
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельноїділянки

М [“Щ*ЧЧі р;" від « » СУЗ
.
2017р.

вул. Привокзальна. 40 селище Соснове Лиманський район Донецької обл.
(адреса або Місце розташування земельної ділянки)

Загальні дані:

І.Назва об'єкта будівництва: “Будівництво складу виробничого обладнання” :

2. Інформація про замовника Товариство з обмеженою відповідальністю
“УКРБУДТЕХНОЛОГІЯ” Донецька обл.. Лиманський район. с-щ Соснове.
вул. Привокзальна. 40. код ЄДРПОУ 23186036:
З. Наміри забудови: нове будівництво:

4. Адреса будівництва або Місце розташування об'єкта : Донецька обл., Лиманський
район. с-Щ Соснове. вул. Привокзальна. 40:
5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою:ДЕРЖАВНИЙ АКТ НА ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ
се ія І- Н Л'9000024 на аний ві нові но о ' " "
народних депутатів від 29.11.1995 року
6. Площа земельної Ділянки: 343 га
7. Цільове призначення земельної ділянки:
для будівництвапромисловоїбази підприємства
8. Посилання на Містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, планзонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності):щоект районного планування Краснолиманського сільськогоадміністративною району Донецької області. розроблений Інститутом“Харьковпроект” 1981 р.
9. Функціональне призначення земельної ділянки Відповідає

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва (реконструкції)

Загальна площа земельної Ділянки - 3.3га
площа забудови - 4404,65 кв.м
будівельний об'єм - 31097 куб.М



Містобудівні умови та обмеження:
1.Граничнодопустима висота будівель: 7 06 ;2. Максимально допустимий відсоток забудовиземельної ділянки: 56% ;3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) -' ;4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулюваннязабудови : відсутні ;
5. Планувальиі обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зониохоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) згідно проекц;6. Мінімально допустимі відстані ВІД об єкпв, як1 проектуються, до існуючих будинків таспоруд : згідно ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудоваміських і сільських поселень ” (Додаток 3.1) Протипожежнівимоги:7. Охоронювані зони інженерних комунікаційзгідно ДБН 360-92** “Містобудування.План вання і заб ова міських і сільських поселень ”;8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державнимибудівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва":ЗГЇДНО завдання на ПЕОЄК! ування;9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): передбачитипроектом;
10. Забезпеченняумов транспортно-пішохідного зв'язку: передбачитипроектом:іі. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:передбачити проектом згідно розрахунку ;12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини ві с ТНі ;13. Вимоги щодо створення безперешкодногожиттєвого середовища для осіб з обмеженимифізичними можливостями та інших маломобільних груп населення: забезпечитивідповідно до норм діючого законодавства:
.“.Іістобуцівні умови та обмеження чинні до завершення будівництва об”єкта.
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Начальнику відділу містобудування та

архітектури головному архітектору
міста Красний Лиман Шпак О.Г.

(найменування уповноваженого органу
містобудування та архітектури)
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Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно та Реєстру

прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру
Іпотек, Єдиного реєстру заборон

відчуження об,

Номер інформаційної
довідки:
ата, час 0 м вання:Р У

Підстава формування
інформаційної довідки:

Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:
Кадастровий номер
земельної ділянки:

єктів нерухомогомайна щодо об*єкта нерухомого майна

70577143

17.10.2016 09:55:28 ,.
пошук через веб-сайт: Скок Володимир Сергійович, ЄДРПОУ:
3248610396

--

Параметри запиту

права власності, інші речові права, іпотеки,
обтяження --

1423056600:04:000:0613 .-

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВІ/ІХПРАВНА НЕРУХОМЕ МАЙНО -

Актуальна інформація про об*єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер
об*єктанерухомого
майна:
об*єкт нерухомого
майна:
Кадастровий номер:
Площа:
Цільове призначення:

Адреса:

1055661314230 -

земельна ділянка

1423056600:04:000:0613
"

33 га
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних

бУДІВЄПЬ та споруд підприємств переробної, машинобудшної та 1ншої

промисловості, для будівництва промислової бази Підприємства

Донецька обл., Краснолиманський р., сщ. Соснове, вулиця
Привокзальна, земельна д1лянка 40

Актуальна інформація про право власності

Номер запису про право власності: 16914962

Дата, час державної
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення
права власности

Підстава внесення
запису:

Форма власності:

Розмір частки:

12.10.2016 08:57:43

Біленко Галина Миколаївна, Виконавчий комітет Лиманської Міської

ради Донецької област1, Донецька обл.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності", серія та номер: 5245-УІІІ, виданий 06.09.2012, видавник:

Верховна Рада України
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям

розділу), індексний номер: 31879834 від 17.10.2016 09:25:46, Біленко

Галина Миколаівна, Виконавчий комітет Лиманської Міської ради
Донецької області, Донецька обл.

державна
1/1

,
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Власники: Держава в особі Донецької обласної державної адміністрації, код
ЄДРПОУ: 00022473, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
Донецька обл., м. Краматорськ, площа Миру, будинок 2

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права

Номер запису про інше речове право: 16915239

Дата, час державної
реєстрашї:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення
іншого речового права:

Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб,єкта
іншого речового права:

Відомості про реєстрацію
до 01.01.2013р.:
Опис обієкта іншого
речового права:

12.10.2016 08:57-:43

Біденко Галина Миколаївна, Виконавчий комітет Лиманської міської
ради Донецької област1, Донецька обл.

державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою, серія та номер: І-ДН Ма 000024, виданий 29.12.1995,
видавник: Ярівська селищна рада Краснолиманського району
Донецької області
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 31879834 від 17.10.2016 09:25:46, Біленко
Галина Миколаївна, Виконавчий комітет Лиманської Міської ради
Донецької області, Донецька обл.

право постійного користування земельною ділянкою

земельна ділянка надана в постійне користування для будівництва
промислової бази Підприємства
особа, яка передає право постійного користування землею: Держава в
особі Донецької обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ:
00022473, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, Донецька обл.,
м. Краматорськ, площа Миру, будинок 2
Правокористувач: Товариство з обмеженою відповідальністю
"Укрбудтехнологія", код ЄДРПОУ: 23186036, країна реєстрації:
Україна
Книга записів державних актів на право постійного користування
землею, 29.12.1995 00:00:00

земельна ділянка кадастровий номер 142305660О:04:000:0613, площа
3,3000 га

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні

ВІДОМОСТІ
З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

За вказаними параметрами запиту у Реєстрі прав власності на нерухомемайно відомості
відсутні

ВІДОМОСТІ
З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ЗАБОРОН ВІДЧУЖЕННЯ ОБ,ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА

За вказаними параметрами запиту у Єдиномудержавному реєстрі заборон відчуження
об'єктів нерухомогомайна відомості відсутні

ВІДОМОСТІ
з ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУшотвк

За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні

стор. 2 з 2
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ВИТЯГ
з Державною земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу НВ-1402185172016

Дата формування 11.10.2016

Надано на заяву (запит) ТОВ "Укрбудтехнологія"
11.10.2016, ЗВ-1402620272016

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер 1423056600:04:000:0613
земельноїділянки

Загальні відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер 1423056600:04:000:0613

Місце розташування Донецька область, Лиманський район, с-ще Соснове, вулиця
(адміністративно- Привокзальна, 40
територіальна одиниця)
Цільове прИЗначення: 1102 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості

Категорія земель Землі промисловості, транспорту, зв”язку, енергетики, оборони та іншого

призначення
Вид використання для будівництва промислової бази підприємства
земельної ділянки
Форма власності Державна власність

Площа земельної 3.3000
ділянки, гектарів

Відомості про державну реєстраціюземельноїділянки
Інформація про
документацію із
землеустрою, на
підставі якої здійснена
державна реєстрація
земельної ділянки
Орган, який Краснолиманський відділ ДП ЦДЗК ДРФ
зареєстрував земельну
ділянку
Дата державної 29.12.1995
реєстрації земельної
ділянки

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 05.09.2007;ТОВ
"Деметра", Андрєєв Дмитрій Юрійович

С'і БОДЄНО 33. ЦОПОМОГОЮ програмногозабезпеченняДСрЖЗВНОГО ЗВМЄЛЬНОГО кадастру



Відомості про право власності право постійного користування
Вид права Право власності
інформація
про власників Каді!
(користувачів)
земельноїділянки
Найменування ТОВ "Укрбудтехнологія"
Реквізити документа,
що посвідчує особу
Податковий номер 23186036
Місцезнаходження 804, 84432, Донецька область, Лиманський район, с-ще Соснове, вул.

Привокзальна, 40
Документ, який Рішення органу виконавчої влади Ярівська селищна рада 29.11.1995
є підставою для
виникнення права
Документ, що Державний акт від 2932. 1995 ї-ДН 000024
посвадчує право

Відомості про обмеження у використанні земельноїділянки
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком веденняДержавного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від
і 7, ! 0.2012 Мо. 1051 , не зареєстровані,

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з
Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону.

що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
Витяг підготував та Н. В. Зозуля, Міськрайонне управління Держгеокадастру у м. Красному
надав Лимані та Краснолиманському районі Донецької області

СТВОРЄНО32. ЦОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГОзабезпеченняДЕРЖЗВНОГО ЗЄМЄЛЬНОГО КЗДЗСТру



Додаток до витягу з Державною земельною кадаструпро
земельнуділянку від 11.10.2016 р. М! НВ-1402185172016

Кадастровий план земельноїділянки

Кадастровий номер земельноїділянки 1423056600:04:000:0613

“1086, Вул.

;1.1995

125“!

[ення
чи від

163

'асному

Масштаб ] : 5000

її ССЗ-Д 33 ШЯОМОГОЮПРОГРЗМНОГОзабезпеченняДерЖЗВНОГО земельногокадастру



Опис меж: Умовні позначення:

Від А до В Ярівська селищна рада;
Від Б до А Ярівська селищна рада;

Експлікація земельних угідь:

Відомості

іще та ініціали осо

ґровий план земелт

с особи, яка
склал:

ьно'і' ділянки

'; Всього і У тому числі за земельними угіддями, гектарів: %
; земель, Г Землі під будівлями та спорудами промислових підприємств :

і гектарів
Ц

: 1 :
2

!

Г Площа !
3.3000

земельної 5,

' ділянки, *

гектарів
'

3.3000



ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

КРБУДТЕХНОЛОГІЯ
Украина,Донецька обл,Лиманський р-н,сел.Соснове вул. Привокзальна,40

р/с 26001452116 в АТ«Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 ЄДРПОУ 23386036

Главному архитектору

Афіша
[?!/7217)?

Ї“ д //гк/Нґдмаєдн%

Просим предоставить градостроитепьные условия и ограничения или указать на

отсутствие необходимости в их получении на «Новое строительство склада

производственного оборудования по адресу: ул. Привокзальная 40, с. Сосновое,

Лиманский район, Донецкая область».

Характеристика обьекта:

Назначение - СКЛЗДСКИЄ помещения ДЛЯ хранения негорючего оборудования, 663 горючей

упаковки

Участок строительства - внутренняя территория существующего предприятия (схема

расположения - прилагается).
Планировочное решение - складское З-пролетное одноэтажное здание 90х35,86 М

(схемы здания - прилагаются). Внутренне пространство разделено на 3 складских зоны.

Фундаменты - по расчету, сборно-монолитные с цокольной частью.
НЗДЗЄМНЯЯ ЧЗСТЬ (ограждающие КОНСТрУКЦИИІ СТЄНЬІ, КОЛОННЬІ, балки-ригепя, ПЛИТЬІ

покрытия) - сборные железобетонные конструкции Светловодского завода БМЗ.

і;
].

ом



Полы - бетонные, армированные по расчету на нагрузки на отметке +1,200 отд-

дорожного покрытия.

КРОВЛЯ - ДВУХСКЗТНЗЯ С ПОКРЬІТИЄМ ИЗ НЗПЛЗВЛЯЄМЬІХ МЗТЄРИЗЛОВ И ОРГЗНИЗОВЕІННЦ

системой водоотвода.
Х

Класс последствий - ССІ - незначительные последствия (количество рабочих постоянно
пребывающих в здании - до 10 человек; количество сотрудников временно пребывающих

на обьекте - до 30 человек; об'ьем возможного экономического ущерба - не превышает

2000 м.г.з.п.).

Производственные процессы в здании - не предусмотрены. Предметы хранения не

выделяют вредных веществ и не могут являться источником загрязнения окружающей

среды. Подключение к инженерным сетям будет происходить за счет внутризаводских

мощностей. В здании не предполагается пребывание людей с ограниченными

ВОЗМОЖНОСТЯМИ .

Строительство будет выполнятся за частные средства, без привлечения бюджетных

средств, согласно разработанного рабочего проекта (1 стадия проектирования, в одну

очередь).

Представитель
и! ,.

По доверенности /[а]625“[ / К.Ю. Марченко

«-» августа 2017 г.
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Д9311РЕ51 І С Т Ь
Місто Слов янськ Донецьщвоблаші,украіна
Чотирнадцяте червня ды тисячїйістнадцятого року

На підставі усного договору, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУДТЕХНОЛОГІЯ», місцезнаходження: 49051,
Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Журналістів буд 11,
ідентифікаційний код юридичної особи Мг23186036, що зареєстрована в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань 10.04.1995 рік, 24.11.2004 року М? 1 272 120 0000 000025, в особі директора
ГОНТАРЕНКОСВІТЛАНИІВАНІВНИ(паспорт ВЕ Кв 1830512, виданий 14.01.2002 року
Краснолиманським МВ УМВС України в Донецькій області), податковий номер
М92147008243, що мешкає в Краснолиманському районі, селище Соснове, вулиця
Привокзальна, буд. МеЗО, квартира 1193, обізнана із загальними вимогами, додержання яких
є необхідним для чинності правочину, усвідомлюючи значення своїх дій та
підтверджуючи дійсні наміри до вчинення правочину, розуміння його значення, умов,
правових наслідків та відсутність заперечень проти вчинення правочину, володіючи
українською мовою, що надало змогу безперешкодно спілкуватися з нотаріусом при
складанні проекту цього документа, прочитати та правильно розуміти його суть, у
приміщенні Першої макіївської державної нотаріальної контори, за адресою: м.
Слов”янськ, вулиця Жовтневої Революції, будинок 37, яку для посвідчення цього
правочину було обрано самостійно та до якої звернулася добровільно,Щшовноважую

МАРЧЕНКО КОСТЯНТИНА ЮРІЙОВИЧА (паспорт ВА М 242126, виданий
26.04.1996 року Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області), податковий
номер Ле 2903719972, що зареєстрований за адресою: місто Донецьк, вул. Терешкової
Валентини, буд. 17, кв. 63, Донецька область, Україна.

Представляти інтереси нашого Підприємства у всіх державних та інших установах,
та підприємствах, організаціях України незалежно від їх форм власності чи
підпорядкування, органах місцевого самоврядування, органах внутрішніх справ, органах
прокуратури, податкових органах, митних органах, управліннях юстиції, державній
виконавчий службі, управліннях статистики, банківських установах, підприємствах, що
здійснюють оцінку нерухомого майна, пенсійному фонді, фондах соціального
страхування, фондах страхування від нещасних випадків, фондах зайнятості з усіх без
винятку питань, представляти інтереси Підприємства в нотаріальних органах України, в
управліннях Держкомзему, органах, які мають право проводити технічну інвентаризацію
нерухомого майна, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та
її територіальних органах, землевпорядних органах, 3 питання отримання та оформлення
технічної документації на земельні ділянки, Центра Державного земельного кадастру,
органах СЕС, МНС, укладати від імені Підприємства договори купівлі-продажу
нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, здійснювати державну реєстрацію
нерухомого майна, укладати угоди на виготовлення технічної документації та інших
документів на земельні ділянки, подавати документи до державних органів та органів
місцевого самоврядування з питання проведення приватизації земельних ділянок, також
представляти інтереси Підприємства у судових органах України будь-якої ланки (в томучислі адміністративному суді та судах загальної юрисдикції) з усіх питань захисту
законних прав та інтересів Підприємства, з усіма правами, які надано законом позивачу,
відповідачу, третій особі, заявнику та/або потерпілому, свідку, у тому числі з правом
предявлення позову (зустрічного позову), ознайомлюватися з матеріалами справи та
робити витяги, нотатки та копії з них, брати участь у судових засіданнях, заявляти
клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення у судових уст шт, визнавати
повністю або частково позови, укладати мирові угоди, отримуватизд дскаржувати
рішення суду, подавати рішення суду на виконання, а також вчиняти ішБІ-д , ередбачені
законом, подавати виконавчі документи до стягнення. :. НАВ511394%
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За цією довіреністю представник також вправі:
- підписувати та подавати від імені та в інтересах Підприємства усі необхідні

документи (серед іншого, але не виключно заяви, заперечення, замовлення, клопотання,

скарги (у тому числі апеляційну та касаційну), доповнення до них, додаткові документи);
- сплачувати державне мито, обов*язковізбори та інші необхідні платежі;
- розписуватися, п0давати заяви, подавати, отримувати декларації, сертифікати, та

інші дозволи, ліцензії, укладати цивільне-правові угоди, представляти та витребувати усі

необхідні довідки, виконувати усі дії, передбачені чинним законодавством для такого роду

уповноважень та які на думку представника будуть доцільними для правильного і

ефективного ведення справ Підприємства, та передбачених усним договором доручення,
вирішення будь яких питань, що стосуватимуться Підприємства,

- ведення від імені Підприємства переговорів та попереднього узгодження всіх

процедурних питань, подання та підпису усіх документів необхідних для виконання

повноважень, а також виконати усі дії, пов”язані з цим дорученням;
- отримувати витяги з реєстру нерухомого майна, для відчуження, отримувати витяги

про реєстрацію;
- отримання витягів про реєстрацію та з реєстру на будь-яке належне нам нерухоме

майно, розписуватися, в тому числі на заявах та договорах правового характеру;
- підписувати від імені Підприємства договори купівлі-продажу нерухомого майна, а

також укладати від імені та в інтересах Підприємства буді-які цивільне-правові договори;

» Підпітс:75/ґ/Иа/7є7,є-/ґа сбж/мака; Йф/г/д/й

- вчиняти інші дії необхідні для виконання чого доручення.
Свої повноваження за цією довіреністю представник невправі частково або в повному

обсязі передоручати іншим особам.
Термін дії цієї довіреності встановлено мною до чотирнадцятого червня дві тисячі

дев»ятнадцятого року, якщо до цієї дати вона не буде скасована відповідно до вимог
цивільного законодавства України, про що я повідомлю представника письмово.

Зміст ст. ст. 240, 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України, щодо поняття
довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування

' довіреності та відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, а
також умови здійснення та правові наслідки передоручення мені нотаріусом роз”яснено.

Своїм підписом під текстом Цієї довіреності я стверджую той факт, що зміст

документа та його правові наслідки мені зрозумілі і тлумачаться мною однозначно, а

правочин, складений нотаріусом на моє прохання, повністю відповідає
волевиявленню. є? ,, д:) (29 ,
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ною Іванівною у моїй присутності. Особу
.

“
атність та повноваження перевірено.

За єсдр в
,

«

' '; -226

Місто Слов»яі1ськ, Донецької області, Україна.
Чотирнадцятого червня дві т чі шістнадцятого року.

державної нотаріальної к
Довіреність підпис
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(назва землекористувача Щсщшыезїа'ходжей'іт)

р.агтшшбшага 5межах селища стадии
ЩОБЇЕЛОфСЬЇЇ ММО Радою народних депутатів

%ШМЦЛЙЯСБЖОЄОрайону ЗОДЄЬЗМОЙІ області України

у тому, що зазначеному землекористувачу надається у постійне користування 4211 гектарів

землі в межах згідно 3" планом землекористування

80]- Ба!!! ЩЛЛЦЄЛС/пба. » ”..-'
(мега, призначення)

відповідно до рішенняаюаиґдісу Мда, шщддг'Ради народних

депутатів від «29 »шС/ТЮМУЄ- 1992 РОКУ ”9

Цей державний акт складено у двох примірниках, з яких перший видано землекористувачу, .

другий зберігається умшш ЩЦЩІІІ-и Раді народних депутатів.

ч'х

,:
' Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування ,

землеіо за- ”9 2

Голова-АОІІЬЗСМОЄ СШЩЮІРади народних депутаТів/
'
(
%% * ?" УЖфилдилдідпис) , : (прізбище)

199і” р.

І-ДН м 00'0024“

“Землюнадапоупостійнекористуваннядля%СЬЦЦЄЇМЗЙ [грОДИС-да“

8'

в'
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