УКРАЇНА
РУДНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Залізничного району м.Львова
3 пленарне ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ скликання
РІШЕННЯ №86
від 26.09.2018
Про затвердження містобудівних умов
та
обмежень
з
будівництва
автозаправної станції та АГЗП на
вул.Миру, в смт.Рудне та внесення
змін в містобудівні умови та
обмеження
забудови
земельної
ділянки з будівництва Автозаправної
станції на вул..Миру в смт.Рудне
виданих
Рудненською
селищною
радою від 17.07.2015р. №0715-227
Розглянувши звернення ФОП Буба Є.Є. від 02.08.2018р. №Б-678,
містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками об’єкта
будівництва автозаправної станції та АГЗП на вул. Миру в смт.Рудне, розроблений
ПП «Буд-АРТ» архітектором Ткач А.О. кваліфікаційний сертифікат Серія АА
№000061, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права від 25.06.2015р. №39701625, Договір суборенди
землі від 25.06.2015р., в реєстрі №775, містобудівні умови та обмеження забудови
земельної ділянки від 17.07.2015р. №0715-227 виданих Рудненською селищною
радою,керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні »,
Виконавчий комітет Рудненської селищної ради вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження на будівництво автозаправної
станції та АГЗП на вул. Миру в смт. Рудне;
2.ФОП Буба Є.Є.:
2.1.Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне
забезпечення проектованого об’єкта;
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який
має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести
його експертизу згідно з законодавством України;
2.3.Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю
у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок
виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів;
3. Внести зміни до містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на вул. Миру в смт.Рудне виданих Рудненською селищною радою від
17.07.2015р.№0715-227, а саме назву об’єкта з «Будівництво автозаправної станції

на вул.Миру в смт.Рудне» замінити на «Будівництво автозаправної станції та
АГЗП», змінити форму містобудівних умов та обмежень відповідно до Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України №135 від 31.05.2017р. «Про затвердження Порядку ведення
реєстру містобудівних умов та обмежень»
4. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань
містобудування.

Селищний голова

І.Форманчук

