
ЗАТВЕРДЖЕНО

ГОlЛАНСЬКА СЕЛИЩНА PAflA Вiддiл

архiтеrrури, мiстобудування, житлово-

комунального господарства та
будiвництва Гоtцанськоi селищноТ ради

(04з85416)

(найменування уповновакеноrо орrану мiстобудування та
архiтекryри)

Наказ М ].3/08-01-01 вiд 28.О7,2О22

Мiстобудiвнi умови та обмеження

дrtя проектування о6'екта будiвництва

Стаryс документа: fliючий

Реестрацiйний номер еДЕССБ MU01:2202-0432-1518-5344

Реестрацiйний номер 13/08-01-01 (А28922020432067967З4) вiд 28.О7 .2а22

Нове будiвництво будiвлi складу за адресою: PiBHeHcbKa область, Рiвненський раЙон, смт Гоща,

вул. Промислова,4

(назва о6'еrга будiвництва)

3аrальнiданi:

1. Нове будiвництво, PiBHeHcbKa облt,, РiвненськиЙ район, Гощанська територiальна rромада, смт

Гоща (станом на 01,01.2021), вулиця Промислова , б. 4

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходдення зеlЬьноТ дiлянки)

ПРИВАТНЕ ПlДПРИеМСТВО "АЛЕКС" (1399].794) , тел.: +38(О93)-346-О0-55, email:

mega_goshcha@ukr.net

(iнформацiя про замовникiв)

3, Кадастровий номер: 5621255100:01:001:0724. Площа: 0.6649 га. Щiльове призначення: LL,OZ Рля
розмiщення та експлуатацiТ основних, пiдсобних i допомitкних будiвель та споруд пiдприемств

переробноi, машинобудiвноТ та iншоi промисловостi flля розмiщення та експлуатацiТ основних,

пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд пiдприемств переробноТ, машинобудiвноi та iншоТ

промисловостi.

Функцiональне призначення: ТериторiТ складiв, баз, транспортнi територiТ зriдно доlryменту:

Рiшення ОВК про затвердження Генплану r

Ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiональног0 призначення земельноi

дiлянки: вiдповiдае



,Щокумент на земельну дiлянку: Витяг з,Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно
про реOстрацiю iншого речового права, Витяг з flержавного реестру речових прав на нериоме
майно про реестрацiю iншого речовоrо права N9252O88962 вiд 10.04.2021

(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноТ дiлянки мiстобудiвнiй

документацiТ на мiсцевому piBHi, документ на земельну дiлянку)

4. Вiдсрнi

(iнформацiя про iснуючi об'екги нерухомого майна)

Мiстобудiвнi ушови та обмеження:

]-. 1З м

(rраничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. 60 0/о

(максимал ьно допустимий вiдсоток забудови земел ьноi дiлян ки)

3. Не вимагаеться

(максиммьно допустима щiльнiсть населення в межах житловоi забудови вiдповiдноТ житловоТ

одиницi (кварталу, мiкрорайону))

4, вiдстань вiд об'еrга до меж земельноТ дiлянки: З м

до червоних лiнiй: 3 м

до iснуючих будинкiв та споруд: 9 м Протипох<ежнi вiдстанi слiд встановити залеr<но вiд категорiТ

за вибухопожежною та пожежною небезпекою, та сryпеня воrнестiйкостi будинкiв, вiдповiдно до
ДБН В.]..1-7:2016 пункт 5.2 А також вiдповiдно до ДБН Б.2.2-L2:2аL9 таблицi 15.2

(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд о6'екга, що проекry€ться, до червоних лiнiй, лiнiй

реrулювання забудови, iснуючих будинкiв та споруд)

5. Вiдсуrнi

(планувмьнi обмеlкення (oxopoHHi зони пам'яток кульryрноi спадщини, межi iсторичних ареалiв,

зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафry зони охорони археолоriчного
кульryрного шару, в меж€lх яких дiе спецiальний режим ii використання, oxopoнHi зони об'екгiв

природно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги, зони санiтарноI охорони)

6. об'екгiв iснуючих iнженерних мереж
- Охоронна зонаЛЕП до 1 кВ. Правила охорони електричних мереж. - 2 м
o6'eKTiB iснуючих iш<енерних мереж
- Охоронна зона ЛЕП до 20 кВ. Правила охорони електричних мереж. - 10 м

об'екгiв iснуючих iнженерних мерех(

- Охоронна зона с.lмопливноi канмiзацiТ. flБНР.2.2-L2:2ОL9 ДОМТОК И.1 - 3 м
o6'eKTiB iснуючих iнженерних мереж
- Охоронна зона газопроводу середньоrо тиску. .QБН Б,2.2-L2:2ОL9 ДОДАТОК И.1 - 4 м

об'екriв iснуючих iнженерних мереж



-КТП-l0м

(oxopoHHi зони об'ектiв транспорту, зв'язlry, iнженерних комунiкацiй, вiдстанi вiд об'екта, що
проекту€ться, дgДдffiКщене рн их ме реж)

Мельник lrор flмитрович
(посадд)

floKyMeHT створено в €динiй дерх€внiй
flaTa створе ння: 28.О7 .2О22

iм'я, по батьковi)

сферi будiвництва,


