ЗАТВЕРДЖЕНО
Сновська MicbKa рада Корюкiвського
району ЧернiгiвськоТ областi Вiддiл
житлово-комунал ьного господарства,
архiтектури, м iстобудуван ня та
транспорту (040619З2)
(найменування уповноваженого органу
мiстобудування та архiтектури )
Наказ N9136 вiд 26.,10.2021

Мiстобудlвн! умови та обмех<ення
для проектування о6'екта будiвництва
Стаryс документа: Дiючий
Реестрацiй

ни

й номер еДЕССБ

М U01

:О967-258О-4535-136О

Реестрацiйний номер О6-22/1 вiд 26.1О.2О21
Реконструкцiя нежитловот будiвлi з прибудовою пiд магазин змiшаноТ торгiвлi за
: м.Сновськ, К
!ц9го району ЧернiгiвськоТ областi, вул. 3алiзнична, 2в
(назва о6'екта будiвництва)

3агальнiданl:
1. Реконструкцiя, 1520о, Чернiгiвська обл., Корюкiвський район, Сновська територiальна
громада, м. Сновськ (станом на оl.о1.2о2,|), вулиця Залiзнична , 6,2в
Адреса за адмiнiстративно-територlальним подiлом до оl.о1.2О21: Чернlгiвська обл.,
Сновський р., м. Сновськ, вулиця 3алiзнична
(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноi дiлянки)

2.

гол овАЧ ол ЕксАнДр м и колАйо ви Ч (25732о7837) паспорт: Н К1 65146 виданий
ЩорськиМ рв умвС УкраТнИ в ЧернiгiвСькiй областi2з.о7.1996, тел.: +38(о97)-434-87-17
<iнфо

3.

Кадастровий номер:7425810100:02:02О:0074. Площа: О.о8 га. L|iльове призначення: оз.О7
flля будiвництва та обслуговування будiвель торгiвлi для комерцiйного використання.
Функцiональне при3начення: Г-6 (Торговельнi зони (зони розмiщення o6'eKTiB торгiвлi))
згiдно документу: Про 3атвердження Генерального плану та плану зонування м.сновськ
ЧернiгiвськоТ областi
ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального призначення
земельноТ дiлянки: вiдповiдае
(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноi дiлянки мrcтоОудiвнiй
докуцgнтацii на

мiсцевому piBHl)

4. РеестрацiЙний номер:238274474258

- Назва: будiвля - Площа: 2оз.2 кв.м. - Ддреса:
Чернiгiвська обл., Корюкiвський р-н, м.Сновськ, вул. 3алiзнична, 2в
(iнформацiя про iснуючi о6'екти нерухомого майна)

,1.

15 м

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення:
(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд метрах)
у

2. бо

о/о

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноТ дiлянки)

3. Не вимагаеться

4, до iснуючих iнженерних мереж:
Згiдно з ДБН Б.2.2-12:2о19
вiдстаней
(мiнiмально допустимi
а, цlо проектv"r,
|снуючих будинкiв та споруд)

5. - iнще - Цумовий вплив залiзницi 1ОО м
- il.ше - ВiдповiДно роздiлУ iнженерно-технiчних
заходiв цивiльного захисту (nn""vr"n."
регулювання забудови,3они охоронюваного ландщафту,
зони охорони археологiчного культурного.цару,
межах яких дiе спецiальниЙ
в
режим Тх використання, oxopo'Hi зони o6'eKTiB природно-заповiдного
'
фонду,
прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoi
охорони1

6. об'ектiв транспорту
- Санiтарно-захисна зона - 1ОО м

flokyMeHT створено в единiй державнiй електроннiй
системi у сферi будiвництва.
flaTa створення: 26JО.2О21

Додаток
Наказ про затвердження

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування о6'екта будiвництва
Реестрацiйний номер
Наказ N9136 вiд 26.1О.2021
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Додаток
Витяг з мiстобудiвноТ документацiТ та топооснова

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення
для проектування о6'екта будiвництва
Реестрацiйний номер MU01:0967-2580-4535-1360
Тип документа Топооснова
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