ЗАТВЕРДЯtЕНО
начальника вiддiлу
мiстобулування, архiтектури,га ХtКГ
Нiжинськоi районноi державноТ
адмiнiстрацiТ
10 лютого 2020 JYs 5/1

I-{аказ

в. о.

Мiсr,обчдiвнi чмови та обмеження
для проектYвання об'€кта бYдiвницI,ва

<Будiвництво мереж вуличного освiтлення по вул. Л. Украiнки вiд буд.
J\912 до буд. Nч22; вул Заболотна вiд буд.j\Гл1 ло будМ63, вiд буд.JtlЬ2 до бул.
М56 в с. Безуглiвка Fliх<иllського райоrry r{ернiгiвськоТ областi Кl-П 4З5-12>
(назва об'екта булiвничтва)

Загальlli данi:

мереж_вуличного освiтлення по вул. Л. Украiнди вiд буд. Л'q12
до буд. Nq22: вул Заболотна вiд буд.Jфl до буд}Ig63. вiд буд.J\Ь2 до б]/л. Np56 в
uiBKa lfiх<инського райоrt
нlгlвсько1
4з5-|2>
1. <<Будiвrrицтво

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноТ дiлянки)

2. Виконком Безуглiвськоi сiльськоТ ради:16652. с. Без}zглiвка. в)rл. Горького.
60А. Нiжинського район}z_ЧернiгiвськоТ областi. тел. (Q4бЗ 1 )65 -046
(jцф_ор м

а ц

i

я прs_эаги_аццдщ)

заI,аJIьного користуваIIпя ( ву.шично-

3.

(вiдповiднiсть цiльового та (lункцiонального призначення земельноТ дiлянки
мiстобулiвнiй документацiТ на мiсцевому piBHi)

Мiстобудiвнi умови та обмеженrrя:

1.

Згiдно п.8 (таб.lrиIш 8,6*) ЛБLI. З60-92** <Мiстобудуданн8. Плануваrrгrя i
заб)zдова мiських i сiльсr,ких поселеltь>>
(грани.tно допустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. Для даного об'ект)z не встанрвлюеться

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноТ лiлянки)

З. Для даного об'скту не вс,гановлIосться.
4.

(максимально допустима щiльlliсть населення в межах хtитловоi забудови вiдповiдноi ittитловоТ
одини цi (кварталу. Mi крорайоrr)z)

В межах червоних лiнiй вулиць ц!tселеного пункту

(мiнiмально доп},стимi вiдстанi вiд об'скта. tцо проектусться. до червоних лiнiй. лiнiй регулювання забулови.
iснуtочих будинкiв та споруд)

5. Земельца дiлянка це наlLежить до KaTeJopiT земель iсторико_кудьтурIIQ.]L]Q
призначення. У разi р!tярлнення знахiдýи iсторичного або культурнот,о

ха

викоIIати захо

вiдповiднос,гi ]lo

Qт.

но1 спадцIиFIи))

(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурноТ спадщини. межi iстори,tних ареалiв. зоI]и
регулювання забудови. зони охоронюваного ландша4lд,. зони охорони археоло_Iiчного культурного шару)

6. Згiдrrо гr.8_(,габлиця В.5*) ДБIlJбО92** <N4iqlоФ/r}zвання. Г[лаrr}rвання

забуlIова мiських_ i сiльських llосglrýjrь>

i

(oxopoHHi зони об'ектiв транспорту, зв'язку, ittlttенерних KoylrHiKarriй, вiдстанi вiд об'скта, що tlроектусться, до
iснуючих iнlttенерних мереж)
ь9ъFтgl

В.о.начальника вiддiл},
Мiстоб}rд}rванrrя.
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(упов HoBallceHa особа вiдпов iдного

уповноваженого органу
м iстобулування та архiтектури)
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FIаказ в.о.начаJIьника вiддiлу
мiстобулуваI{ня, архiтек,гури та

ЖКГ

НiжинськоТ районноi державноТ
адмiнiстрацiТ
10 .lrютого 2020 N'9 5/2

MicToбviliBHi умови та обмеження
для проек,I,чвання об'€кта бчдiвництва

Будiвництво мереж вуличного освiтJIення гIо вул. Л. УкраТrrки вiд буzl.
JYs2 до буд. jt8; вул Франка вiд буд.Nч1 до будJ\Ъ47, вiд бул.J\Ъ2 ло буд.JYл36;
вул. Шевченка вiд буд. J\Ъ18 до буд. JYs78 вiд буд.N|7 до буд.N43; вул.
Берегова вiд буд.М+Z до бул.JYл85 в с. Безуглiвка Нiжинського району
Чернiгiвськоi областi КТП 3 5-12>>.
(назва об'скта булiвниuтва)

Загальнi данi:

Будiвництво MepeTt дуличrIого освiтrrеrrня по в}zл. Л. Украiнки вiд буд. N'q?
до буд. JE8_: в}zл Франда вiд буд.JYq!до будNg47. вiд буд.М2 д9 буд.Nq36: вул.
lIIевченка вiл бчд. Nb18 ло
Ц17 до буд.N43; вуJI.
вiд буд.М47 до буд.JrlЬ85 _цj. Безуглiвка Нiжинського району ЧернiгiвськоТ
областi КТП З5-12>.
1.

2. I]икоrтком
6

(вил булiвнI.{цтва, allpeca або п,tiсtlезrtаход)кеIItIя земельttоТ дiлянrtи)

0А,_ Hi жинського_

a

1

и:16652. с. Бе_ý)zlдiвка. Byrr. Горького.

г.ltiвськоi сiльськот

райоrrу Ч9рнi гi Bcl,KoT облац,i._,гел. (0463

1

)6

5

-04 6

Тери
мiстобулiвнi й документацiТ на

м

iсцевому piBHi)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:

8.6*
Н З60-92** <МiстобчдyваI{ня.
сiльgьких поселеr:lь>

но п.В (таблиrtя
зфудова мiських i

(гранично допустима висотнiсть будиttкiв, булiвель та споруд у метрах)

2. лля даного об'екту не встановлюеться
(максимально

до

пустим

и

й

в

iдсоток забудови земел bbtoi дiля

3. ДддJацQrq_qб'екrу не встановлюеться.
4.

н

ки)

(максимально допустима щiльtliсть населення в межах хtитловоТ забудови вiдповiдноТ лситловоi
одлrницi (кварталу. м i крорайону)

В межах .lерЕоIrих .ltiHiй

вулиць_ населеного

пункrу

(мiнiмально доп)zстимi вiдстанi вiд об'скта. що проектусться. до червоних лiнiй. лiнiй регуJ"]ад@цдд_jф)цащд
iснуючих будинкiв та спорчд)

5. Земельна дiлянка не цале2sить до категорiТ земель iсторико-к}zльтурц9го
призначення. У разi виявлнення знахiдки iсторичного або культ]rрного
хдццlеру виконзти заходи у вiдповiдrrостi до ст. Зб ЗУ <Про oxoporly
культ]rрноТ спадщини>

fuацувальнi оOмеження

r

poHHi зони пам'яток _щуJI!]Jр_цаi_ !падщини. Melti iсторttчних apezuliB, зонд

регулювання заб)uдови. зони охоронюваного ланлша(lту. зони охорони археологiчного кульryрлрго_шарg,

6. Згiдно п.8 (таблицд 8.5*)_ДБН 360-92** <Мiстобудування. Ilлан}rваrrня

забудgва мiських i сi"тtьських поселень>l

Цtжцнqьýоi рзйqцц_о_i
д9J х( alrgq l*аl]ц!_iфрздi_i. _ __
(уповноважена особа вiдповiдrrого
уповноваженого органу
м iстобулування та архiтектури)
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