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Реконструкцiя житловоrо Ьудr,**у пiд житловий буд,rнок з вбудрваними нежитловими

примiщеннями

(HaiBa об'€кга будiвництва)

3агшьнi дднi:

1. Реконструкцiя без змiни зовнiшнiх геометричних розмiрiв, PiBHeHcbKa обл., Рiвненський район,

Гощанська територiальна громада, смт Гоща (станом на 01.01.2021), вулиця Незмежностi , б.

49ý
(вид будiвництва, адреса або мiсцезн;lходження земельноТ дiлянки)

2. дАнилко ярослАв миколАЙович (2166s2L472) паспорт: срзз031s, тел.:809749660з9

(iнформацiя про замовникiв)

з, Кадастровий номер: 5621255100:01:001:0108. Площа: 0.1325 га. L{iльове призначення: 02.01flля
будiвництва i обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна

дiлянка) для будiвництва i обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд

(присадибна дiлянка).
Функцiонмьне призначення: fдмiнiстративнi та громадськi споруди та ix територiТ згiдно

докуменry: Рiшення ОВК про затверддення Геуплану

ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального призначення земельноI

дiлянки: вiдповiдае

floKyMeHT на земельну дiлянку:



Кадастровий номер: 5621255100:01:001:0108. Площа: 0.1325 га. l-|iльове призначення: 02.01,Qля

будiвництва i обслуговування хитлового будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна

дiлянка) для будiвництва i обслуговування житлового будинку, |,осподарських будiвелlь i споруд
(присадибна дiлянка).
Функцiональне призначення: Адмiнiстративнi та rромадськi споруди та iX територiТ згiдно

докуменry: Рiшення ОВК
Ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального призначення земельноТ

дiлянки: вiдповiдае

floKyMeHT на земельну дiлянку: Витяг з flержавного ре€стру речових прав на нериоме майно
про реестрацiю права власностi, Витяг з,Щержавного реестру речових прав на нериоме майно
про реестрацiю права власностi М163360778 вiд 12.04.2019

(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноТ дiлянки мiстобудiвнiй

документацii-на мiсцевому piBHi, документ на земельну дiлянку)

4, Реестрацiйний номер: 2613М6056060 - Назва: житловий будинок - Площа: 495.5 кв.м, - Адреса:
PiBHeHcbKa обл., Рiвненський р., смт Гоща, вулиця Незалежностi, будинок 49

(iнформацiя про iснуючi об'екги нерухомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмеlкення:

1. 8.2 м

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. 45Vо

(максимальн о допусf и м ий вiдсоток забудови зем ельноТ дiля н ки)

з. Не вимагаеться

(максимально допустима щiльнiсть населення в межах житловоТ забудови вiдповiдноТ житловоТ

одиницi (кварталу, мiкрорайону))

4. вiдстань вiд об'екга до меж земельноТ дiлянки: 3 м

до червоних лiнiй: б м

(MiHiMMbHo допустимi вiдстанi вiд о6'епа, що проекryеться, до червоних лiнiй, лiнiй

реryлювання забудови, iснуючих будинкiв та споруд)

5, Вiдернi

(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток кульryрноТ спадщини, межi iсторичних ареалiв,
зони реryлювання забудови, зони охоронюваного ландшафry зони охорони археолоriчного

кульryрного шару, в межах яких дiе спецiальний режим ix використання, охороннiзони об'екгiв
природно-заповiдноrо фонду, прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

l

6. об'екгiв iснуючих iнженерних мервж
- Охоронна зона ЛЕП до 3, кВ. Правила охOрони епектричних MepelK. - 2 м

об'екiв iснуючих iнженерних мерех(



- Охоронна зона водопроводу. ДБН Б,2.2-12:20L9 ДОДАТОК И. - 5 м

об'еrгiв iснуючих iнх<енерних мереж

- охоронна зона rазопровод/ низькоrо тиску. Рошiл V п 1.12. Правил безпеки систем

газопостачання. - 2 м

о6'екгiв iснуючих iнх<енерних мереж
- Охоронна зона самопливноТ канмiзацiТ. ДБН Б.2,2-12:2ОL9 ДОДАТОК И.1 - 3 м

(oxopoHHi зони об'ектiв транспорry зв'язку, iнженерних комунiкацiЙ, вiдстанi вiд об'екга, щО

проекryеться, до iснуцlgдjggq;эних MepelK)

Мельник lгор,Щмитрович
(посада)

flor4yMeHT створено в €динiй державнiй

,Щата створ ення: 22.О7 -2О22

будiвництва.


