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Ресстрацiйний номер 27 вiд 09.0В.2021
Реконструкцiя квартири Nq 1 з будiвництвом прибудови у житловому будинк]i
Затишна у м. Новодружеськ

N9

3 по вул.

(назва об'екта будiвничтва)

1.

Загальнi данi:
Реконструкцiя, JIуганська обл., Севсродонецьклlй райоЕ, Лисичанська територiальна громада,
м. Новодр_rrжеськ (станом на 01.01.2021), вулиця Затишна ,6. З , кв./оф, 1
Адреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до 01.01,202 1 : Луганська
обл,, м. Лисичанськ, м. Новодружеськ, вулиця Затишна
(вид будiвництва. адреса або мiсцезнаходжеЕЕя земельноi дiляяки)

2,

Карташова Тетяна I3олодимирiвна (2670500746) паспорт: ЕМ481697 виданий Лисичанським
МВ УМВС Украiни в Луrанськiй обл. 25.01.2000, тел.: +З8(050)-В26-04-76
(iнформацiя про замовникlв)

с
.),

Кадастровий номер: 4411В70400;07:001:0021. Площа: 0.1 га. I_{iльове fIризЕачення: 02,01 Щля
будiвництва i обслугrэвуваЕня житлового будинку, господарських будiвель i споруд
(присадибна дiлянка) для будiвництва i обслуговуванЕя житлового будинку,господарських
будiвель i споруд (присадибна дiлянка).
ФункцiональЕе призначення: Територiя житловоi i громадськоi забудови. III - Малоловерхова
забудова що буде збережена згiдно документу: Про затвердження проектiв генеральних
планiв MicT Привiлля та Новодружеська ЛугаЕськоi областi. Рiшенням вiд 10.04.201З N, 2ВВ
"Про визнання iснуrочогo генерального ппану населеного пункту мiськоi ради придатним для
подальшого використаЕня "
(вiдповiднiсть цiльового та функцiональllот,о прIIзЕаченЕя земельноi дiлянки мiстобудiвнiй документацri на
мiсцевому piBHi)

4, Реестрацiйний номер: iнвентар.справа N9 1595, Реестровий Nr 204 - Назва: Квартира hч 1 з
господарськими будiвлями - Площа: 4В.5 кв.м, - Адреса: Луганська обл., м, Новодружеськ, вул.

Затиrцна (KipoBa), буд"З, квартира

Nэ 1

(iнфорплаuiя про iснуючi об'екти нер}томого майпа)

Мiстобудiвнi умOви та обмеженЕя:

1.

12 м (згiдно вимог ДБН Б.2.2-12:201"9 "Планування i забудова територii")

{граничнодолустима висотнiсть будинкiв, будiвелъ та споруд у метрах)

2. 50 % (згiдн0 вимог

ДБН Б.2.2-|2:2019 "Планування i забудова територii" (роздiл б п.6.1.14,

табл.6.2))
(

J.

макси ма тъно lilпустимий

г

вiдсrlток забудови земелъноi дiлянки)

150 осiб/га, Не вимагасться (згiдно вимог ДБН Б.2.2-12:201,9 "Планування i забудова
теlэиторii" (роздiл б п.6.1.16))
(максимально допустима щi;rьнiсть населеяЕя в &{ежах lкитловоi забyдови вiдповiдноi житловоi одиниц1 (кварталу,
мiкlэорайон\,))

4. до "тiiнiй регу-лювання забудови: б м
д0 iснуюl{их будинкiв та споруд: В tlr
вiдставi вiд об'екта, що проектусться, до черtsоЕих лiнiй, лlнiй регчлюваt]ня забудови,
iснlzючих будинкiв та споруд)
tr

[пrалrвацьнi обшежрння (oxopoHHi зони пам'яrок купьг5рноi сладщини, межi iсторичних ареалtts, зони регу]lюванt{я
забудови, 3они охоронюааного ландшафту, зони о,чорони арlеологIч}lого культурfiого шару, в межах яких дiс
сrтецrальниЙ режим ix викориl:таяня, сlхорпннi зони об'ектiв пi]иродЕо-заfiовiдноr,о фонду, прибережнi захиснi смуги,
зон и сан iTapHo'i охорони

J

6. згiдно мiстобудiвноi докумеiттацii

-м

{oxopoHHi зони об'ектiв транспорту, зв'язку, iнженерних комунiкацiй, вiдстанl вiд об'екта, що проект}iеться, до
lсвчючих 1нженерних Mepe)KJ
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трOннiЙ системi у сферi будiвничтва"

