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Про затвердження містобудівних
умов та обмежень для проектування
об’єкта будівництва
Відповідно до частини сьомої статті 29 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», на виконання наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального будівництва
України від 31.05.2017 № 135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру
містобудівних умов та обмежень» та наказу Сектора регіонального розвитку,
містобудування та архітектури райдержадміністрації, розглянувши заяву
Турецького Миколи Нікіфоровича про затвердження містобудівних умов та
обмежень на можливість будівництва автомийки самообслуговування на
перехресті вул. Спортивної та вул.Кіцманської в м. Заставна, Заставнівського рну Чернівецької обл. від 14.05.19 року, реєстраційний № 19/3205.
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта
будівництва: будівництво автомийки самообслуговування на перехресті вул.
Спортивної та вул. Кіцманської в м. Заставна Заставнівського р-ну Чернівецької
обл.
2. Внести до Реєстру електронну скан-копію примірника наказу про
затвердження містобудівних умов та обмежень з додатком через веб-сайт
Заставнівської райдержадміністрації не пізніше п ’яти робочих днів з дати
видання наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень.
3,..Кощроль за виконання наказу залишаю за собою.
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ЗфвІдуІіач сектора! регіонального розвитку,
міутрфдувацця та архітектури
р а и б ^ ^ ^ ^ ж а в н о ї адміністрації

В. Вікірюк

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ сектора регіонального розвитку,
містобудування та архітектури
райдержадміністрації
від « /!> »
2019 №

Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва
Будівництво автомийки самообслуговування на перехресті вул. Спортивної та
вул. Бірманської в м. Заставна Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:
1. Будівництво автомийки самообслуговування на перехресті вул. Спортивної та
вул. Бірманської в м. Заставна.________________________________________________
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Турецький Микола Нікіфорович. Адреса: м.Заставна, вул. Миколайчука, 3.
Паспорт КР 664336, виданий Заставнівським РВ УМВС України в Чернівецькій
обл. 14 грудня 2001 р. Ідентифікаційний номер 2408501156.____________________
(інформація про замовника)

3. Індексний номер витягу: 156493206, виданий 15.02.19 р. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на
місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:
1. 5,4 метрів._________________________________________________
(гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2 . 11 % .
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Відсутня.________________________________________________________________
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

4. Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 « Планування і забудова територій»__________________
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Відсутні._________________________________________________________________
(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. ділянка частково обмежена кабелем зв’язку .
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до
існуючих інженерних мереж)
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