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Реестрацiйний номер 4О вiд 27.1а.2а21
Реконструкцiя квартири пiд Денний центр соцiально-психологiчноТ допомоги особам,
якi постраждали вiд домашнього насильстватаlабо насильства за ознакою cтaTi, за
адресою: проспект Перемоги, буд. 1О9, кв.2Зб в м. Лисичанськ СеверодонецькOго
району ЛуганськоТ областi
(назва о6'екга будiвництва)

1.

3агальнi данi:
Реконструкцiя без змiни зовнiшнiх геометричних розмiрiв, Луганська обл.,
Северодонецький район, Лисичанська територiальна громада, м, Лисичанськ (станом
на О1.01.2О21), проспект Перемоги ,6.1О9 , кв./оф. 236
Адреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до 0,t.O1.2021: Луганська обл., м,
Лисичанськ, проспект Перемоги
(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельнот дiлянки)
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3.

Функцiональне призначення: територiя багатоповерховоТ забудови згiдно докуменry:
Р]шення ВорошиловгравськоТ обласноТ ради вiд 16.О8.1985 року за N9354. Вiдповiдно до
рiшення ЛисичанськоТ MicbKoT ради вiд 28.ОЗ.2ОlЗ N945Л94 iснуючий генеральний план
MicTa Лисичанськ е придатним для подальшого використання при вирiшеннi питань
розвитку та мiстобудiвного осво€ння територiТ
Ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального призначення
эемел ьноТ дiлянки: вiдповiдае

(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноТ дiлянки мiстобудiвнiй документацii на

мiсцевому piBHi)

4. Реестрацiйний номер: - Назва: Квартира 2Зб будинбу Ne 1Og по проспекту Перемоги, м.
Лисичанськ - Плоtла: кв.м. - Адреса: Луганська обл., Северояонецький райан, MicTo

Лисичанськ, проспект Перемоги, 1О9, кв. 236

(iнформацiя про iснуючi об'екти нерухомого майна)

1. 3О

Мiстобудiвнi умови та обмеження:

м, lснуюча

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. 8О

О/о,

Не вимагаеться
(максимально допустимий вiдсоток забувови земельноТ дiлянки)

З. 1о5о асi6/га, Не вимагаеться
(максимально допустима щiльнiсть населення в межах житловоТ забудови вiдповiдноТ житловоТ одиницi
(кварталу, мiкрорайону))

4. Вiдсутнi
(мiнiмально допустимi BiдcTaHi вiд о6'екта, що проеtfiуеться, до червоних лiнiй, лiнiй реryлювання забудови,
iснуючих будинкiв та споруд)

5. - iнще - створення безбар'€рного простору для Bcix категорiй людей з iнвалiýнiстю
вiдповiдно до вимог ДБН В,2.2-4О:2О18 lнклюзивнiсть будiвель i споруд -

(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурноi спадщини, межi iсторичних ареалiв, зони
реryлювання забудови, 3они охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в
межах яких дiе спецiальний режим Тх використання, oxopoHHi зони o6'eKTiB природно-заповiдного фонду,
прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)
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(oxopoHHi зони o6'eKTiB транспорту, зв'язку, iнженерних комунiкацiй, BiдcTaHi вiд об'екта, ц{о проектуеться,

до iснуючих iнженерних мереж)
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електрOннiй системi у сферi будiвництва.
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