Додаток
до Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежені, (пункт 3 розділу І)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації
17.07.2019  №  39 /08-19
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки
Реконструкція магазину-кафе
(назва об'єкта будівництва)
Загальні дані:
1. Реконструкція;  вул. Свободи, 1Б, с. Холмок, Ужгородський район,	
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
Закарпатська область.	
2. гр. Ходоровська Надія Вікторівна, реєстраційний номер облікової картки

(інформація про замовника)

платника податків:
1943204963, зареєстрована в
м. Ужгород.
вул. Грушевського, буд.
39, кв.102. Ужгородського району
Закарпатської
області.
3. Цільове призначення земельної ділянки: (03.07) для будівництва та	
(відповідність цільового та функціонального призначення
обслуговування будівель торгівлі, загальною площею 0,0306 га	
Територія громадської забудови згідно з генеральним планом с. Холмок,	
затвердженого Рішенням XXII сесії Холмківської сільської ради VII	
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)
скликання від 12 вересня 2017 року та використовується на підставі	
Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про	
реєстрацію права власності 157992339 від 28.02.2019;	
Витягу з Державного земельного кадастру НВ-0002826092019 від 06.03.2019р Кадастровий номер 2124887401:01:001:0026.	
Містобудівні умови та обмеження:
	5,20 м.____________________________________________________________
	82%._______________________________________________________________ ________________________________________________________________

(гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Не визначається._____________________________________________________
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці
(кварталу, мікрорайону))
	5,0 м - до червоної лінії, блокується до існуючої будівлі гр. Тацинець О.В
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, 

При визначенні мінімально допустимих відстаней від об’єкта, що_________	
існуючих будинків та споруд)
проектується , до існуючих будинків та споруд слід враховувати нормативні
розриви (побутові, протипожежні, санітарні, тощо) відповідно до	
будівельних норм , державних стандартів , норм і правил із визначенням	
ступеню вогнестійкості оточуючих будинків та споруд, нормативної	
інсолящіта освітленості приміщень об’єкту реконструкиїї та приміщень будівель на суміжних ділянках.		
	Санітарна та протипожежна охоронні зони АЗС-50,0 м.	

(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)
	Охоронну зону електричних мереж встановити відповідно до Правил	
охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету	

Міністрів України від 04,03.1997р. № 209; Під час проектування забезпечити
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується.
до існуючих інженерних мереж)
виконання вимог діючих будівельних норм, державних стандартів, норм і правил, виконати перенесення (у разі необхідності) інженерних мереж на нормативну відстань від об’єкта реконструкції для забезпечення виконання
вимог діючих будівельних норм за технічними умовами власників	
(балансоутримувачів) мереж.	
Начальник відділу
містобудування та архітектури
(уповноважена особа відповідного
повноваженого органу містобудування
та архітектури)
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(підпис)
Г. Денис
(П.І.Б.)


