ЗАТВЕРД}КЕНО
Наказ сектору
мiстобудування.архiтектури та житловокомунал ьного господарства
ТалалаТвськоТ райдержадмiнiстрацiТ
(найменування уповноваженого
органу мiстобулування та архiтектури)
вiд 27.05.2019 Nч 8

_Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування об'скта будiвництва
(iз змiнами)
нlгlвськоl

областi

(адреса або мiсце розташування земельноТ дiлянки)

Загальнi данi:

будiвництва Будiвництво зерно

1. Назва об'екта

2. Iнформацiя про замовника

СТОВ Агрофiрма кГоризонт> Директор Агрофiрми Марченко Iгор

Анатолiйович
тел.067756427З
3, Намiри

забудови Будiвництво

4. Адреса булiвничтва або мiсце розташування об'скта

Та,rалаiвський район, Чернiгiвська область

_

провy;l Якубовlr.tа. 2 lIt. с.Jlипове

!окумент, що пiдтверлжус право власностi або користування земельною
дiлянкою
земельну дiлянку запис вiд 0l гр.удня 2009 рокч за Jt 0409837003l8
5.

.

б. Площа земельноi дiлянки -0.6013 гектарiв:

дiлянки землi сiльськогосподарського призначення пiд
господарськими булiвлями i дворами. ;
7. I_{iльове призначення земельноi

мiстобулiвну документацiю: генераJIьний план населеного пункту, план зонування,
детальний lrлан територii та рiшення про iх затвердження (у разi наявностi) Схема планування
8. Посилання на

Jадою

вiд 25

лютого2011

;

9. Функцiональне призначення земельноIдiлянки обслуговування нежитлових будiвель.
0. OcHoBHi технiко-економiчнi показники об'скта булiвничтва
_Будiвництво зерносчшарки продуктивнiстю l0 тон на годину
1

Мiстобудiвнi умови та обмеження:
1.

ГраничнодоtIустима висота булiвель

l5M

2, Максимально допустимий вiдсоток забудови земельноl дlлянки

l <О,a

;

7

3, Максима-цьно допустйма rцiльнiсть насе-гlення
(для ;кит:tовоi забу;цови)

4, Вiдстаrri вiдоб'скта, який проекту€]ться,
_ не меньше _]0 м:

до ме i червоltих rliHiй та:ilriй

peI,\,_rl

к)ванlrя заб1 rовЙ

5, Планува,rьнi обмеження (зони охорони пам'яток
культурноi спадщини, зони охоронюваного
ландшафту, межi iсторичних ареалiв, прибережнi
захис.riЬrу.", санiтор*rо-захиснi та iншi
охоронюванi
не мае;

зони)

6. Мiнiма_гrьно допустимi вiдстанi вiд об'сктiв,
якi ltроектl,к)ться_ ]lcl iснl,к.lчих бr,динкiв

т.а

спорул

зерtlос\,шаDок.

ти oxopoнHi зtlни iнтсеuерних кол,rунiкацiй
дi,l iсну,rо.lих irt;+teHepHиX 14ереж чl.очнити
Ilpoeк.r.y з орl.анiзацiями
.,и узгодження
ере)i вlдlIовlдно lо Liинllого законодавства.

.\ t]иll1Vк\,Вань ,згi,tно з

ня дJя

9. Вимоги tцодо благоl,строю (в Toiv1, числi
щодо вiднtlв.ltеtlня

о.цагоустрою') переdбачutпu ll
1

0. Забезпечення умов транспортно-пiшохiдного

Згiлно лБН з6O-q?**

зв'язку

Вимоги щодо охорони культурноi спадщини
\jле

нии

в

xl

хео

.та

)IilI г-пово-

дерlкавними булiвельними

