Додаток
до Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень (пункт 3 розділу І)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації
28.08.2019 № 50/08-19
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки
Будівництво багатопаливної автозаправної станції з комплексом
(назва об'єкта будівництва)
сервісного обслуговування водіїв та пасажирів ТОВ «АЙРЕН ДЕЙЛ»
Загальні дані:
	Нове будівництво; на території Соломонівської сільської ради,_________ __
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

Ужгородський район. Закарпатська область на автодорозі Київ -Чоп.________
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
	ТОВ «АЙРЕНДЕЙЛ» код ЄДРПОУ 37341954, 04080, м. Київ, Подільський___
район, вул. Юрківська, буд. 40/5, офіс 3.____________________________________

(інформація про замовника)
	Цільове призначення земельної ділянки:	для розміщення та експлуатації

об’єктів дорожнього сервісу відповідно до генерального плану._______________
(відповідність цільового та функціонального призначення
с. Соломоново і схеми розвитку території спеціальної економічної зони та
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)
детального плану території, затвердженого Рішенням VI сесії Соломонівської сільської ради VI скликання (3-є засідання) від 02.03.2012 р.__________________
Земельна ділянка. площею 0,2286 га використовується на підставі Витягу з_ _ Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права_  _ власності індексний номер 177617882 від 15.08.2019 р.; Витягу з Державного  _ земельного кадастру про земельну ділянку НВ-210365958201 від 01.08.2019 р;  _
Кадастровий номер 2124886200:11:019:0004.____________________________   _
Земельна ділянка, площею 0,2024 га використовується на підставі Витягу з  _ Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію праві,  _ власності Індексний номер 177615395 від 15.08.2019 р.; Витягу з Державного_ земельного кадастру про земельну ділянку НВ -2103659482019 від 01.08.2019 р. Кадастровий номер земельної ділянки 2124886200:11:019:0005.______________
Містобудівні умови та обмеження:
1.
2.
6,5 м.___________________________________________________________
25 %.______________________________________________________       __  ___
(гранично допустима висотиість будинків, будівель та споруд у метрах)
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
Не застосовується.________________________________________________
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))
6,00 м - до червоної лінії, на лінії регулювання забудови, на сусідніх_______
земельних ділянках відсутня забудова.______________________________ ____
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання
При визначенні мінімально допустимих відстаней від об’єкта, що_______ __
забудови, існуючих будинків та споруд)
проектується , до існуючих будинків та споруд слід враховувати нормативні розриви (побутові, протипожежні, санітарні, тощо) відповідно до ДБН_____ Б.2,2-12:2018, ДБНВЛ. 1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»,___ будівельних норм , державних стандартів , норм і правил із визначенням_____
ступеню вогнестійкості оточуючих будинків та споруд,________________   __
нормативної	інсоляції та освітленості приміщень об’єкту будівництва___
та приміщень, будівель на суміжних ділянках.____________________________
Санітарно-захисна зона АЗС- 50 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)
ЛЕП 35 кВ-з охоронною зоною по 15,0 м від крайніх проводів в кожну___
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта,
сторону Постанова Кабміну України від 4 березня 1997 р. N209 «Про______
затвердження Правил охорони електричних мереж»: Під час_____________
що проектується, до існуючих інженерних мереж)
проектування забезпечити 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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