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ЗАТВЕРДЖЕНО
УПРАВЛIННЯ БУДIВНИЦТВА ТА
АрхIтЕктури лисичАн с ькоi MICbKoi
вIйськово-цивIльноi ндмIнIстрдцIi
севсродонЕцького рдйону
лугАнськоi оьлдстI (0401 1 609)

(найменування уповноважеfi ого оргаЕу
мiстобудувавня та архiтектури)

Наказ Nq З0 вiд 27.08.2021,

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектуваIIня об'екта будiвництва

Статус документа: Дiючий

Реестрацiйний номер €ДЕССБ MUO ]. : 945З-0 1 69-1 826-З724

Реестрацiйний номер З0 вiд27.08.2О21

Реконструкцiя KiMHaT Nl З,4 у квартирi 4 з будiвництвом прибудови пiд офiс за адресою: м.

Лисичанськ, вул. iM. В. Сосюри, буд.З52
(назва об'екта будiвничтва)

Загальнi данi:
реконструкцiя, Луганська обл., Северодонецький район, Лисичанська

м, Лисичанськ (станом на 01.01.2021), вулиця Сосюри
Адреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до

обл., м. Лисичанськ, вулиця Сосюри В. iM.

(вид бчдiвництва, адреса або мiсцезнаходr{енЕя земельноi дiлянки)

2. свтушЕнко влддислдв вIкТоРовИч (25410017J.2) паспорт: ЕМ444200 виданиЙ

лисичанським мв умвс 1з.12.1999, тел.: +з8(066)-018-56-20
(iнформацiя про замовникiв)

З. Кадастровий номер: 4411800000:17:006:0394. Площа: 0.001 га. I-diльове призначення: 0З.10

щля будiвництва та обслуговувапня будiвель ринковоi iнфраструктури (адмiнiстративних

будинкiв, офiсних примiщень та iнших будiвель громадськоi забудови, якi використовуються

для здiйснення пiдприемницькоi та iншоi дiяльностi, пов'язаноi з отриманЕям прибуткУ) для

рековструкцii KiMHaT Nэ З,4 у квартирi 4 з будiвництвом прибудови пiд офiс,

ФункцiонаЛьне призначенЕя: ТериторiЯ багатоповерховоi забудовИ на вiльнiЙ територii згiдно

документу: Рiшення Ворошиловградськоi обласноi ради "про затвердr(ення генерального

плану MicTa Лисичанськ" Вiдповiдно до рiшення Лисичанськоi MicbKoi ради вiд 28.0з.201з

N945/794 iснуючий геверальний план MicTa Лисичанськ € придатним для подальшого

Еикористання при вирiшеннi питань розвитку та мiстобудiвного освоенЕя територii до

мOмеЕтУ розроблення, проведення громадського обговореЕня, експертизи та затвердження

новоi мiстобудiвноi документацii.
ffiaфyнкцioнальнoгoпpизнaчeнEяЗeМeльнoiдiлянкимiстoбyдiвнйдoкyМeнтац1lнa

мiсцевому piBHi)

Реестрацiйний номер: - Назва: Кiмнати N9 З,4, туалеТ Ns 12 в квартирi Nq 4, в будинку N9 З52

Площа; 27.З кв.м. - Ддреса; Луганська обл., м. ЛисичансьК, 1УЛ. iч. ц:Ц9IоРg, буд.352

територiальна громада,
В. iM. , 6. З52
01.01.2021: Луганська

+.

ti"фор*uцiu про iснуючi об'екти нерухомого майна)



Мiстобудiвнi 1,rrови та обьrе>rrенняl

1. ЗOм
(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будlвель та споруд у метрах)

2. в0 оk

(максимально допустимий вiдсоток эабудови земельноi дiлянки)

З. t050 осiб/га
(максимально допустима щiльнiсть населенЕя в межах житловоi забудови вiдповiдноi житловоi одиницi (кварталу,

мiкрорайону))

червоних лiнiЙ: б м4. до
до
до

iснуючих iнженерних меРеЖ: 9 м Електрокабель пiдземниЙ

iснуючих iнженерних мереж: б м Каналiзацiя
@,ектa,щoпpoeктУeться,дoчepBoниxлiнiй,лiнiйpeгyлювaннязабyдoви,

iснуючих будипкiв та споруД)

5. - iнше - створення безбар'ерного простору для Bcix категорiЙ людеЙ з iнвалiднiстю вiдповiдно

до вимог ДБН В.2.2-40:2018 "Iнклюзивнiсть будiвель i споруд" -

(""""y""*-i 
"б""*""", 

(oxopoHHi зоfiи пам'яток культурноi спадщини, межi iсторичнИХ аРеаЛiВ, ЗОНИ РеГУЛЮВаННЯ

забудови, зоЕи охоронЮваного ландШафту, зонИ охорони археологiчного кулътурЕого шару, в межах яких дrе

спецiальниЙ режиМ ix використаНня, oxopoHHi зони об'ектiв природЕо-заповiдного фонду, прибере;<нi захиснi смуги,

зони caHiTapHoi охорони)

6. Вiдсутнi
("-.p.rrri a."" ad""rr".pi"crropry, зв'язку, iнхсенерниХ комунiкацiй, вiдстанi вiд об'скта, що проектуеться, до

iснуючих iнженерних мереж)

Начальник уп
будiвництва та
лисичанськоi
Севсродоне

Луган Земляна Свiтлана Олександрiвна

(уповноважена (пiдпис) (прiзвище, iм'я, по батьковi)

уповноваженоIо
мiстобудування та

ДокуменТ створено в €динiй державЕiй електроннiй системi у сферi будiвництва.

Щата створення: 27.0В.2021
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