ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
Наказ ні плі іу містобудування, архітектури
(найменування уповноваженого

та житлово-комунального господарства
органу містобудування та архітектури)

Дубровицької райдерж адмініс т р а ц і ї ___

г*. о£.

№

06/ / Я -Ґ

М істобудівні умови та обмежений
для проектування обєкта будівництва
Реконструкція з добудовою кварт ири № 1 у двохкварт ирному ж ит ловом у будинку № ^8 по
ву.ч. Воробішська в м.Дубровиия, Рівненська обл.
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:
, Реконструкція з добудовою кварт ири № 1 у двохкварт ирному ж ит ловому будинку ЛЬ~8 по
ву.ч. Воробішська в м.Лубровиия, Рівненська обл.____________________ _________________
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

(інформація про замовника)

З Відповідно до генерального плану м. Дубровиця, 1983р., акт уалізованого 04.04.2013 року ріш енням
Д убровицької м іської ради № 717; цільове призначення: для будівництва і обслуговування
жчатового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ; витяг з Д ерж авного
реєст ру речових прав на нерухоме м айно про реєст рацію права власност і від 09.11.2017 р ЛФ
і 031 78015; вит яг з Д ерж авного земельного кадастру про зем ельну ділянку від 20.07.2017 р., Ж>НВ5603291352017, кадаст ровий номер 5621810100:01:004:0234, площ а зем ельної ділянки 0,0144 га;
функціональне призначення: для будівництва і обслуговування ж ит лового будинку, господарських
будівель і споруд___________________________________________________________________________ _____ .
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації
місцевому рівні)

і .Д о 6.0 м

на

М істобудівні умови та обмЄ/КСнни:
......................................................................................................................... ......... ........ ,

_.

(гранично допустим а висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 60.76 %
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3.

10 12 лю д./га згідно додат ку 3.2* Д Б Н 3 6 0 -9 2**«М іст обудування.П ланування і забудова міських і
і ьських поселень»_______________________________________________________________________________ ь
(максимально допустим а щільність населення в межах житлової забудови відповідної ж итлової одиниці (кварталу,
мікрорайону))

• Д ії червоних ліній -5 м__________________________________________________________________________ і
(мінімально допустимі відстані від о б ’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд)

5.

Відсут ні__________________________________________________________________________ __ ___

____ ..

(планувальні обмеження (охоронні зони пам ’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони рег улювання
забудови, зони охорош ованого ландш афту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє
спеціальний режим їх використання, охоронні зони о б ’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги,
зони санітарної охорони)

6. Забезпечити відст ані від існую чих інж енерних м ереж до ф ундамент у будинку, охоронювані зони
іилсенерного обладнання, водопостачання, каналізації, електропостачання, згідно вимог розділу 8,
додатку 8.1 ДБН 360-92**«М іст обудування.П ланування і забудова м іських і сільських поселень»,
отримати необхідні т ехнічні умови на приєднання о б ’єкта до м іських інж енерних мереж- ________
(охоронні зони о б'єкті» транспо;

3 .0 .
Огг^ 0<-,У ^

</г ; с*

'(упо$н(Иіажена£6соба відп«Л»ід.
уповноваж еного орган у
містобудування та архітек тур и)- "V 4

_• інж енерних комунікацій, відстані від о б ’єкта, що проектується, до
(онуїднях інженерних мереж)

£<„ У./?.

(ПІ.Б.)
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