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Погоджено

Схема розташування території у
планувальній структурі району
               М  1 : 50000

Підпис№ док ДатаЗмін. Кіл. Аркуш

Стадія Аркуш Аркушів

РП

Н.контр.

06-13-ДТП

Детальний план території перспективного розвитку с .Количівка на 91,1624га
Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області

       ПП "Архітектурно -будівельна
майстерня Травки З .С."

Травка З.С.

Іванівка

Количівка

р.Десна

Вздовж

м
.К

иї
в

м
.Ч

ер
ні

гів

м.Ніжин

-  населелений пункт

-  межа Іванівської сільської ради

-  межа населеного пункту с .Количівка
    існуюча

-  межа населеного пункту с .Количівка
   проектна

-  межа населеного пункту с .Количівка
   на перспективу

Перевірив

Розробив

ГАП

Бескоровайна

Травка-Бабенко

Бескоровайний

-  виробнича територія існуюча

-  межа виробничої території
   проектна

Умовні позначення, не встановлені
державними стандартами

-  землі історико -культурного
   призначення
   (пам'ятки археології місцевого
    значення)

Погоджено:
місце розташування земельної ділянки площею 91,1624 га на території Іванівської сільської
ради у межах населеного пункту

1. Голова Іванівської сільської ради                                             м .п.

2. Головний архітектор Чернігівського
    району (відділ містобудування ,
    архітектури та житлово -комунального
    господарства райдержадміністрації )                                        м.п.

(підпис) (П.І.П)

(підпис) (П.І.П)

-  територія, що пректується

ОПИС МЕЖ
Від А до Б   Чернігівська міська рада
Від Б до В   Південно західна залізниця
Від В до Г   Чернігівська міська рада
Від Г до Д   Анисівська сільська рада Чернігівського району , КСП ім. Герасименка
Від Д до Е   Південно західна залізниця
Від Е до Є   Анисівська сільська рада Чернігівського району , КСП ім. Герасименка
Від Є до Ж   Слобідська сільська рада , КСП "Передовик"
Від Ж до З   Красненська сільська рада , КСП ім. Будьоного
Від З до І     Слабинська сільська рада
Від І до И     Шестовицька сільська рада , КСП "Придеснянське"
Від И до А   водний фонд (р. Десна), Киїнська сільська рада

Анисівська сільська рада

Чернігівська міська рада

Киїнська сільська рада

Слабинська
сільська рада

Слобідська сільська рада

Шестовицька сільська рада

Красненська
сільська рада

Ж

З

І

И

Є

А
Б

В
Г

Д

Е

Чернігівська міська рада

Анисівська
сільська рада

зал.0.62

Підпис  і датаІнв. № ор. Замість. інв. №


