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ЗАТВЕРДЖЕНО

ГОЩАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Вiддiл

архiтектури, мiстобудування, житлово-

комунмьного господарства та

будiвництва Гощансько'l селищноi ради
(043s54i6)

(найменування уповноваженоtо органу мiстобудування та

архiтектури)

Наказ Ne 09/08-01-01 вiд 25.О4,2О22

Мiстобудiвнi умови та обмеження

для проектування об'екта будiвництва

Статус документа:.Щiючи й

Ресстрацiйний номер СДЕССБ МU01:4057-1004-7949-725З

Реестрацiй н ий номер 09/08-01-01 (А282405710047110864З) вiд 25,О4,2022

рекоttструкцiя квартири Ns9 в житловому будинку No76 на вулицi Незалежностi у смт Гоща

ГоLцанськоi' територiальноl громади пiд офiснi примi щення

(назва об'скта будiвн ицтва)

3агмьнiданi:

реконструкцiя, PiBHeHcbKa обл., Рiвненський район, Гощанська територiальна громада, смт Гоща

(станом rra 01.01.2021), вулиця Незалежностi , б. 76

(вид будiвни цтва, адреса або м iсцезtlаходжеt{ня земельноl' дiлянки)

lcaK Марiя Борисiвна (3З45З]-700В) lD-KapTKa: 006600508 видана 5614 25.0B.2O2I ,тел,:

+зв(067)- 100-77-50

(iнформацiя про замовникiв)

Фуttкцiоttа.ilьtlе {lризначення: Малоповерхова жит/lовазабудова згiдно документУ:

озtлака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального призначення земельноl'

дiлянки: lle зазначено

(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноi'дillянки мiстобудiвнiЙ

документацi'l наrмiсцевому pi BHi)

реестрацiйний номер:2177769556212 - Назва: квартирj- Площа:4З.1 кв.м. - Адреса: PiBHeHcbKa

об.rl., Гоttцанський р., смт Гоща, вулиця Незалежностi, будинок 76, квартира 9

4,



(iнформацiя про iснуючi об'екти нерухомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:

2 8 м (lснуюча ((висота примiщень квартири вiд пiдлоги до стелi), просктування вести в межах

об'скта реконструкцil , визначеного документами на право власностi, без змiни вiдмiток пiдлоги та

висоти примiщень)))

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрЬх1

(Проектування вести в межах власних примiщень та iснуючих фундаментiв будинку)

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельно i дiлянки)

З. Вiдсутнi

(максимально допустима щiльнiсть населення в межах житловоТ забудови вiдповiдноi'житлово'i

одиницi (кварталу, мiкрорайону))

Вiдсутнi

(мiнiма,пьно допустимi вiдстанi вiд об'екта, що проектусться, до червоних лiнiЙ, лiнiй

регулюван}tя забудови, iсtlуючих будинкiв та споруд)

Вiдсутtli

(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурно'[ спадщини, межi iсторичних ареалiв,

зони регуillовання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного

ку/lьтурного шару, в межах яких дiе спецiальний режим'[х використання, oxopoHHi зони об'ектiв

природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охоррни)

6, Вiдсутнi

(oxopoHHi зони об'сктiв транспорту, зв'язку, iнженерних комунiкацiЙ, вiдстанi вiд об'екта, що

проектусться, до их мереж)

Керiвник Мельник lгор .Щмитрович
(посада) (прiзвище, iм'я, по батьковi)

,Щокумент створено в единiй державнiй елект

flaTa створе ння: 25,04.2О22
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