
 
 

 

Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ сектору містобудування та 

архітектури Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

__________________________                    

(найменування уповноваженого  
 органу містобудування та архітектури)                
 

                                                                                                                   від 09.09. 2019 №04                                                               

Містобудівні умови та обмеження  

для проектування об’єкта будівництва 
 

  «Нове будівництво теплової мережі до громадської будівлі з влаштуванням вузла 

обліку теплової мережі в м. Бурштин, вул. Січових Стрільців,15, Івано-Франківська 

область». 

____________________________________________________________________________  
                                                                  (назва об'єкта будівництва)  

                                                      Загальні дані: 

1. «Нове будівництво теплової мережі до громадської будівлі з влаштуванням вузла 

обліку теплової мережі в м. Бурштин, вул. Січових Стрільців,15, Івано-Франківська 

область ». 

____________________________________________________________________________ 
  (вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки) 

 

2. Виконавчий комітет Бурштинської міської ради, вул. Січових Стрільців,буд.4  

м. Бурштин Івано-Франківська область,77111 , Код ЄДРПОУ 04357466; 

_______________________________________________________________________________ 
                                       (інформація про замовника) 

3. Відповідно до генерального плану міста  затвердженого рішенням міської ради  від  

30.09.2014 № 01/45-14, категорія земель (територія  комунальної власності-вулиці 

місцевого значення, проїзди); 

_______________________________________________________________________________ 
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на 

місцевому рівні) 

Містобудівні умови та обмеження: 
1. не враховується;    

_______________________________________________________________________________  
                    (граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах) 

2. не враховується;    

________________________________________________________________________________  
                         (максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки) 

3. не враховується;   

____________________________________________________________________________  
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці 

(кварталу, мікрорайону)) 

 

 

 

 



 

 

 

4.відстань до червоної лінії вулиці Січових Стрільців  не враховується, об’єкт 

будівництва розташований   в глибині житлового кварталу. Відстань від найближчих 

житлових 4-ох поверхових житлових будинків не менше 20.0м . 

________________________________________________________________________________  
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, 

існуючих будинків та споруд) 
 

5.проектування здійснювати згідно ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 

територій»; земельна ділянка знаходиться за межами зон охорони  пам’яток, 

культурної спадщини, охоронюваного ландшафту, історичних ареалів, зон охорони  

археологічного культурного шару, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, 

прибережні захисні смуги, зон регулювання забудови та інших зон. 
________________________________________________________________________________  
(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.на території земельної ділянки охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, не 

виявлені; проектування здійснювати на відкорегованих  матеріалах інженерно-

геодезичних вишукувань М 1:500; виконання робіт в місцях перетину з існуючими 

інженерними мережами виконувати в присутності балансоутримувачів даних мереж. 

____________________________________________________________________ 
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до 

існуючих інженерних мереж) 

 

 

 Завідувач сектору, головний архітектор міста, 

 сектору містобудування та архітектури  

 Бурштинської міської ради___________________________________        Тетяна Білоока                

                                                                                         (підпис)                                 (П.І.Б.) 
                 
      



 

 


