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Nь 01_09/10

Про затвердження
мiстобулiвних умов та обмежень

Вiдповiдно до частини 8 cTaTTi 29 Закону Украiни <Про реryлюваншI
мiстобудiвноi дiяльностi>>, керуючись нак€}зами MiHicTepcTBa регiонального
розвитку, будiвництва та житлово-комунЕLlrьного господарства УкраiЪи вiд 30
травня 2017 року J\Ъ135 кПро затвердження Порядку ведення реестру
мiстобудiвних умов та обмежень> та вiд 06 листопада 2017 року J\b289 <Про
затвердженнrI Перелiку об'ектiв будiвництва, дJuI пpoeKTyBaHIuI яких
мiстобудiвнi умови та обмеження не надаються), на пiдставi зверненrrя ТОВ

<Кофко A.pi Ресорсiз УкраiЪа> вiд 05.09.2019 J\Ъ б/н.
Наказую:
1. Внести змiни до мiстобудiвних умов та обмежень забудови земельноi
дiлянки затверджених наказом сектору J\b01-09/5 вiд 27.02.2019 року,в частинi
нilзви об'екта будiвництва та викласти
новiй редакцii <Булiвництво
пiдприемства по зберiганню зерна по вул. Перемоги
смт. ТалалаiЪка
ТаrrалаiЪського району, Чернiгiвськоi областi> та
частинi друга черга

в

в

в

будiвництва, викJIасти в такiй редакцii: теплогенератор, силос

довготрив€tIIого

зберiгання зерна (2шт); HaBic для тепловоза.

2. Контроль за виконанням цього накuву запишаю за собою.

ом."*4.

В.М.Кононiченко

дJIя

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору
мiстобудування, архiтектури та
житлово-комунального
господарства
талалаiъськоi

райдержадмiнiстрацii

(найменування уповновaDкеного
оргztну мiстобудуванrrя та архiтекгури)

вiд 05.09 .2019

NsO 1 -0911 0

Мiстобудiвнi умови та обмеженIuI
забудови земелъноТ дiлянки
(iз змiнами)

(назва об'екта будiвництва)

Загалънi
1. (Б
Перша черга будiвництва
- автомобiлъна вагова iз пробовiдбiрником; -паркувалъниЙ маЙданчик
особистОго трансrrорту; адмiнiстРативно-Побутовий комплекс з лабораторiею;
вузол прийманнrI зерна з автотранспорту (2 шт.); зерноочисне вiддiленЕя;
норiйна вежа; зерносушарка; оперативний силос дJIя зерна (4 шт.); силос дJUI
довготрив€tлого зберiгання зерна (6 шт.); насосна станцiя пожежогасiнrrя i
резервуар запасу води;
трансформаторна пiдстанцiя |010,4 кв, 650 кВт; вагова залiзничних вагонiв.

Вузол завантаженнrI залiзничних вагонiв зерноМ (2 шт.); бункер завантаженIUI
автомобiлiв; операторська з електрощитовою; господарський скJIад.
Друга черга будiрництва
- теплогенератор; силос дJUI довготривzlлого зберiгання зерна (2 шт.); HaBic
для
тепловоза.
(вид будiвництва адреса або мiсцезнаходжен}u земельноi дiлянки)

2.
(iнформацiя про замовника)

з.

7425353500:02:001 :0077-Землi промисловостi

для б}rдiвництва виробничих

будiвель та спорчд.

"

територii смт.талалаiъка Талалатвського району Чернiгiвськоi областi. який
poK]r ТалалаiвськоТ селищноТ ради
(вiдповiднiсть цiльового та функцiона,rьного призначенЕя земельноi дiлянки
мiстобулiвнiй документацii на мiсцевому piBHi)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:
1. 40 MeTpiB

2.

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд меграх)
у

70%

3. Не визначаетъся

(максимально лопчgгимий вiлсоток забчлови земельнот лiлянки)

(м
вiдповiдноi жигловоi одиницi (кварта_пу, мiкрорайону))

4.
смт.Т€rл

мельноl

тав

их лlнlи
з

дlючими державними нормами.

(мiнiма.пьно допустимi вiдстанi вiд об'ектц що проектусться, до червоних лiнiй,
лiнiй реryлюванrrя забудови, iсн}точlл< булинкiв та споруд)

5.

пiд час

нии
само

iни

ст.з7

ни вlд iI

<<П

щtих та вlдквитих джеDел водо

(планувальнi обмеження (oxopoHHi 3они пам'ятОк культурноi спадщини, межi iсторичних
apeмiB зони реryлюваншI
забудови, зони охоронювaIного ландшафту, зони охорони археологiчного культ}?ного шару в межм яких
дiе
спецiа.пьниЙ режшл ik використtlнIUI, oxopoHHi зони об'ектiВ природно-заповiдного
фонду, прибережнi захиснi смуги,
зони caHiTapHoi охорони)

6.

то
iза
iнженерних мереж вiдповiдно до чинного законодавства.

(oxopoHHi зони об'ектiв трzlнспорту, зв'язку, iнженерних комунiкацiй, вiдстанi вй
iнженерних мереж)

об'Йа

що проектусться, до iсrrуrочю<

