
Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

ради

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

«Реконструкція існуючого магазину під торговий заклад по вул. В. Стуса, буд.І-А в м. 
Бурштин, Івано-Франківська область»,77111.

Наказ оекхору містобудування та 
тинської міської 
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№ 03

(назва об'єкта будівництва)
Загальні дані:

1. Реконструкція існуючого магазину під торговий заклад по вул, В, Стуса, буд.І-А в 
м. Бурштин, Івано-Франківська область»,77111.
Кадастровий номер земельної ділянки 2621210300:01:001:0067

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2.Товаристсво з обмеженою відповідальністю «Надія»,
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А00 № 643076,
Місце знаходження юридичної аєоби:771П,І&тю-Фратівєька. область, лс 
Бурштин,вул.В.Стуса, буд. 1-А;Дата проведення державної реєстрації 09.09.1993року 
тел.С __

(інформація про замовника)
3.Функціональне призначення земельної ділянки-відповідно до генерального плану
міста затвердженого рішенням сесії від 30.09.2014 № 01/45-14, категорія земель (землі 
житлової та громадської забудови);
Цільове призначення земельної ділянки -  для роздрібної торгівлі та комерційних 
послуг. Кадастровий номер земельної ділянки 2621210300:01:001:0067(площа 0,0782га);

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на 
місцевому рівні) '

Містобудівні умови та обмеження:,
1.11,30/4,50м; ___ ______________________________________ __________ ____________

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2.64%_______________________________________________________________________

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3.щільність населення житлового кварталу необхідно розрахувати відповідно до 
державних будівельних норм;

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одинйці 
(кварталу, мікрорайону))



МУО від 22.05.2019 №03
4. Об’єкт реконструкції (існуючий магазин) розташований за межами червоної лінії 
вулиці Стуса;
-від меж земельної ділянки:
-фронтальної-5,5м;
-тильної-4,0м;
-бокових-2,0м;
-вії суміжних будівель(сноруд) меж ділянок-12,0м;
-від інженерних комунікацій-12,0м;
-від існуючих зелених насаджень-5,0м;
-від об’єктів з іншими планувальними обмеженнями -14,0м;

(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд)
5.Об’єкт реконструкції розуащовадий за межарэд охороцщр зоц иауг’цдок кул^зурцої 
спадщини, меж 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 та інших.
Проектування здійснювати відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 
територій», ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки і споруди. Основні положення» 
,вимог діючого ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» та рішенням міської ради від 
23.09.2016 №04/17-16 «Правила благоустрою та санітарного утримання території м. 
Бурштин», ДБН 8.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель та споруд” та рішенням 
виконавчого комітету' від 31.03.2016 №58 «Правил розміщення зовнішньої реклами на 
території міста Бурштин та села Витівка»;

(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. Відстань від інженерних мереж-існуюча. В разі заміни інженерних комунікацій 
підключення до мереж здійснювати відповідно до ТУ, які надаються відповідними 
інженерними службами міста. Проектування здійснювати на відкорегованих 
матеріалах інженерно-геодезичних вишукувань М 1:500

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

Завідувач сектору, гояовн 
сектору містобудування т 
Бурштинської міської рад Тетяна Білоока

(П.І.Б.)


