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(найменування уповноваженого

органу мiстобулування та архiтектури)
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Мiстобудiвнi умови т,а обмеження
для проекryвання об'скта будiвничтва

Р е ко н с m^ч к цiя б ч d i Blt i "u az аз uнч
з бчdiвнuцmволl лtaHcшrydHozo поверхч

(назва об'скта булiвництва)

Загальнi данi:
1. Реконсmрryкцiя бчdiвлi tпаzuзuнч з бчdiврuцrлвоу lvtaHcшpdHozo ПОВеDХV,

Лчzанська обл.,,ш. Лuсuчанськ, вчд. Вокзсъцьна, 7,z _
(вил булiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноi дiлянки)

2. ФОП ЧЕРНОВ Олексiй Гарiевuч .;

(iнформацiя про замовника)

3. розdрiбноi mорziвлi mа ко:мердiйнuх послчz

_ Каdасmровuй ]Ф 44 1 1800000:61 :001 :0001

-t"iдповiднiсть 

цiльового та функцiонального призначенНя земельнОТ ДiЛЯНКИ

мiстобулiвнiй документацiТ на мiсцевому piBHi)

Мiстобулiвнi умови та обмеження:
5 пов,
(грани,t нодо пчстиN,lа Bt,Icot,H icTb булrr н KiB. б1,,ri Be-,r ь та с по[r\ : r lteTpax)

) -50%
( макс и мап btlo до пусти N,l И Гl в iлсо,то К забл,дов и земел ьноТ лiля н ки)

a

(N'IаКСИ\IаЛ1,1lо -lопYс,tи]\.lа rцi.пьнjсть населення в N4e)Kax ;t<t,t,t,лсlвоi заб1 довtt

в iдпсl в iдноТ ;к итл oBcli' tlдt,t н tl I-ti ( квартал },. rr i крора ilcl ttv))

l,. - l5 м_(дБн 3б0-92** п. 3.]3 (.,tittiit |ле,,,|,,tlос;ultltя зсtб\:с)оrп, ictl)llo,tbtx буОuttкiв t11.1СПОР_Уd).I

(мiнiмально Лсlпустип,ri вiдстанi вiл об'скта. lцо проектYСться. до Lleptsolll,ix;rirlilYl. лirtiй регулювання забудов1,1.

iснl,ючих булинкiв т,а спорул)

5.
(п.панувапьнi обltеяtення (oxclpoHlri зол|l] паN,l'яток Kr пьтr pHoi' спадщини, межi iсторичних apeiL,llB, зони

l охорони археологiчного культурного шару) в

зони об'ектiв природно-заповiдного фонлу,

прибереlкнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

6. ДБН 360-92** rytабл.l dodamoK 8.|.8.2;
(oxopoHHi зони об'сктiв.гранспорту,3в'язкr,. iHiKettepHиx коrtуr,riкаuiй.

iснуючих iнiкенерних мере;к)

вiдстанi вiд об'екта, що проектусться, до

ре гулюван ня забу;rов и. зо н rl охоро нювано го .r а нлш,l аrР,г1,. зо н r,t

]\,tежах яких дiс спецiа.,lьниii pe)li1,1l\1 Тх викоllt,tст;.rння- oro1loHHi

Керiвник чправлiння архiтект},ри та
мiстобудування
ЛисичанськоТ MicbKoT ради

(уповноважена особа вiдповiдного

уповноваженого органу
м iстобулуван ня та apxiTe ктури)

Олейцrч_gцдq_QД.
(п iдгrис) (п.I.Б.)


