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-:*НеКОiiСТРУКЦiЯ KBapт}ipйi i\s jir В жиiтлОвOiч!у Оудйiнку Гi9 i4i пifr iчi&г&зин промтоварiв з будiвниiцтвогчi

двох окремих входiв п0 пр. Переплоги у м. Лисичанськ

(назва о6'екта будiвн ицтва)

3агальнiданi:
Реконструкцiя, Луганська обл., Ссверодонецький район, Лисичанська територiальна гроL4ада, м.
Лисичанськ (станом на 0]_.01.2021_), проспект Перемоги ,6" 147 , кв./оф. 36
Адреса за адмlнiстративно-територiа,rьним подiлом до 01.S1_,2021; Луганська обл,, м. Лисичанськ,
проспект Перемоги

{вид будiвництва, адреса або мiсцезнахOдження земельноТ дiлянки)

2, БоРДУнов АндрlЙ вlкторович (2s]-7209177) паспорт: 004565811 виданий 44зs LL.a2,2a2a ,

тел,: +З8(050)-720-09-08

{iнфорплацiя про замовникiв)

З. КадастровиЙ номер: 4411800000:17:00З:0202. Площа: 0.0018 га. L{iльове призначення: 0З.07 *Щля

будiвництва та обслуговування будiвель торгiвлi ýля реконструкцii'квартири Nз Зб пiд магазин
промтоварiв з бvдtвництвом двох окреп/их входiв,
Функцiональне призначення: Житлова та адмiнlстративна забудова. Територiя багатоповерховоi
забудови згiдно документу: Рituення Ворошиловградськоl обласноТ ради вiд 16.08,]_985 року за
}.iqЗ54 "Про затверд)i(ення геi-iерfuiьноiо п;iiiiу i"tiста Лi,;с,п;чанськ". Вiдповiдно до рiшення
Лисичанськоi MicbKol' ради вiд 28,0З.201З Ns45/794 iснуючий генеральний план MicTa Лисичанськ с
придатним мя подальшого в,4користання при вирlшеннi питань розвитку та мiстобудiвного
освоення територii
Ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального призначення земельно't дiлянки:
вiдповiдас
Кадастровий ноплер: 4411800000:17:00З:0201_. Площа: 0.0009 га. l_!,iльове призначення: 0З,07 flля
будiвництва та обслуговування будiвель торгtвлiДля реконструкцii квартири Nл Зб пiд магазин
пплплтлоэпiо э бrrп,очrлl lтDллл пDлч лупдпrlrч оwппiвчUцр|U |у!ч, gv,vl ilDU/1 '.\рсiv.riл 
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Функцiональнё призначення: Житлова та грOмадська забудова, Територiя багатоповерховоi
забудови згiдно документу. Рiшення Ворошиловградськоa обласноl'ради вiд 16.0В.1985 року за
NsЗ54 "Про затвердження генерального плану плiста Лисичанськ". Вiдповiдно до рiшення
Лисичанськоl MicbKo't ради вiд 28.0З.20]-З Ns45/794 tснуючий генераJlьний план MicTa l'lисичанськ с
придатниI\4 для подальшого використання при вирiшеннr питань рOзвитку та мiстобудiвного
освосння територii

Ознака вiдповiднсстi цiльового використання та функцlонального призначення земельноТ дiлянки:
вiдповiдае

(вiдповiднiсть цiльового та функцiональног0 призначення зеплельноТ дiлянки мiстобудiвнiй

документацii на мiсцевому piBHi)

РеестрацiЙниЙ номер: 2ЗЗlЗ3524411В - Назва: квартира Ns Зб - Площа: 54,4 кв,м, - Адреса:
Луганська обл., м. Лисичанськ, прOспект Перемоги, будинок 147, квартира Зб

{iнформацiя про iснуючi об'екти нерухомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:
1. 1Вм,lснуюча

\

Ач.

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. s9.9 %

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноТ дiлянки)

(максимально допустима щiльнiсть населення в межах житлово'i забудови вiдповiдноi житлово'i
одиницi (кварталу, мiкрорайону))

4, Вiдсугнi
(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд об'екта, u{0 проектуеться, до червоних лiнiй, лiнiй регулювання

заб_чдови, iснluючих б.чдинкiв та споруд)

5. - iнше - Створення безбар'ерног0 простору для Bclx категорiй людей з iнвалtднiстю вiдповiдно до
вимог ДБН В.2.2-40:20]-8 <<lнклюзивнiсть будiвель i споруд>> -

{планувальнi обмеження (oxopoHHi зони паiu'яток культурноТ спадщини, межi iсторичних ареалiв,
зони регулювання забудови, зOни охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного

культурного шару, в межах яких дiе спецiальниЙ режим ix використання, oxopoHHi зони об'ектiв
прирOдно-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

об'сктiв iснуючих iнженерних мереж
- Водопровiд, На земельну дiлянку пOширюеться дiя обмеження у використаннi у зв'язку iз

проходженням oxopoНHo'i зони iнженерних мереж, У керуючо'i компанiТ отримати технiчнi Yмови. - 5

м

об'сктiв iснуючих iнх<енерних мереж
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(oxopoHHi зони об'ектiв транспорту, зв'язку, iнженерних комунiкацiй, вiдстанi вiд об'екта, що
проектуеться, до iснуючих iнженерних мереж)

Начальник управлiння
архiтектури Л исичансько[

Севсродонецького '-/
областi Земляна Свiтлана Олександрiвна
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(пOсада) (лрiзвище, iм'я, по батьковi)


