
ЗАТВЕРД}КЕНО
Наказом начальника вiддiлу
житлово - комунального
господарства, мiстобулува}Iня, енергетики
та захисту довкiлля
НiжинськоТ РЩА
вiд 18 серпня 2020 j\Ъ 8

мiстобчдiвнi чмови та обмеження
для проектчвання об'€кта бyдiвництва

Реконсmрчкцiя Diюrtоzо пidпоuемmсва з власumуванням mа зсt,цiною
з ерно сv ulлp Hozo, mр анс по р mноzо, iH u,lozo о бtlаDнання Dля D оро б кu mа

з б ео iz ан ня з ео н а, с uсmем u ав mо HotwHo zo zаз о по сmачан ня zаз ом п о о п а н-
бvmано"u

(назва об'скта булiвничтва)

Загальнi данi:
1. Вид будiвництва - реконструкцiя

(вид будiвничтва)

вУл. УрожаЙна, 114 . с. BepTiTBKa Нiжинського району Чернiгiвськоi областi,
|6624

(алреса або м iсцезнаходження земельноТ лiл я н ки)

2. т, з обмеженоlо вiдповi ылiстtо кнiжи )) ожайн
|I2. с.

6-85-1 6.
нського чернiгiвськот областi.FI \6624

(iнформацiя про замовника)

но до Ген ьного плану с. BeoTii-
iIBKa Нiжинського ону Чеонiгiвськот

ан зонyвання
еного

рiшенням LXXVI (позачерговоТ) ceciT VII скликання BepfiiBcbKoT сiльськоТ
ради вiд 08 травня 2020 pQJ<y - зона вирgбццgиLlйприсмств IV класу
шкiдливостi В-4 (ДСТУ- Н Б Б,1-1-12:2011)

льове п ня земельноi дiltянки площею 24.14 га ви
742ззВ1900:2 :0027) - 01.01 для ення ],oBapHol,o сiJIьськогоспо

(вiдповiднiсть цiльового та функшiонального признаLIенtJя земелt,llоI дiляtlt<и
м iстобулi Br-r i й документацiТ на м iсцевому pi вн i)

Мiстобулiвнi умови та обмежеIIня:

виробництва.

1. IJс,гаtlовит,и }IичI{о llo а згl вимог rI Б.2.2-
19, за умови имання а,гивIlих

(грани.Iно допустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. Виконати ьно опустимого вlдсток заб
вiдповiдно до ванням б lI]eJIb та спо
пiдприемтсва.

(максим ально допустим ий в iдсоток забудови зем ел ьнот,лiл я н ки)

3,Jля даного об'скту не встановлюеться.
(максимально допустима щiльнiсть населення в Mextax rкитловоТ заб)zдови вiдповiдноТ житловоi одиницi
(кварталу. м iкрорайону)

протипожежних вiдстаней вiж оточ}чtочих б)rдiвель та споруд.



4. BHyTpirrrHboKBapTaлbHa заб}zдова. реконструкцiя дiючо|о пiдприсмтсва з
в;Iаштувацням та замtною зерносушарного. траспортного. iншого обладнання

Я ДОРОбКи та зберiгання зерна. системи ав!ономного постачання газом
торii ТоВ <Нiх<ин Агро> чи за

Пiд час п1t4 час просктування враху_вати вимоги ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування i
абудова тер]rторiй" (роздiл 7. 15. табл.15.2) та ДСIl 17З <<ЛерlкБ;ПЙББm

правила планування та забудови населених пчнктiв>>.
(МiНiМаЛЬНО ДОпУстимi вiдстанi вiд об'екта, що проектусться. до червоних лiнiй. лiнiй рег}rлювання забудови.
iснуючих будинкiв та споруд)

5.

те
Н Б.2.2-|2:20Т9 'l ння i забудова

iли 5. 6.7^ 11. |4 <Державнi caHiTapHi ноtэми i п
забезпечення iнсоляцiТ будiвель i територiТ житловоi забудови>. ДБН В.2.5-28-
2018 <<Цриродне i штучне освiтлення>. ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 <Настанова з
РОЗРаХУНКУ iнсоляцii об'ектiв цивiльного призначення> та еклогiчного
законодавства з дотриманням вимог природоохоронного законодаства..

iл OBIjC iз захо одо безпеки навколишньо ип
tзiltltовiдttо IJ А,2.2-1-200з в новленому Законом по
Забезпечити нормативнi вiдстанi вiд об'екту до оточуючих б}чдiвель та спорул
На ТеРИТОРiТ пiДприемтсва вiдповiдно до функцiонального призначення згiдно з

мами гI санiтарними нормами. чи^ги максимаJILIIе
збе }Iня зелених нас Ki не пi аю,гъ пlл теDит ови, а
також утримання територiТ в належном}z санiтарном]ч cTaHi. Виконатти
благо |и та ня територii. п зовнirпнс освiтлення

овiдностi

ення пок ванням нкцlоI{аJIьFI призначення
ичного стану iснчtочихособли об'скта i

насаджень i ландшафтч. Об'скт знах я за межеIо iсторичttот частини

характе заходи вiдповiдностi Зб ЗУ (( охорон
к)чльтурноi спадщини>.
(планувальнi обмея<ення (oxopoHHi зони пам'яток культурноТ спадщини. мел<i iсторичних ареалiв, зони
регулювання забудови. зони охоронюваного ландшафт)r. зони охорони археологiчного культурного шарlд_д
межах яких дiе спецiальний режим iх використання. oxopoHHi зони об'сктiв природно-заповiдного dlонду.
прибережнi захиснi см)zги. зони санiтарноI охорони.)

,ги: зас ваIIня е их техItологiй. вiльнi зони
автомобiлiв пожеrкнот оТ. а tйно-вiдновлювальнот

тоянки для тимчасового збе iгання автомобiлlв згlдно в
Б.2.2- 12:201 9 Планчвання ва иторiй (роздiл 7. 10. п.п.

10.8 вати Правила охоDони еле
аI{IIя iнженерних к II

,-:!::

чити вiдповiлностi

(oxo1loHHi зони об'ектiв транспорту, зв'язку, iнлtенерних комунiкачiй, вiдстанi вiд об' U{о проектусться, до
iснуюч их iнженерних Mepext)

В.о.начальника вiддiлу
житлово - комунального
господарства, мiстобудування,
енергетики та захисту довкiлля
FIiжинськоТ РЩА

ъ \i,.
Олег ХtАДЬКО

(уповl toBa>KeHa особа вiдповiдного
уповllоваженого органу
м iстобудування та арх iтектури)
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НаСеЛеНОГО ПУНкту. У разi виявлення знахiдки iсторичного або археологiчного

(rriдпис) (п.I.Б.)



РекОпсm.рукцiуL diючоzо п,idп.рuемmсва з влаutпlуваllня"м m.а залtiноtо зерносуu,tарt-lоео, пlраспорlпл.lоео, iнuloeo
ОбЛ.аdнання dля dоробкu пlа зберiеання зер1.1а, сuсmел4l1. aBl11oHoMHoeo поoпачаllня еqзом пропаrt-буmано.м

Замовник: Товариство з обмеженоIо вiдповiдальнiстю <Нirкин Агро>.


