
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

НІЖИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ Відділ житлово-комунального
господарства, містобудування,
архітектури, енергетики та захисту
довкілля (04061636)

(найменування уповноваженого органу
містобудування та архітектури)

Наказ № 1 від 25.01.2022

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

Статус документа: Повернуто на доопрацювання

Реєстраційний номер ЄДЕССБ MU01:8904-3299-0878-3088

Реєстраційний номер 1 від 25.01.2022

Нове будівництво автомобільного газозаправного пункту

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Нове будівництво, 16531, Чернігівська обл., Ніжинський район, Батуринська територіальна
громада, с. Красне (станом на 01.01.2021), вулиця Центральна , б. 98 
Адреса за адміністративно-територіальним поділом до 01.01.2021: Чернігівська обл.,
Бахмацький р., с. Красне, вулиця Центральна

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. АЛФІМОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (2429112098) паспорт: НК602669 виданий Бахмацьким РВ
УМВС України в Чернігівській області 24.02.1999 , тел.: +38(097)-527-20-07

(інформація про замовників)

3. Кадастровий номер: 7420385000:01:001:0171. Площа: 0.1 га. Цільове призначення: 12.11 Для
розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу Для розміщення та експлуатації об'єктів
дорожнього сервісу. 
Функціональне призначення: КС-5 (Зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації)
згідно документу: рішення 14 сесії сьомогог скликання Красненської сільської ради Бахмацького
району 



Ознака відповідності цільового використання та функціонального призначення земельної
ділянки: відповідає

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній
документації на місцевому рівні)

4. Відсутні

(інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна)

Містобудівні умови та обмеження:

1. 15 м

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 50 %

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. (житлова забудова не допускається)

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової
одиниці (кварталу, мікрорайону))

4. до червоних ліній: 6 м відступ від червоних ліній маністральних вулиць не менше 6м., житлових
не менше 3м.
до ліній регулювання забудови: 3 м відступ від червоних ліній маністральних вулиць не менше
6м., житлових, не менше 3м.
до існуючих будинків та споруд: Згідно з дод. 3.1 ДБН 360-92** а також Державних санітарних
правил планування та забудови населених пунктів

(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній
регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. - прибережні захисні смуги - При проектуванні враховувати охоронні зони інженерних
комунікацій, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші зони, визначені Генеральним
планом. -
- санітарно-захисна зона - При проектуванні враховувати охоронні зони інженерних комунікацій,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші зони, визначені Генеральним планом. -
- інженерно-геологічні фактори - При проектуванні враховувати охоронні зони інженерних
комунікацій, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші зони, визначені Генеральним
планом. -

(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів,
зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного

культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів
природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. об’єктів інженерних комунікацій
- Згідно рішень Генерального плану - м



(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що
проектується, до існуючих інженерних мереж)

Начальник відділу ЖКГ,
містобудування, архітектури,

енергетики та захисту довкілля,
Ніжинської районної державної

адміністрації Жадько Олег Володимирович
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Документ створено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. 
Дата створення: 25.01.2022
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