
ЗАТВЕРДЖЕНО

ГОЩАНСЬКА СЕЛИЩНА РАМ Вiддiл

архiтекгри, мiстобудування, житлово-

KoмyнaJlbнoro господарства та

будiвництва ГощанськоТ селищн оТ ради
(04385416)

(найменування уповновакеного органу

мiстобудування та архiтекгури)

Наказ Ns 07/08_01_6r.вiд LL,OZ,2022

Мiстобудiвнi умови та обмеження

дrlя проектування о6'екта будiвництва

Статус документа: fliючий

Реестрацiйний номер еДЕССБ MU01:5525-1804-1442-8713

Реестрацiйний номер 07/08-01-0]" вiд 03.02.2022

Нове будiвництво peMoHTHoi майстернi в с. Русивель по вул. Щентральна.

(назва об'екта будi вництва)

3агмьнiданi;

нове будiвництво, PiBHeHcbKa обл., Рiвненський раЙон, Гощанська територiальна rромада, с.

Русивель (станом на 01.01.2021), вулиця Щентральна

мреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до 01.01.2021: PiBHeHcbKa обл,, ГощанськиЙ

р., с, Русивель, вулиця L{ентральна

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнахqдження земельноТ дiлянки)

2. товдриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю "дЕддЕнс Агро" (з4763710)

(iнформацiя про замовникiв)

з. кадастровий номер: 5621287100:01:002:0085. Площа: LLJ259 га. l_{iльове призначення:01.01

,щ,ля ведення товарноrо сiльськогосподарськOго виробництвадля ведення товарноГо

сiльськогосподарського виробництва.

Функцiонмьне призначення: територiя сiльськогосподарськоi виробничоТ зони згiдно докуменry:

рiшення пр0 затвердження детальноl-о плану територiТ пiдприемства по переробцi та зберiганню

зернових ryльryр по вул. i.-[eHTpMbHa, 22 с,РусиЬель РусивельськоТ сiльськоi ради Гощанськоrо

району PiBHeHcbKoT областi

ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального призначення земельноТ

дiлянки: вiдповiдае

./



(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноТ дiлянки мiстобудiвнiй

документацii на мiсцевому piBHi)

РеестрацiЙний номер: 1550889556212 - Назва: будiмя, комора К3С з HaBicoM КЗС _ Площа: 86.6
кв.м. - Адреса: PiBHeHcbKa облl,, Гощанський р., с. Русивель, вулиця t-|ентральна, будинок 22а
РеестрацiЙниЙ номер: 1550S46656212 - Назва: будiвля, котельня К3С (лiтераБ) _ Площа: 26.2
кВ.м, - Адреса: PiBHeHcbKa облt., Гощанський р., с. Русивель, вулиця Щентральна, будинок 22Н
РеестрацiЙниЙ номер: 15509297562L2 - Назва: будiвля, споруда К3С - Площа: 187,3 кв.м. _

Адреса: PiBHeHcbKa обл., Гощанський р., с. Русивель, вулиця Щентральна, будинок 22а
РеестрацiЙниЙ номер: 1З807042562L2 - Назва: зерносклад Nel (лiт. Б-1) - Площа: 1576,2 кв.м. _

Мреса: PiBHeHcbKa обл., Гощанський р., с. Русивель, вулиця Щентральна, будинок 22г
РеестрацiЙний номер: 1380709556212 - Назва: зерносклад Ne2 (лiт. Б-1) - Площа: 10з8.1 кв.м. _

Адреса: PiBHeHcbKa обл., ГощанськиЙ р., с. Русивель, вулиця t{ентральна, будинок 22к
РеестрацiЙниЙ номер: 1380666556212 - Назва: зерносlиад Ne3 (лiт. В-1) - Площа: 1314.5 кв.м. _

{дреса: PiBHeHcbKa обл., ГощанськиЙ р,, с, Русивель, вулиця l_|ентральна,6удuнок22а
РеестрацiЙниЙ номер: 1З80711jt56212 - Назва: зерносклад No4 (лiт. Б-1) - Площа: 1358,1 кв.м. _

Адреса: PiBHeHcbKa обл., Гощанський р., с. Русивель, вулиця [{ентральна, будинок22л
РеестрацiЙниЙ номер: 1З80679356212 - Назва: зерносклад NeS (лiт. Б_1) - Площа: 119З.5 кв.м, -

Мреса: PiBHeHcbKa облt., ГощанськиЙ р,, с. Русивель, вулиця Центральна, будинок 22а
РесстрацiЙниЙ номер: 1380702256212 - Назва: зерноскпад Мб (лiт. В-1) - Площа: L5o4.2 кв.м. -

Адреса: PiBHeHcbKa обл., ГощанськиЙ р,, с. Русивель, вулиця l-{ентральна, будинок 22В
РеестрацiЙниЙ номер: 1996705856212 - Назва: Комора 1000 т (лiт. О-1) - Площа: 1З32.5 кв.м. -
Адреса: PiBHeHcbKa обл,, ГощанськиЙ р., с. Русивель, вулиця L{ентральна, будинок 22а
РеестрацiЙниЙ номер: 15541621562L2 - Назва: водонапiрна башта _ Площа: кв.м. - Мреса:
PiBHeHcbKa обл., ГощанськиЙ р., с. Русивель, вулиця l_|ентральна, будинок 22д
РеестрацiЙниЙ номер: 1550856756212 -. Назва: будiмя артсвермовини та водонапiрна башта _

Площа: 5.9 кв.м, - Адреса: PiBHeHcbKa обл., Гощанський р., с, Русивелlьl вулиця l_{ентральна,

будинок 22i

РеестрацiЙний номер: 20139505562tZ - Назва: пiднавiс комори, нежитлова будiмя - Площа:
16З5.4 кв.м. - Адреса: PiBHeHcbKa обл., Гощанський р., с. Русивель, вулиця Щентрмьна, будинок
22а
РесстрацiЙний номер: 138071З656212 - Назва: будiвлlя побугового корпусу лiт. Б-1 - Площа:
123.9 кв.м. - Мреса: PiBHeHcbKa обл,, Гощанський р,, с, Русивель, вулиця L{ентральна, будинок
22м
РеестрацiЙниЙ номер: 1З806847562L2 - Нжва: адмiнбудiвля Nч2 (лiт. М-1) - Площа: В3 кв.м. -

Адреса: PiBHeHcbKa обл., Гощанський р., с. Русивель, вулиця l_{ентральна, будинок 22а
РеестрацiЙний номер: 1З806599562L2 - Назва: будинок охорони лiт. Е-1 - Площа: 45.5 кв.м. -
Адреса: PiBHeHcbKa обл., Гощанський р,, с, Русивель, вулиця l-{eHTpMbHa, будинок 22а

(iнформацiя про iснуючi о6'екги нер}о(омоrо майна)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:

1, L2M

2. 4о о/о

(граничнодопустима висотнiсть бgинкiв, будiвель та споруд у метрах)



(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноi дiлянки)

(максимально допустима щiльнiсть населення в межах житловоТ забудови вiдповiдноТ житловоi
одиницi (кварталу, мiкрорайону))

4. до iснуючих будинкiв та споруд: 9 м При умови вiдсугностi вiконних прорiзiв у cTiHax

протипожежнi вiдстанi можна зменшити на 200z6, (ДБН Б.2.2-L2:2ОL9 пункr 15,2, таблиця 15,2,

примiтка 3). Вiдстанiдо будiвель приймаються в змежностi вiд сryпенi воrнестiйкостi, вiдповiдно

до ДБН 6.2.2-L2:2O19 пункr 15.2; 1,1]-6/9M., lll- 8l9M., llla, ll16, lЧ lVa, V -1O/12M. А також залежно
вiд категорiТ за вибцопожежною та пожежною небезпекою, та сryпеня вогнестiйкостi будинкiв,
вiдповiдно до ДБН В.1.1-7:2016 пункг 5.2 та 5.З

до червOних лiнiй: б м

(MiHiMMbHo допустимi вiдстанi вiд об'екга, щ0 проекryетьсяt до червоних лiнiй, лiнiй

реryлювання забудови, iснуючих будинкiв та споруд)

5. Вiдсуrнi

(планувальнi обмеження (охороннiзони пам'яток lryльтурноТ спадщини, Mex<i iсторичних ареалiв,
зони реryлювання забудOви, зони охоронюва}lог0 ландшафry зони охорони археолоriчного

кульryрного шару, в межах яких дiе спецiальниЙ рех<им Тх використання, OxopoHHi зони о6'екriв
природно-заповiдного фонду, приберех<нi захиснi смуrи, зони caHiTapHoT охорони)

o6'efiiB iснуючих iнженерних мерех(

- Охоронна зона ЛЕП,до 1кВ, Правила охорони епектричних мереж - 2 м
об'вкгiв iснуючих iнженерних мереж
- Охоронна зона вqдопроводу. ДБН Б.2.2-12:2ОL9 flqдаток И _ 5 м

об'екriв iснуючих iнженерних мереж
- Охоронна зона газопровqду середнього тисцу. Роцiл Ч п 1.12. Правил безпеки систем
газопостачання. - 4 м
о6'екriв iснуючих iнженерних мереж
- Охоронна зона ЛЕП до 2ОкВ, Правила охорони електричних мереж - 10 м
об'еrгiв iснушrих iш<енерних мереж
- зтп-ttg - 10 м

o6'eKTiB iснуючих iнженерних мереж
- тп-236 - 10 м

о6'екriв iснуючих iнженерних мереж
- Охоронна зона самOIиивноТ каналiзацii. flБН Б.2,2-L2:2О19 ДОДАТОК И.1- 3 м

(охороннiзони о6'екгiв транспорту, зв'язку, iнженерних комунiкацiй, вiдстанi вiд о6'екга, що

Керiвник

проекrуеться, до

з. Не вимаrаеться


