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ЗАТВЕРДЖЕНО
уп рАвлlн ня Будlвн и цтвА тА
АрхlтЕктури л исичАнськоТ MlcbкoT
вlйськово-цивlл ьноТ Адм l н lстрАцli
северодонЕцького рАЙону
лугАнськоТ оБлАстl (о4о1l6о9)

(найменування уповноваженого органу
мiстобудування та архiтектури)

Наказ N9 бо вiд 14j2.2а21

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування о6'екта будiвництва

Статус докумёнта: Дiюч ий

Реестрацiйний номер СДЕССБ МUО1:8542-5544-9984-316З

Реестрацiйний номер бО вiд 14.12.2О21

Реконструкцiя не>t(итловоТ будiвлi пiд торгово-розважальний центр за адресою:
Луганська обл., м.Лисичанськ, пр.Перемоги, 8О

(назва о6'екта будiвництва)

загальнiданi:
Реконструкцiя, Луганська обл., Северодонецький район, Лисичанська територiальна
громада, м. Лисичанськ (станом на Оl.О1.2021)! проспект ПеремOги , б. В0
Адреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до Оl.О1.2О21: Луганська обл., м.
Лисичанськ, проспект Перемоги

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноi дiлянки)

товАриство з оБм ЕжЕною вlдпо вlдАл ьн lстю,л ютАрс дЕвЕлоп м Ёнт" {42431143r,
тел,: +38(о5о)-348-62_62

(iнформацiя про эамовникiв)

Кадастровий номер: 2И1180000OjZ0O6:OO97. Гlлоtца: О.9983 га. Цiльове призначення:
а3.ат ýля будiвництва та обслуговування будiвель торгiвлi для експлуатацjт будiвлi
магазину.
Функцiональне призначення: Територiя житловоТ та громадськоТ забудови.
Функцiональна зона - теритOрiя закладiв торгiвлi згiдно документу: Рiшення
ВороtлиловградськоТ обласноТ ради вiд 16,08.1985 року за N9354 про затвердження
генерального плану MicTa Лисичанськ. Вitrповiдно до рiшення ЛисичанськоТ MicbKoT

ради вiд 28.О3.2ОlЗ N945П94 iснуючий генёральний план MicTa Лисичанськ е придатним
для подальшого використання при вирiшеннi питань розвитку та мiстобудiвного
освоёння територiТ
Ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального призначення
земельноТ дiлянки: вiдповiдае
(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноТ дiлянки мiстобудiвнiй документацii на

мiсцевому piBHi)

Реестрацiйний номер:.8О27ОВ44]18 - Назва: будiвля - Площа: кв,м. - Адреса: Луганська
обл., м.Лисичанськ, проспект Перемоги, будинок 8О

(iнформацiя про iснуючi об'скти нерухомого майна)
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_ Начальник управлiння
оудl вництва та архiтектури
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