
ЗАТВЕРДЖЕНО

ГОlЛАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Вiддiл

архiтекгури, мiстобудування, житлово-

комунал ьнOtо господарства та

будiвництва ГощанськоТ селищноТ ради
(04з85416)

(найменування уповноваженого органу

мiстобудування та архiтеrryри)

Наказ Ns 08108-01-01 вiд LL.O2,2O22

Мiстобудiвнi умови та обмеження

мя проектув;lння о6'екта будiвництва

Стаryс доцумента: fliючий

Реестрацi й н и й н о м е р €ДЕ ССБ М U 01 : 9 68 0 -8425-8527 -7 4s5

Реестрацiйний номер 08/08-01-01 вiд 04.02.2022

Нове будiвництво олераторськоТ склад/ ПММ з пiднавiсом в с. Русивель по вул, L[ентральна.

(н азва об'екrа будiвни цтва)

3агальнiданi:

Нове будiвництво, З5452, PiBHeHcbKa обл., Рiвненський район, Гощанська територiальна
громада, с. Русивель (станом на 01,,0]..202J-), вулиця L{ентральна

А,дреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до 01.01.2021: PiBHeHcbKa обл., Гощанський

р., с. Русивель, вулиця L{ентральна

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноТ дiлянки)

2, товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдмIьнlстю "дЕмЕнс Агро" (3476з710)

(iнформацiя про замовникiв)

Кадастровий номер: 5621287100:01:002:0085. Площа: IL.7259 га, Щiльове призначення: 01.01

,Щля ведення товарного сiльськоrосподарськоrо виробництвадля ведення товарного

сiльськогоспOдарського виробництва.

Функцiонмьне призначення: територiя сiльськогосподарськоТ виробничоТ зони згiдно докуменry:
Рiшення про затвердження детмьного плану територii пiдприемства по переробцi та зберiганню

зернових ryльryр по вул. l-|ентральна,22 с, Русllвель РусивельськоТ сiльськоТ ради Гощанськоrо

_ району PiBHeHcbKoT областi

Ознака вiдповiдностi цiльовоrо використання та функцiЬнального призначення земельноТ

дiлянки: вiдповiдае

1.

./



(вiдповiднiсть цiльового та функцiональноrо призначення земельноТ дiлянки мiстобудiвнiЙ

документацiТ на мiсцевому piBHi)

Реестрацiйний номер: 15509297562L2 - Назва: будiвля, споруда КЗС - Площа: 187.3 кв.м, -

ддреса: PiBHeHcbKa обл., Гощанський р., с. Русивелlь, вулиця L{ентральна, будинок 22а

Реестрацiйний номер: 1550846656212 - Назва будiмя, котельня КЗС (лiтераБ) - Площа: 26.2

кв.м. _ Адреса: PiBHeHcbKa обл,, ГощанськиЙ р,, с. Русивель, вулиця l_{ентральна, будинок 22Н

Реестрацiйний номер: 1550889556212 - Назва: будiмя, комора КЗС з HaBicoM КЗС - Площа: 86.6

кв.м. _ ддреса; PiBHeHcbKa обл., Гоlцанський р., с. Русивель, вулиця Щентральна, будинок 22а

реестрацiйний номер: 201З942956212 -Назва: нежитлове примiщення, примiщення охорони току

- площа: 21.2 кв.м. _ Мреса: PiBHeHcbKa облt., ГощанськиЙ р., с. Русивель, вулиця l_{ентральна,

будинок 22а

Реестрацiйний номер: 1З8О6949562t2 - Назва: нежитлова будiвля Nol (лiт. Р-1) - Площа:235.4

кв.м, _ Мреса: PiBHeHcbKa обл., Гощанський р,, с. Русивель, вулиця L{ентральна, будинок 22а

Реестрацiйний номер: 138О691556212 - Назва: нежитлова будiв.пя Ne2 (лiт, С-1) - Площа: 315,2

кв.м, - ддреса: PiBHeHcbKa обл., ГощанськиЙ р., с. Русивельt вулиця Щентральна, будинок 22а

ресстрацiйний номер: 2013928456212 - Назва: сепаратOрниЙ блок, нежитлова будiвля - Площа:

72.3 кв,м. _ ддреса: PiBHeHcbKa обл., ГощанськиЙ р., с, Русивель, вулиця l-{ентральна, будинок

22п
реестрацiйний номер: 1380706956212 - Назва: адмiнбудiвля Nеl (лiт. Б-2) - Площа: 114 кв.м. -

щдреса: piBHeHcbKa облt., Гощанський р., с. Русивель, вулиця l_{ентральна, будинок 22з

Ресстрацiйний номер: 1380699456212 - Назва: будiвля автоваговоТ (лiт, Б-1) - Площа: 36.5 кв.м. -

ддреса: piBHeHcbKa обл,, Гощанський р., с, Русивель, вулиця l_[ентральна, буДинок 22е

ресстрацiйний номер; 1З8067З1562L2 - Назва: телятник лiт, Г-1 - Площа: 656.4 кв.м. - Адреса:

PiBHeHcbKa облl., ГощанськиЙ р., с. Русивель, вулиця L{ентральна, будинок 22а

ресстрацiйний номер: 1З80659956212 - Назва: будинок охорони лiт. Е-1 - Площа: 45,5 кв,м. -

мреса: PiBHeHcbKa обл., Гощанський р., с, Русивель, вулиця L{ентральна, будинок 22а

реестрацiйний номер: 1З806847562L2 - Назва: цмiнбудiвля No2 (лiт. М-1) - Площа: 8З кв.м. -

мреса: PiBHeHcbKa облr., ГощанськиЙ р., с. Русивелlь, вулиця Центральна, будинок 22а

Реестрацiйний номер: 1З807136562L2 - Назва: будiмя побугового корпусу лiт, Б-1 - Площа:

123.9 кв.м. _ Адреса: PiBHeHcbKa обл., ГощанськиЙ р., с. Русивель, вулиця Щентральна, будинок

22м
реестрацiйний номер: 20t3950556212 - Назва: пiднавiс комори, нежитлова будiвлtя - Площа:

16з5.4 кв.м. _ ддреса: PiBHeHcbKa обл., ГощансьtмЙ р., с. Русивель, вулиця l_{ентральна, будинок

22а
ресстрацiйний номер: 1550856756212 - Назва: будiвля артсвердловини та водонапiрна башта -

Площа: 5,9 кв.м, _ Адреса: PiBHeHcbKa облl., ГощанськиЙ р., с. Русивель, вулиця L|eHTpMbHa,

будинок 22i

реестрацiйний номер: 15541621562L2 - Назва: водонапiрна башта - Площа: кв.м. - Адреса:

PiBHeHcbKa обл., ГощанськиЙ р., с. Русивель, вулиця L[ентральна, будинок 22а

(iнформацiя про iснуючi об'скги нериомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:

l1. 12м

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)



2, 4о о/о

(максиммьно допустими й вiдсоток забудови земельноТ дiлянки)

3. Не вимагаеться

4, до червOних лiнiй: б м

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

протипох(ежнi вiдстанi Moxfia зменшити на 2096, ШБН Б.2,2-12:2019 гryнкг 15.2, таблиця 15.2,

примiтка 3), Вiдстанi до будiвель приймаються в залежностi вiд сryпенi вогнестiйкостi, вiдповiдно

до ДБН Б,2,2-L2:2О19 пункr 15,2: 1,11-6l9M., lll - 8/9м., ll]a, lll6, lЧ lVa, V -10/12м. А також залежно
вiд категорii за вибуr<опожежною та пох(ежною небезпекою, та ступеня вогнестiйкостi будинкiв,

вiдповiдно до ДБН В.1.1-7:2016 пунlо 5.2 та 5.З

(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд о6'екrа, що проектуеться, до червоних лiнiй, лiнiй

реryлювання забудови, iснуючих будинкiв та споруд)

5. Вiдсугнi

(планувальнi обмеr<ення (oxopoHHi зони пам'яток культурноТ спадщини, межi iсrоричних ареалiв,

зони реryлювання забудови, зони охоронюваного ландшафry зони охорони археологiчного

кульryрного шару, в межах яких дiе спецiальний режим it використання, oxopoHHi зони об'еrгiв

природно-заповiдного фонду, прибережнi за<иснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

o6'eKTiB iснуючих iнх<енерних мереж

- Охоронна зона ЛЕП до 1кВ. Правила охорони епектричних мереж - 2 м

o6'eKTiB iснуючих iнх<енерних мереж
- Охоронна зона ЛЕП до 20кВ. Правила охорони електричних мереж - 10 м

об'екгiв iснуючих iнженерних мереж
- Охоронна зона водопроводу. ДБН Б.2.2-12;2аL9.Щ,qдаток И - 5 м

о6'екгiв iснуючих iнженерних мереж
_ Охоронна зона газопроводу середнього тисцу. Роцiл Ч п 1.12. Правил безпеки систем

rа:юпостачання. - 4 м

об'ектiв iснуючих iнх<енерних мереж
- зтп-119 - 10 м

o6'eKTiB iснуючих iнженерних мереж
- Охоронна зона самопливноТ каналiзацiТ, ДБН Б,2,2-L2:2О19 ДОДАТОК И.1- 3 м

об'ектiв iснуючих iнх<енерних мереж
- тп-236 - 10 м

6.

(охороннiзони о6'екгiв транспорти зв'язку, iнх<енерних комунiкацiй, вiдстанi вiд об'екга, що
проектуеться, до iнженерних мереж)


