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Реестрацiйний номер 62 вiд Э9!2.ЖД
реконструкцiя квартир N9 81 та N9 В2 в житловому будинку
MicTa Лисичанськ пiд магазин промислових ToBapiB

N97 в

кварталi ЦентральниЙ

(назва о6'екта будiвництва)

1.

3агальнiданi:
реконструкцiя, луганська обл., Северояонецький район, Лисичанська територiальна
громада, м. лисичанськ (станом на O1.01.2O2l), iнший ЩентральниЙ квартал , 6.7
ддреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до Оl.О1.2О21: Луганська обл., м.
Лисичанськ, Щентральний квартал
{вид будiвництва, аяреса або мiсцезнаходження 3емельноi дiлянкИ)

2,

войновський юрlй володимирович

{2з14ы2а59) паспорт:ЕК872299 виданиЙ 1 МВМ
лисичанського МВУМВС УкраТни в Луганськiй областi 3О.О7.1998 о тел.: +38(О95)-54З-6855

(iнформацiя про замовникiв)

З. Каяастровий номер:44118ооо00:55:оо2:о155. Площа: о.оо29 га. Цiльове призначення:
оз.о7 Для будiвництва та обслуговування будiвель торгiвлi Для реконструкцiТ квартир N9
81 та Ns 82 в житловому будинку Ns 7 в кварталi Центральний пlд магазин промислових
ToBapiB з будiвництвом окремого входу з зовнiшнiм тамбуром.
Функцiональне призначення: Територiя ;китловоТ та громадськоТ забудови 3ГiýнО
документУ: рiшення ВорошиловградськоТ обласноТ ради вiд 16.о8.1985 року 3а N9з54
"пр0 затвердження генерального плану Micтa Лисичанськ". Вiдповiдно до рiшення
лисичанськоТ MicbKoT ради вiд 2В.03.2ОlЗ N945Л94 iснуючий генёральниЙ план MicTa
лисичанськ е придатним для подальшого викOристання при вирiшеннi питань роЗВиТКУ
та мiстобудiвного осво€ння територiТ до мOменту розроблення ноВоТ мiстобУgiвноТ
документацii
ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального призНаченНя
земельноТ дiлянки: вiдповiдае

(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноi дiлянки мiстобудiвнiй документацiI на

мiсцевому piBHi)

4. Реестрацiйний Hoмep:1898,1662441,18 - Назва: квартира N9 81 - Плоu{а:58.3 кв.м. - Адреса:
Луганська обл., м. лисичанськ, квартал [{ентральний, будинок 7, квартира 81

Реестрацiйний номер:1898191444118 * Назва: Квартира 82 - Площа: З5.З кв.м. - Адреса:
Луганська область, м. Лисичанськ, квартал l-{ентральний, будинок 7, квартира 82
(iнформацiя про iснуtочi о6'екти нерухомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:

1.3Ом,lснуюча

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, буqiвель та споруд у метрах)

2. 8а

а/о

(максимально ýопустимий вiдсоток забудови земельноТ дiлянки)

3. Не вимагаеться
(максиrиально допустима ч"liльнiсть населення в мех{ах житловоj забуЕови вiдповiдноТ житловоj одиницi

(кварталу, мiкрорайону))

4. до iснуючих iнженерних мереж:4 м Газопровiд середньоrо,гиску
{мiнiмально допустимi вiдстанi Biд о6'скта, що проектуеться, до червонtlх лiнiй, лiнiй регулювання забудови.
iснуючих будинкiв та споруg)

5. - iнше - Створення безбар'ерного простору для Bcix категорiй людей з iнвалiднiстло
вiдповiдно до вимог ДБН В,2.2-4О:2О,18 <lнклlозивнiсть будiвель i споруя> -

(планУвальнi обмеження ioxopoHHi зони пам'яток культурноТ спадщини, плежi iсторичних ареалiв, зони
регулювання забудови, зони охоронюааного ландшафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в
межах яких дiе спецiальний режим lx використання, oxopoнHi зони o6'eKTiB природно-заповiдного фонду,

прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

6. Вiцсутнi
(охороннi

.о"" о6'е

*'

до iснуючих iнх<енерних мереж)

Началь
будiвниц
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3емляна Свiтлана Олександрiвна
(прiэвище,

по батьковi)
'[4'я,

Документ створено
f[aTa створення: 3а 32.2О21
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iй електроннiй системi у сферi будiвництва.
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