ЗАТВЕРДЖЕНО

упрАвлlння БудlвництвА тА
АрхlтЕктури л исичАнськоI м lськоI
Bl йськово_цивlльноТ Адм н IстрАцlТ
северодон Ецького рАЙону
лугАнськоТ оБлАстl (o4o,t1609)
l

(найменування уповноваженýrо органу
м iстобуgування та архiтектури)

Наказ

N9

44 вiд 18.11.2O2,I

Мiстобудiвнi умови та обмеження
проектування о6'€кта будiвництва

мя

Статус документа: Дiюч ий
Реестрацi

й

ни й

номер еДЕССБ

М UO1

:9484-9О07-5О19-8О37

Реестрацiйний номер 44 вiд

Реконструкцiя покрiвлi вбудовано-прибудованог0
м. Лисичанськ

18,1,!,2021

примiщення по вул. Гетьманська, 24 у

{назва о6'екта будiвництва)

{

Загальнiданi:
Реконструкцiя, 931 О0, Луганська обл., Северодонецьки й район, Л исичанська
територiальна громада, м. Лисичанськ (станом на 0,1.01.2O2,t), вулиця Гетьманська ,6.24
Адреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до 01,О1.2О21: Луганська обл., мЛисичанськ, вулиця Гетьманська
(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходх(ення земельноТ д,iлянки)

АРКАТОВА НАТАЛlЯ ВАСИЛlВН А (3152312145) паспорт: МЕ312133 виданий Лисичанським
МВ УМВС УкраТни в Луганськiй обл,25.О6,2ОО3 , тел.: +38(О5О)-855-61-Зб
(iнформацiя про замовникiв)

3. Кадастровий номер: IИ118OOOOO:24:OO1:OOO9.

Площа: 0,1195 га, Цjльове призначення:
РоздрiбноТ торгiвлi та кOмерцiйних послуг Магазин.
Функцiональне призначення: Територiя житловоТ та громадськоТ забудови згiдно
документу: Рiшення ВорошиловградськоТ обласноТ ради вiд16.О8,1985 року за N9 354
"Про затвердження генерального плану м.Лисичанськ"
Ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального призначення
земельноТ дiлянки: вiдпсвiдае
{вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноf дiлянки мiстобудiвнiй документацii на
мiсцевомlу piBHi)

4. Реестрацiйний номер:.2373531844118 - Назва: Вбудовано-прибудоване примiщення Площа: 9О1 ,5 кв.м. - Адреса: Луганська обл., м, Лисичанськ, вулиця Гетьманська,

будИНОК

24

1.3Ом,lснуюча

(н

Мiстобудiвнi умови та обме}(ення:
{граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. Не вимагаеться

(максимально допустимий вiдсоток забудови
земельноl. дiлянки)

3, Не вимагаеться

4. Вiдсутнi

5.

iНШе - СТВОРеННЯ беЗбаР'еРного простору
для Bcix категорiй людей з iнвалiднiстю

вiдповiдно ýо вимог дБн B,2-2-4O:2O1g
_l!хцюзивнiсть будiвель i споруд'' -

реryлювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного
культурного шару, в
межах яких дiе спецiальний режим Тх використання, oxopoнHi
зони об'ектiв природно-заповiдного фонду,
прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

6. Вiдсутнi
(oxopoHHi зони o6'eкTiB транспорту, зв'язку,
iнженерних комунiкацiй, вiдстанi вlд oб'u*ri,

до iснуючих iнженерних мереж)
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ýокумент створено в €динiй державнiй електроннiй системi сферi будiвництва.
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