21.06.2011 року);
(охоронш зони об’ект1в транспорту, зв’язку, шженерних комушкацш, вщсташ в)доб’екта, що 
проектуеться, до юнуючих шженерних мереж)

Начальник eidduiy лйснюбудуванпя та архипектури 
Ipn in сь ко’! м icbKoi рад и СанонМ.М.


