
ЗАТВЕРДЖЕНО
упрАвлlння БудtвництвА тА
АрхlтЕктури лисичАнськоТ м lcbKoT
Bl йськово-ци вlл ьноТ Адм l н lстрАцlТ
северодон Ецького рАЙону
лугАнськоТ оБлАстl (o4o116o9i

iнайменування уповноваженого органу
мiстобудування та архiтектури)

Наказ Ne 45 вiд 1В-11.2о21

Мiстобудiвнi умови та обмех(ення
для проекryвання о6'екта будiвництва

Статус документа: Дiюч ий

Реестрацi йн и й номер еДЕССБ М U01 :95О1 -О715-7О5О-3] Об

Реестрацiйний номер 45 вiд 1В.11"2О2,1

Будiвництво торговельного павiльйону за адресою: Луганська обл., м, Лисичанськ,
квартал t_{ентральний, в районi магазину NЭ 25-А

(назва о6'екта будiвництва)

3агальнiданi:
Нове будiвництво, Луганська обл., Сев€родонецький район, Лисичанська теритOрiальна
громада, м. Лисичанськ (станом на О1,01.2О21), iнший Центральний квартал
Адреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до Оl.О1.2О21: Луганська обл., м.
Лисичанськ, Щентральний квартал

{вид будiвництва, адреса абg мiсцезнаходження земельноi дiлянки)

КАНlЩЕВА lРИНА ВОЛОýИМИРlВНА (241451688,1) паспорт: ЕМ9861О4 виданий 2МВМ
Лисичанського МВ УМВС УкраТни в Луганеькiй областi О4.1О,2ОС1 , тел.: +38(О95}-661-12-
89

(iнформацiя про замовникiв)

Кадастровий номер:44118ООООО:55:ОО2:ОlО4. Площа: О.ОО71 га, L[iльове призначення:
03.О7 Для будiвництва та обслуговування будiвель торгiвлi Для експлуатацiТ
торговельного павiльйона.
Функцiональне приgначення: Територiя житловоТ та громадськоТ забудови згiдно
документу: Рiшення ВорошиловградськоТ обласноТ ради вiд 16.О8,1985 року за N9 354
"Про затвердження генерального плану м. Лисичанськ"
Ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального призначення
земельноТ дiлянки: вiдповiдае
(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноТ дiлянки мiстобудiвнiй документацii на

мiсцевому piBHi)

4' ВiДСУТНi 
W*r, ""ру".r.." -"й*ф

Мiстобудiвнi унtови та обмеження:
,t.3Ом,lснуюча

1.

1.

3.

2- 99.9 а/а

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)



(максимально ýопустимий вiдсоток эабудови земельноi дiлянки)

3. Не вимагаеться
(максимально допустима ш,iльнiсть населення в межах житловоТ забудови вiдповigноi житловоТ опиницi

(кварталу, Mi крорайону))

4. до червоних лiнiй: 1 м
(мiнiмальн0 допустимi BiдcTaHi вiд о6'екта, lло проектуеться, до червоних лiнiй, лiнiй регулювання забудови,

iснуючих будинкiв та споруg)

5, - iнше - Створення безбар'ерного простору для всих категорiй людёй з iнвалiднiстю
вiдповiдно до вимог ДБН В.2.2-4О:2О18 "lнклюзивнiсть будiвель i споруд" -

(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурноi спадщини, Mex<i iсторичних ареалiв, зони
регулювання забудови, зони охоронюваноrо ландшафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в

мёжах яких Eie спецiальний режим iх використання, oxopoHHi зони об'ектiв природно-заповiдного фонду,
приберея<нi захиснi смуги, зони санiтарноI охорони)

6. Вiдсутнi
(oxopoннi'o""o6'щку'iнжeнepниxкoмyнiкацiЙ,вiдстанiвiдo6'eктa,щonpoeKтУeTЬся'

до iснуючих iнженерних мереж)

Начальник управлiння
будiвництва та apxiтe
ЛисичанськоТ MicbKoT
Северодонецького 7///

нськот областi Земляна Свiтлана Олександрiвна
(прiзеище, iм'я, по бaTbKoBi)

Документ створено Ё единiй де
ýата створення: 18.11.2О21

ннiй систёмi у сферi будiвництва.

(кварталу, Mi крорайону))
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