ЗАТВЕРДЖЕНО
УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ
ОБЛАСТІ Відділ містобудування та
архітектури (04053849)______________
(найменування уповноваж еного органу
м істобудування та архітектури)

Наказ № 02/08-19 від 15.01.2021

Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва
Статус документа: Діючий
Реєстраційний номер ЄДЕССБ М 1)01:9950-0452-9700-1486
Реєстраційний номер 02/08-19 від 15.01.2021
Будівництво складу з оф існими приміщеннями за адресою: вул. Дружби 1 "А", с. Великі
Лази, Уж городський район__________________________________________________________
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:
1. Нове будівництво,
Закарпатська обл., Уж городський р., с. Великі Лази , вул. Дружби, 1 "А"
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМЕДИКА" (42383839) , тел.:
0957282921__________________________________________________________________________
(інф ормація про замовників)

3. Кадастровий номер: 2124881200:03:001:0018. Площа: 0.0769 га. Цільове призначення:
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель гром адської забудови Для
будівництва та обслуговування інших будівель гром адської забудови.
Функціональне призначення: територія громадської забудови, згідно документу:
Генеральний план села Великі Лази, поєднаний із детальним планом території,
затверджений IV сесією 7 скликання Баранинської сільської ради від 04.09.2020 №45.
(відповідність цільового та ф ункціонального призначення земельної ділянки м істобудівній докум ентації на
місцевому рівні)

4. Відсутні

__________
(інф ормація про існую чі об'єкти нерухом ого майна)

Містобудівні умови та обмеження:

1. 7.6 м
(граничнодопустим а висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2 . 63 %_______________________________________________________________
(м аксимально допустим ий відсоток забудови земельної ділянки)

3 . Не вимагається
(максимально допустим а щ ільність населення в межах ж и тло во ї забудови від повідної ж итло во ї одиниці
(кварталу, м ікрорайону))

4. до існую чих будинків та споруд: 8 м
до червоних ліній: 3 м
до ліній регулювання забудови: 3 м___________________________________________________
(мінімально допустим і відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, лін ій регулювання забудови,
існую чих будинків та споруд)

5. Відсутні_____________________________________________________________________________
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщ ини, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони охороню ваного ландшафту, зони охорони а р хеологічного культурного шару, в
межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,
прибереж ні захисні см уги, зони санітарної охорони)

6. об’єктів існую чих інж енерних мереж
- Відстані від об'єкта, що проектується, до існую чих мереж визначаються відповідно до
ДБН 5.2.2-12:2019 (Додаток И.1 та Додаток И.2). Охоронну зону електричних мереж, ГІЕП
- 0,4 кВт, встановити відповідно до Правил електричних мереж, затверджених
постановою Кабінету М іністрів України від 04.03.1997 р. №209, 2 метра по обидві
сторони від л ін ії електропередач. Під час проектування забезпечити виконання вимог
діючих будівельних норм, держ авних стандартів, норм і правил. - 74 м2
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інж енерних ком унікацій, відстані від об’єкта, що проектується,
до існую чих інж енерних мереж)

Начальник відділу
містобудування та архітектури
- головний архітектор
Уж городського району
(уп ов н ова ж ен а о с о б а в ід п о в ід н о го
у п о в н о в а ж е н о го о р га н у
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Документ створено в Єдиній державній електронній системі у сф ері будівництва.
Дата створення: 19.01.2021

