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Про заmверdясення
мiсmобуdiвнuх умов mа обмеакень

Вiдповiдно до ч. 8 ст. 29 Закону УкраТни <Про реryлювання мiстобудiвноi
дiяльностi> та ПорядкУ ведеЕнЯ реестру мiстобудiвних умов та обмежень, якi

затвердженi наказоМ MiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвниuтва та

житлово-комунаJIьного господарства Украiни вiд 31 травня 2017 року JФ 135

зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii украiъи 09 червня 2011 р. л! 714lз0582
та розглянувши заяву IIро надання мiстобудiвних умов та обмежень

Кацюба IzoD Романовuч
1Заvовник)

ЕАКАЗУЮ:

згiдно додатку Nл1 до цього наказу.
2. Контроль за виконанням цього наказу заJIишаю за собою.

Начальник вiддiлу
мiстобудувапня та архiтектури
Городоцькоi райдержалмiнiстрацii

гопоiоuькоzо оайонч Л bBiBcbkoi обласmi>
(назва об'екта та його мiсцезнаходrrtення)

обмеження для проектування
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ вiддiлу мiстобудуванrrя та

9р}ц9{Iрц_|9р9д,од!59_i Щ _
(ЕаймеIт]rваяЕя уповноваженого оргаrry
м ic rобулl ван ня la архilекг) ри)

22,05,20l8 Ns 09-18/55

Мiстобдiвнi умови та обмежецня
для проектування обl€ктiв бцiвництва

Будiвничтво 4-х поверхового житлового бlцинку з вбудованими примiщеннями
магазину на вул, Джерельнiй, i5-a у м. Городок, Городоцького району, Львiвськоi
областi

1. Нове будiвництво, вул.
. Лъвiвська область

(назва об'скта бlдiввичтва)

Загальнi данi
.Щжерельна, 15-а, м. Городок, Городоцький район,

(вид будiвничтва, адреса або мiсцезваходженrrя зем9льЕоi дiлянки)

2. Кацюба Iгор Романович, СДРПоУлПН 3127806890 Адреса реестрацii:
Городоцький район, Micтo Городок,вулиця ,,Щжерельна,32 поштовий iндекс -

81500
(iнформачiя про замовпика)

3, Щiльове призначеншI - .Щля будiвництва i обслуговування багатоквартирного
житлового булинку (02.03), Кадастровий номер: 46209 l 0 1 00 :29 :0 1 7 : 0 1 7 1,
Футrкцiональне призначення - Землi житловоi та громадськоТ забудови ,

.Щодаткова iнформацiя - Idiльове та функцiональне призначення земельноi
дiлянки вiдповiдають мiстобулiвнiй док}ментацii на мiсцевому piвHi.
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мIсцевому plBIrl)

Мiстобlдiвнi умови та обмеження:
1 , 18.05

(IрацичЕо допустима висотнiсть будинкЬ, булiвель та спорул у метрах)

2.66%
(максимально доrryстимий вiдсоток забудови земельпоi дilтянки)

3, Виз:rачити проеюом
(максимально допустима щirъвiсть ааселеllня в межах х(итловоТ забудови вiдповiдноi житловоI о/]иIlиui

(кварталу, мiкрорайону))

4. Розмiщення об'екта передбачити за межами червоних лiнiй згiдно з ДБН З60-
92** "Планування i забудова мiських i сiльських лоселень|' та з дотриманням
санiтарних розривiв та протипожежних вiдстанеЙ до iснуючих громадських

1сп вiдповiдностi до д
(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд об'скта! Itlo проекry€ться, до червоних лiнiй, ",iiнiй реryлювання забудови,

iснуючих будинкiв та споруд)
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5. ПередбачИти розмiщенНя об'сктiВ та споруд з урахуванням сагЙарЕо-
захисЕих, екологlчниХ та пожежЕиХ норм, згiднО специфiки об'скта будiвництва,
врахуватИ положеннЯ ст. 5 ЗУ "Про основи мiстобудування'', oxopoHHi зони
пам'яток купьтурноi спадщини, зони охоронного ланшафry, iсторичнi ареали та
прибережнО -захиснi смуги вiдсуТнi. ЯкщО пiд чаС проведенЕя будь-яких
земJшниХ робiт бlце виявлено знахiдку археологiчного або iсторичного
характеру, то згiдно з ст. 36 ЗУ "Про охорону кульryрноi спадщини'', виконавець
робiт зобов'Язаний зупинИти ixHc подzuiьше ведення i протягом однiсi доби
повiдомити про це обласний Щентр охорони i наукових дослiдженнь пам'яток

Hoi спадщини
(платryвальнi обмежепня (oxopoHHi зояи пам'яток lglr"rypnot 

"пЙЙ""r, "йiЬ.орrrй* чр";i;й;
реryлюванrrя забудОвиJ зони охоронюваноIо лавдшафry, зОни охорони археолОгiчного кlzльц,рногО Шару, в межах
яких дiс спецiальний режим ix використаяня, oxopoEHi зони об'сктiв гtриродяо-зшIовiлного фовду, приберсжнi

захиснi сvlги. зони caHilapHoi охорони;

6. Витримати нормативнi вiдстанi мiж iснуючими та проектними iнженерними
мережами i спорудами згiдно з дод. 8.1. ДБн з60-92** та згiдно п.5 Правил
охороЕи електричних мереж, затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 4.03.1997 М 209. Передбачаеться перенесення iснуючоi лiнii
електропередачi 0,4 кВ кабелем, прокJIаденим в землi, згiдно норм та технiчних
}мов на пiдключення житлового булинку. Приеднання до iнженерних мереж
необхiдно уточнити на

овленомY поDядкч з
(oxopoHHi зони об'сктiв транслорry, зв'язку, iвжеверних

lсЕуючих

стадlях проекryвання та погодити в
мlста.

вlд об'скта, що проекryсться, до

Начальник вiддiлу мiстобудування
.та архiтектури Городоцькоi Р!А, -

головний apxiTeкTop району
(уповноважена особа вiдловiдпого
уповноважеЕого
оргыrу мiстобудування та архiтектури)

ёццg:glgц":л,
(п.LБ.)


