IPIIIHCbKA MICbKA РАДА
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М1Стобуд1вш умови та обмеження
для проектування об’екта буд1вництва
Багатоквартырный жытловый будынок (будынок №5)
(назва об'екта буд1вництва)

Загальш даш:
1.

Нове буд'шшитво, м IpniHb, вул. Ушверситетська, 1-п;
(вид буд1вництва, адреса або мюцезнаходження земельноТ дшянки)

2. Роспотнюк Валентина Анатоливна;
(шформашя про замовника)

3.

Земельш дтянки для oydienupmea та обслуговування житлового будинку,
господарських
будкель i споруд, догов/р кутвл '1 - продажу земельно/ дтянки eid
07.07.2016 року( зареестровано в peecmpi за № 4193), dozoeip кутвлi - продажу земельно/
дтянки eid 07.07.2016 року(зареестровано в peecmpi за № 4190), земельна дтянка 0,1000 га
(кадастровый номер 3210900000:01:175:0220); земельна дтянка 0,1102 га (кадастровый
номер 3210900000:03:005:0013); в1дносяться до земель жиптовоУ та громадськоi
забудови згздно Генерального плану м кт а 1ртнь затвердженого рш ен н ям IpnincbKoi
MicbKoi ради № 2639-39-VI eid 20.12.2012 року; та плану зонування територн
м. Ipitinb затвердженого рииенням IpnincbKoi м к ь к о i ради № 3260-45-V I eid
27.06.2013року. Детальный план територн забудови кварталу м к т а IpniHb
обмеженого
вулицями
Ункерситетсъкою,
Свердлова
та
с/т
„Берика"
затверджений ранениям IpnincbKoiлисько!ради за № 4305-62-VI eid 11 грудня 2014
року.
(вщповщшсть цшьового та функцюнального призначення земельноТ дтянки м1стобуд1внш документацп
на мюцевому piBHi)

М1стобуд1вш умови та обмеження:
1.

__________

65 м________ ______ _________________________

(граничнодопустима висотнють будинюв, буд1вель та споруд у метрах)

2 . _______________________________

50%__________

(максимально допустимий вщсоток забудови земельно! дшянки)

3 . - Щигьшсть населения житлового кварталу з поен им комплексом установ i
тдприемств м кцевого значения сл'и) приймати eidnoeidHO до щ1льност1 бтьших
структурных елемештв у меж ах 180-450 люд/га (Величина щ'ньност'з населения
житлового кварталу мож е бути прийнята б'тыие як 450 люд./га при eidnoeidnoMy
обгрунтуванш). При проектувант врахувати норми piem o комфорту проживания не
нижче за мш т алъно допустили;
(максимально допустима щгльшсть населения в межах житлово!забудови
вщпов1дно'1' житловоТ одинищ (кварталу, мшрорайону)

4 -6 ,0 м ( Розмкт ит и exidm групи объекту , сходи та iniui конструктивш елементи
б>уд'1 вл 1 , дренаж^ оглядовi колодязi / мережи ЩО обслуговують будзвлю за межами
червоних лтШ, поза меж ами охоронних зон шженерних комушкацш, але в меж ах
земельно! дтянки зг'гдно державных будгвельних норм;)
(мшмально допустим! вщсташ вщ о б ’екта, що проектуеться, до червоних лшш, лшш регулювання
забудови, юнуючих будинюв та споруд)

5. - зглдно вимог Д Б Н 360-92 ** та схеми планувальних обмежень Генерального плану
м кт а 1ртнь
(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 д1е спещальний режим Ух використання, охоронш зони об’еклв природно-заповщного фонду,
прибережш захисш смуги, зони саштарноУ охорони)

6. -зглдно вимог Д Б Н 360 - 92 **(змта № 4 до Д Б Н 360-92** зг1дпо Наказу Мтрегюнбуду
№ 6 7 eid 21.06.2011 року);
(охоронш зони об’ект1в транспорту, зв’язку, шженерних комушкацш, вщсташ вщ об’екта, що
проектуеться, до юнуючих шженерних мереж)

Начальник eidduiy лйстобудування та архитектуры
1рпшсько! м кько! ради
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