
Додаток
»о Порядку пелени» реєстру 

містобудівних умов та обмежень 
(пункт З ртл ілу І)

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Никлі нідді-іу м ігіобулуїшііни та и (і\іггк іур н  
Ужгороде мк»ї райпгржааміи (с і рації
21.0Н.202П.У» З І /08-19

Містобудівні уминн ти обмеження 
іибудовн іемсльноїділянки

Пудівнищнво фермерської садиби
рчіім он'ектл Гіудівшмкмі

Заі ильні лані:

/. Нове будін нишнво: і  а меж ами населеного пункту на території Оноківської
сільської ради. Ужгородський район, Закарпатська область.__________________ _

_____,  & _________________ *  -------------------------- —і--------- *------------------------- :  _____
7 * «
і

3. цільове нри ишченнн ісм єльн о ї ділянки площею 2,00 га: для ведення особистого 
селянсько.'о господарства. Кадастровий номер 2124884X00:1)5:002:0007.

. (яміюаіл місті цілком»-» тл фупмцімииикмо приіиачеммя
Функиіиш иьне нрт пачення іеме.іьноїділянки відповідні детальному плану

«смс.імизі ділянки міїлобудіиімй .юьччгміаїш ми иісмс&ои} рівнії
території, чатвердженого розпорядженням голоси Уж городської районної_____
державної адміністрації М'106 аід і 8.04.2014 року.
Ділянка використовується на підст аві:
Державного акту на право класності на земельну ділянку серія Я Л  №053271, 
нірі'і спаюваного в К и т і шнасів реї страиїї державних актів про право власності 
на землю та на право користування землею, договорів оренда землі ні 
Лі-1)11023600278 від 23.12.2010 п.:
Витягу з Державного земельного кадастру про земельну д іїян ку номер 
І/В -2 4)4636442020 від 20.07.2020 п.

Містобудівні умови та обмсжчміни:

1. <4,0 ,м; згідно містобудівного ро { р а х у н к у . ________________________
(граіінчии лопусі има ткотиісп, 0> •.нпкт будівель тл спору ’і у чп|>ах)

2. 31,90% згідно містобудівного ро/рахунку і врахуванням існуючих будівель.
(максимально допустимий відсоюк иііузоаи «:мг ікної ділянки)



3. Не віаш іччіт ьсн.____________________ ______________________________________
Ічакскмяиміо допустима ші.ткнкть кассленн» н межах ЖІП.ТОООІ тни .юаи вніиовіапоТ жні.іОВоТодиниці 
(«вартцлу, мікрорайону )і
•І. 50,00 м  - до червоної л ін ії, 8,0 м до існуючого обпоїш.________________________

( уінімяшіио допустимі відстані ні а об'єкти що п р о е к т  п а » .ти червони» піній, ліній

При «изначенні мінімально допустимих відстаней під об 'гати, що_____________
рсіудюмнн» «будови, існуючих ііуаішктв ти споруд)

проектустьси, до існую чих будинків та споруд слід «раховунати нормативні 
розриті (побутові, прот ипож еж ні санітарні, тощо) відповідні) до 
Д Ч Н  Б .2.2-12:201^. Л Б Н  В. 1.1-7-2016 «П ож еж на безпека о б 'попів будіениипті».

5. Иідсуіині.___________________________________________________________________ __
(плану канни обмеженії» (охпроши тонн іам ’кток культурної спадщини межі історичних .третій, тони 

ічтхлюмнн* ибуяовії міни счороіпоеамоіи лзіишлфіу. томи о»о)юші археологічного культурної о шару 
н межах «міх ач" сгктіііииіиП режим їх використані'», охоронні «чиї об'ехчіи природно-танові т о ю  фонду, 

пріч'іеїх'жпі Тахисмі Смуги. ІОНИ самимрноТІ охорони)
6.Охоронно зона , ІЕ Г І  3>к'в -по 15 ,и в кож ну сторону під крайнього проводу_____
Охііронну тну електричних мереж  встановити відповідно до Правил охорони 
електричних мереж, штверджених постачаною Кабінету М іністрів України
під 04.0.1199 7о. .У? 209. _________________________________________
Відстані під об'єкта , що проектується , і)о існую чих мереж  визначаються 
відповідно до Л Б Н  И.2.2-12:2019 (додаток И .Іп іп  додаток И2). _________________

(охоронні «ми сбЧктім ірапспоріу. л Г* п у . інженерних комунікацій, оїдспін «ід об'« «да, ик> іі|Юектуоіьс«,
до існуючих інженерних мереж)

П ід чиє проектування забезпечити виконаним вимне дію чих будівельних______
норм, державних стандартів, норм і  привід.

От ріт шни Т У  у відповідних інж енерних служ б, необхідних для_____________
функціонування о б 'екту.

Начальник відділу 
містобудування та архітектури
(упошюкажеиз особа кідповілмою 
ним по важеної о органу містобуду кпин* 
та архітектури)

ҐЛ

(ПІДПИС» д-г Галина Д Г.Н И С
(П і ї ї )


