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НI}КИНСЬКА РАЙОНIIА ЛВР)ItАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ВIДДIЛ ЖИТЛОВ О_КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА, МIСТОБУДУВАННЯ,
АРХIТЕКТУРИО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ

довкIлля
В}Л БаТlОКа, 5-А, М. Нiжин, l6600, тел. (0463 l) 7-З1-29, e-rnail: rlcadnl,.llcl,!1gg.g"l1цlц. сай,г: ! !Lцn_cilфr].cg.

код згiдttо з СДРПОУ 0406l636

18 серпня 2020 року

нАкАз

м. Нiжин J\ъ в

Про заmверdження мiсmобуdiвнuх
улхо в mа обJиеэtс ень реконсmрукцi[
d iючоео пi dпрuсл,tс mва

Вiдповiдно до частини б cTaTTi 29 Закону УкраТни (Про регулIовання
мiстобудiвноТ дiяльностi>>, Закону УкраТни uПро внесення змiн до деяких
ЗаКОноДаВчих aKTiB Украiни rцодо удосконалення мiстобудiвноi дiяльностi>,
накаЗу VIiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвництва та житлово-
КОМУнаJIЬноГо господарства Украiни вiд 31.05,201r] JVg 135 uПро затвердження
Порядку ведення реестру мiстобулiвних умов та обмежень)), розгJIянувllIи
листа пiдприемства ТОВ <Нiжин Агро> вiд 14.08.2020 J\b4S/08.
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити мiстобулiвнi умови та обмеження для проектува}Iня
об'екту будiвництва для проектування об'скта будiвниц,гва
<Рекоriструкцiя дiючого гIiдприсмтсва з влаIптуванням та замiною
зерносушарного, траспортного, itlшого обладнання для доробки та
зберiгання зерна, системи автономного постачання газом пропан-
бутаном>) гIо вул. Урожайна, 114 , c.BepTiTBKa Нiжинського райогrу
$ерrriгiвськоТ областi.

2, Розмiстити електронну скан-копiю примiрника мiстобудiвних умов
та обмежень ., .,:_{s,?ччuur", вiдповiдноТ iнформацiТ до ре€стру
мiстобулiвних уЦФ;Й]ddiо"*."ь на веб-сайтi Hi"r"n"unoT раИ

З. Контрс

В.о. начальника

ишrаю за собоtо.

/. олег ЖАДъКо

районноТ
державноТ
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ll зАтвЕрджЕно

Наказом начальника вiддiлу
житлово - комунального
господарства, мiстобулування, енергетики
та захисту довкiлля
НiжинськоТ РЩА
вiд 18 серпня 2020 Jф 8

мiстобчдiвнi чмови та обмеження

O"nonr*-un o rorr"on
зерносчшарноzо. mранспорmноzо, iншоzо облаdнання dля 0оробкu mа

зберizання зерна, сuсmемu aBmoHoMHozo посmuчання zазолw пропан-бчmаном
(назва об'скта бупiвництва)

Загальнi данi:
1. Вид будliвницт,ва -

в}zл. Урожайна, 114
I6624

реконструкцiя
(вид будiвництва)

. с. BepTiTBKa Нiжинського району Чернiгiвськоi областi.

(алреса або мiсцезнаходження земельноТ дiлянки)

2, <Нiжин Агпо>. вчл. Упожайна
112. с. BepTiTBKa Нiжинського району Чернiгiвськоi областi.. i6624. тел (04631)
6-85- 1 6. ry
3. Вiдповiдно до Генерального план}r с. BepTiTBKa та Плану зонування територiТ
(Зонiнг) с. BepTiTBKa Нiжинського району Чернiгiвськоi областi затвердженого

рiшенням LXXVI (позачерговоi) сесii VII скликання Вертiiвськоi сiльськоТ

ради вiд 08' травня 2020 poK}z - зона виробничцх пiдприемств IV класу
шкiдлиъостi В-4 (ДСТУ- Н Б Б. 1- 1- 12:201 1)

iльове пDизначення земельноi дiлянки плошею 24.|4 га (к вий номер -

виробництва..
(вiлповiднiсть цiльового та функuiонального призIIачення земельноi дiлянки

м iстобулiвнiй документацii на м iсцевому piBHi)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:
l. Встанови,ги нично допустиму в но вимог н Б.2.2-
12:2019. за:rмови дотримання iнсоляцiйних вимог i нормативних
протипожежних вiдстаней вiж оточуючих б)zдiвель та споруд.

\, (гранично допустима висотнiсть будинкiв, булiвель та споруд у метрах)

742ЗЗ81900:20:001:0027) - 01.01 для ведення товарного сiльськогосподарського

2. Виконати розDахунок максимально стимого

пiдприсмтсва.
(максимал ьно допустим ий вiдсоток забудови земельноi дiля нки)

З.Jля даного об'екту не встановлюсться.
(максимально доп_.zстима щiльнiсть населення в мея<ах житловоТ забудови вiдповiдноi >ltитловоТ одиницi

(кварталу. мiкрорайон)z)



4. вн_.rтрiшньокварталъна заб}rдова. реконстр}rкцiя дiючого пiдприсмтсва з
штуванням та замlноIо носушарного. траспортного. iншого обладнання

ки та зберiгання на. системи автономн газом
гlан-б ном здlисню€,гься на иторiТ TOI] <Fjiжиrr А чи за

гyJIювання забулови ts межах Bi eнol земеJIьноl 'скт
реконсiр)zкцiт знахолиться поза межами червоних лiнiй дорiг.
Пiд чаС проектування врахуtsати вимоги ДБН Б.2.2-12:2019 "Планyвання i

забудова tл ]^ 15. табл.15.2) та лСП 173 <Де BHi caHiTapHi
правила пл ви населених пунктlв)).
(мiнiмально доп)/стимi вiдстанi вiд об'екта. цо лроектуеться. до червоних лiнiй. лiнiй регулювання забудовил

iсн)rючих будинкiв та споруд)

5. У вiдповiдностi до вимог ДБIf Б.2.2-12:2019 "Ilлануваrrня i забудова
теоитопiй" iли 5. 6. 7^ 11" 14) та <Дерrкавнi caHi i ппавила
забезпечення iнсоляцii будiвель i тери ови))" ДБН В.2.5-28-

ах вlльного значення)) та еклогiчного
законодавства з дотриманням вимог природоохоронного законодас,гва..

розробити роздiл ОВНС iз заходами щодо безпеки навколишнього середовища
вiдповiдно до ЛБН А.2.2-1-2003 в установленому Законом порядк)z.

Забезпечити нормативнi вiдс,ганi вiд об'скту до о,гочуючих будiвелъ та споруд
на те iT пiдпоиемтсI]а вiдповiдно нкцlональноI,о п

ами проектyвання ,га санiтарними нормами. и,ги максимальне
збереження зелених насаджень. якi не пiдпадають пiд теритрорiю забудови. а

також ]rтримання територii в належном}, caHiTapHoMy cTaHi. Виконатти
благочстоiй та озелеI]ня територiт" передбачити зовнiшне освiтлення
вiлн ня IIокDи]"гя I,IDоlздlв з tsрахYванням нкцlональ изначенIIя

201В <Природне i шт}zчне освiтлення>. ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 <Настанова з

бливостей об'скта i нy iснуючих зелених
ь i ландшафту. об'ект з межею iсторичнот частини

населеного п]ункт]r. У разi виявлення знахiдки iсторичного або археологiчного
характеру виконати заходи у вiдповiдностi до ст. Зб ЗУ <Про oxopoH}z

культурноl спадщини).
(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток куль,г]r'оноТ спадщини. Mel<i iс,гори,tних ареалiв. зони

регулювання забудови. зони охоронюваного ландшафтул зони охорони археологi.tного культурного шару. в

MerKax яких дiс спецiальний рея<им Тх використання. oxopoHHi зони об'сктiв природно-заповiдного фонду.
приберех<нi захиснi смуги. зони санiтарноi охорони)

6. Передбачити: застосуван}Iя енерIрФ9ш гlи. вlльн1 зони
rriд'iзлу автомобiлiв пожежноi,
автостоянки для тимчасового (сл)rжбового) зберiгання автомобiлiв згiдно вимог

БН Б.2.2-|2: анування та забудова те tгt J.10, п.
10.в и еJIектричFIих мерех(.
прокладан них комунiкаrriй передбачити вi.ltповiдностi

iснуючих iнженqlних мереж)

В.о.начальника вiддiлу
житлово - комунального
господарстI]а, мiстобудува[Iня,
енергетики та захисту довкiлля
НiжинськоТ РЩА
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(oxopoHHi зони об'ектiв трансгlорту, зв'язку, iнженерних комунiкацiй, вiдстанi вiд об'скта, що проектусться, до

ф

(п.I.Б.)



уповllоваженого органу
м iстобулування та арх iтектури)

PeKottclllplltctli,я, di,to,tclzo пidпlэttсмпlсва з BxaLLtпlyBctlll1rl,|,l l1l(l за,уtiltоttl зерllосуu|арно?,о, tllpacпopll1Lloio, ittttttl"tl

Запловнlrк: 'Говарлtство з обме)I(еtlоlо вiдllовiдальнiстtо <I"Iiжин Агро>.


