з
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 19.06.2018 №148
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки
Берегоукріплення річки Сівка в м. Калмлі
Івано-Франківської області (нове будівництво)
Загальні дані:
1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки
- нове будівництво, в районі проспекту Лесі Українки,
м.Калуш Івано-Франківської області:
2. Інформація про замовника - Управління будівництва та
розвитку
інфраструктури
Калуської
міської
ради,
ідентифікаційний номер Я7і 2ддб 7. м-н ІІІептицького. 2
м.Калмп Івано-Франківської області;
3.
В ід п о в ід н іс т ь
ц іл ь о в о г о
та функціонального призначення
земельної ділянки - Цільове та функціональне призначення
земельної ділянки відповідає містобудівній документації на
місцевому рівні згідно з генеральним планом забудови
м.Калуша, затвердженого рішенням Калуської міської ради від
об.об.201.4 № ю6о:
Містобудівні умови та обмеження:
1. Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах
- будівництво інженерних споруд - не НОРМУЄТЬСЯ.
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки - не
нормується:
3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової
забудови відповідної житлової одиниці (кварталу,мікрорайону) нежитлова забудова:
4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до
червоних ліній, лінії регулювання забудови, існуючих будинків та споруд
- берегоукріплення в межах прибережної захисної с м у г и річки
Сівки:
5. Планувальні обмеження (охоронні зони памяток 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
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зони об’єктів природно-заповітного фонду, прибережні захисні смуги,
зони санітарної охорони) - будівництво в межах санітарнозахисної зони річки Сівки:
6. Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж відстані до і с н у ю ч и х інженерних мереж згідно ДБН 260-02**
додаток 8.1.
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