
\

ЗАТВЕРДЖЕНО
УПРАЕЛlННЯ БУДIВНИЦТВА ТА
А р_чlтЕкт}, ри лисичлнс bKoi м lCbKoт
вIйськово-цивI ;]bHoi ддмiнlстрдцti
ссв€родонЕцького рдйону
лугАнськоI оьлдстl i040 1 1 609)

(найлrеrтуванrrя уповновахiеilого органу
мiстоб\ дчвання та аllхiтектури)

Наказ Ns 29 вiд 17.0В.2021

Мiстобчдiввi умовн та обмеження
для цроактуваЕня об'скта будiвництва

Статус докуiuента: "Щiючиfr

Рее страцiйний номер СДЕ С С Б IvlU 0 1 : 1 4З 8, L'З 47 - 42 5 4,9 66 1

Реестрацiйний номер 29 вiд 16.08.2021

Будiвtтицтво паркувального майдан.rика та майданчика для зберiганяя мастильних матерiалiв
за &Iежа},1и населеного пункту на територii Лисiачанськоi територiа;rьноi громади

9е9цодо"ецького район
(назва об'екта бчдiвництва)

Загальнi данi:
Нове Луганська обл., Севсродонецький район, JIисичанська територiальна громада,
будiвництво, смт Малорязанi]еве (станом на 01.01 ,2021), за межами населеного цуtJкту смт

Малорязанцеве
Адреса за адмiнiстративЕо-територiальним подiлом до 01.01.202 1 : Луганська
обл., Попаснянський р,, смт. Малорязанцеве

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаход}liеЁая земельноi дiлянки)

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНlСТК) "СТАН" (ЗlЗ24802) , тел,:
+З8064749З4З6, email: stan_pops@ukr.net

(iнформацiя про замовникiв)

Кадастровий номер: 442ЗВ57200;14:001:0003. Площа: 0.6547 га. Цiльове fIризначення: 01.01

ýля ведення товарного сiльськогосподарського виробвицтва Для обслуговування машдвору.
Функцiональне призначення: Зеп-rлi сiльськогоспOдарського призначеIIня за межами
населеного пункту, Еа територir, яка за даними ЩЗК врахов}r€ться в Лисичанськiй
територiальнiй громадi Северодонецького району Луга.нськоi областi (рапiше враховуваIIись в

Малорязанцiвськiй селищнlй радi Попаснянського району Луганськоi обл.) згiдно документу:
iвiдповiдяiсть цi,пьового та функчiонального призначення земельноi дiлянки мiстобудiввiй документацii яа

мiсцевому piBfii)

Ресстрацiйний номер: 42484ЗО - LIазва: Ангар для peмo}iтy сiльськогосподарськоi технiки -

Площа: 213.1 кв.м. - Адреса: Луганська обл., Севсродонецький район, смт Малорязанцеве,
виробничOго вiддiлення маЙдашчик, б5zдинок 1

(Ьформацiя про iснуючi об'ектлr Еерухомого майна)

Мiстобудiвrтi yлrови та обмеженвя:
1. Iснуюча (не зазначено)

4t.

2.

J.

ТOВАРИСТВО З

+з80506250827,

4.

(траничнодоfiустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)



2, Не вимагаеться {не зазначеноj
(максимально цоrrустимий вiдсоток :забyдtlви зештельвол дiлянки)

З. Не випдага€ться
(тrсаксимальво допустима щiльнiсть Еаселен!iя в межах житловоi забудови вiдловiдrrоi я<,итловоi одиницi (кварталу.

л,tiкрорайону))

4" Вiдсутнi
(мiяiма-цьно допустимi вiдстап1 вiд об'скта, що лроект}.еться, до червоних лшriй, лiнiи рег_\iлюваяня забудови,

iслтlточих бчдиякiв та спорyд.]

5. - iнше - ствOрення безбар'срного шростору для Rсlх каl"егорiй людей з iнвалiднiстю вiдповjдIrо

до вимог ДБН В.2.2*40:2018 Iнклюзивнiсть будlвель i споруд -

tпланvва.iьнi обме>хення ioxopoHHj зони пам'я гок к) льl\,рноj спапщини, межi iсrоричнtl} apea_,t]B, зони рсгi lкJвання
забудови, зони охорOнюваЁого лат{дпIафт_ч, зt-lни охорони археологlчвогr-l культурЕого шару, в межак яких дiЕ

спецiальний режиNI ix використання, охоронн1 зони об'ектiв природЕо-эаповiдного фонду, прибережпi захисвj смуги,
зоЕLI caBiTapHoi охорови)

6. Вiдс}rтнi
(oxоpоняi=o*"oб,"ffi,1нженерн}1хкoмУнil;ацiй,вiДстанiвiдсiб'скта,щOПpoeкTyсться,Д{}

iсяуючлтх iнженерних мереж)

Начальник управлiння

Зеiиляна Свiтлана Олександрiвна

i.прlзвI(ще, Iм'я, п0 0атьýов1)

сферi будiвництва"

б,/дiвництва та apxi
лисичанськоi
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'_{гт
;.Ь
lД,

Пата створення: 1 7.08.202 1

мiстобудування
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