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- мiстобудування та архiтектури)
Наказ Nе 3]. вiд 30.08.2021

МiстобудiвЕi ylfioBи та обмежеЕня
дЕя проектуваЕЕя об'екта будiвництва

Статус документа: Дiючий

Реестралдiйвий номер еДЕССЕ MU01 :1617-9014-1654-В04В

Реестрацiйний номер З1 вiд 30,08.2021

Реконструкцiя квартири та господарських споруд з будiвництвом прибудови, гаражу та лiтньоi
Kyxнi за адресою: вул. ýокучаева,6уд.2, кв.2 м. Лисичаrlськ

(яазва об'екта бувiваичтва)

загальнi данi:
Реконструкцiя, Лугансъка обл,, Северодонецький район, Лисичансъка територiальна
Нове гро}Iада] м. Лисичанськ (станом на 01.0],.2021), вулиця ,Щокучаева , 6.2 , :кз.l

будiвництво, оф.2
Адреса за адrчriнiстративЕо-територiальним подiлом до 01.01.2021: Луганська

, обл., м. Лисичанськ. вулиця Докучаева
(вид будЬвицтва, адреса або мiсцезнаходжеIлня земельноi дiлянки)

Акiберов Володимир Олексаядрович (208141275О) пасIторт: ЕЛа4В47 виданий Лисичанським
МВ УДМС Украiни в Луганськiй областi 26.10.201б, тел.: +ЗВ(050)-709-49-04

(iнформацiя про замовникiв)

Кадастровий номер: 4411В000С0;26:001:0062. Площа: 0.1 га. Щiлъове призЕачеЕня: ffля
будiвництва i обслуговування житлOвого будинку, rоспOдарських будiвель i споруд
(присадибна дiлянка), код 02.01 Для будiвництва i обслуговуванЁя житловог0 булинку,
rосшодарських будiвелъ i споруд (присадибна дiлянка).
Функцiональне IIризЕачення: Територiя одЕоповерховоi садибноi забудови згiдно дOкуIиеЕту:
Рiшення Ворошиловградськоi обпасноi ради

(вйповiдяiсть Фьового та фувкцiовального призЕачеЕЕя земеfiьноi дiляЕки мiстобудiвнй документацi'i на
мiсцеэолгу piBпi)

Реестрацiйний нопtер 22612З2 - Назва: Квартира з гOсfiодарськими будiвлями та спорудами Nэ

2 в будuнку Ns 2 по вулиф ýокучаева у MicTi Лисичанськ Луганськоi областi - Площа: 57.6
IIB.M. - Адреса: Лугакська обл., м. Лисичанськ, вул. fl,окучаева, буд.2, кь.2

(iнформацiя про iснlточi об'екти Еер)rхоforого rцайва)

Мiстобудiвнi уллови та обмежецfiя:
1. Iснуюча

L.

2.

еJ.

4.

{граничяодопустима висотвiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. Не в}lмагаеться (не вимагаеться)



(максимально допустимвй вiдсоток забудовr земельноi дiлянки)

З. Не tsимагаеться {не вимага€ться)
(мaксиaсaлья0ýoпyстимaщЬяiетьEасeJIeIiнявмe]кaxжитловoiзаeyдo""вiдповiдвоi:ки'@

йкрорайону))

4. Вiдсутнi
(мiпirrtальво допустимi вiдстанi вiд о6'екта, що проектуеться, до червоЕих лЬi*, лЙiа регулювання заФ;;й

iснуючих будивкiв та споруд)

5. Вiдсутнi
{плaнуъaлънioбrueжeвая{oxopoнвiзoаипаtt*'ятoккyлътypнoicпаДщитiи,ме:кiiстopич""iffi

забудови, зони охороЕюваЕого ландшафту, зоЕи охороýи археологiчкоrо культи)ного rкapy, в межах яких дiе
сrrецlальнаЙ режЕМ ix використаНня, oxopoHпi зони o6'cKTiB ýриродЕо-заповiдного фоцду, прибережнi захиснi смуги,

зоЕи caEiтapllol охоропи)

6. Вiдсутнi
(oxopокнiзoвиoб'eктiвтpaEсгropту|ЗB'яЗKy,iнжeнepяихкonryнiкацiй,вiдстaнi*иoс@

iсIiуючих iнженерних мереж)

Начальник 1ш
будiвництва та
лисичанськ
Се

Земляна Свiтлана ОлександрiвнаЛlтансь

(пiппие} (fрiзвище, iм'я, по батьковi)

ýокумент створеfiо в единiй державнiй електроннiй системi
ýата створення: 30.0В,202 1

у сферi будiвництва.
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