
Додаток
до Порядку ведення реєстру 

містобудівних умов та обмежень 
(пункт 3 розділу І)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування іа архітектури 
У  ж го роде ь кої ра йде ржа д у і і н істра ції

24. 11.2017 №  13 / 01-19

Містобудівні умови га обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

Будівництво церкви «Пресвятої Трійці»
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

/. Нове будівництво, с.Ляхівиі,І30, територія Худлівеької_______________
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

сільської ради, Ужгородський район, Закарпатська од.кість________________

2. Релігійно греко-католииька громада ((Пресвятої Трійці»_________________
(інформація про замовника)

в особі адміністратора громади К у ї ь м и  Василя Васильовича_______________

3. ЦЕ іьове призначення земельної ділянки: для будівництва ти_____________
(відповідність цільового

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, згідно________
Витягу і Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності індексний № 100662486 від 18.10.2017; Витягу і  Державного 
ісмсльного кадастру про земельну ділянку /ІВ -  21021З1502017від 09.08.2017; 
кадастровий номер 21248X7600:15:015:0010; сельбищна іона згідно детального

та функціонального призначення

плану території, затвердженого рішенням ІЗ сесії Худлівеької сільської ради
(земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)

УІІ скликання від / 7.03.2017р. М> 252____________________________________

Містобудівні умови та обмеження:
1. 14,0 м, згідно містобудівного розрахунку____________________________

(граничнодопустима висотпість будинків, будівель та споруд у метрах)

2 . 20,0 %;  _________________ ' _____________

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. не вимагається___________________________________________________
(максимально допустима тільність населення в межах житлової забудови 

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4. 6,0 м - до червоної лінії; 3,0 м - до межі земельної ділянки,______________
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, шо проектується, до червоних ліній.



ліній регулювання "забудови, існуючих будинків та споруд)
25, Ом - до існуючої будівлі_____________________

5. Немає.___________________________________________________________
(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурною шару, 
в межах яких ліс спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, 
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Немає.___________________________________________________________
(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку. інженерних комупіка піл. відстані від об'єкта. що проектується

до існуючих інженерних мереж)

Началі.пик відділу
містобудування та архітектури
(уповноважена особа відповідного 
повноваженню органу містобуду вання

та архітектури)


