
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельноїділянки

Кв за?-Ніні и“ від « ':Їїк- »
?

т.:-35 2017 р.

пров. Матросова. 5/1 м. Лиман Донецької області
(адреса або місце розташування земельної ділянки)

Загальні дані:

І.Назва об'єкта будівництва: будівництво індивідуальногогаражу;

2. Інформація про замовника Богданов Олександр Казимирович
Донецька обл.. м. Лиман. пров. Матросова. буд. 5. кв. 18 тел. 0508852084:
3. Наміри забудови: нове будівництво

4. Адреса будівництва або Місце розташування об'єкта : Донецька обл.. М. Лиман.
пров. Матросова, 5/1

5. Документ,що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою:
ВИТЯГ з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від

03.08.2017р, індексний номер витягу 93574613. кадастровий номер
1413300000:01:012:1256;
6. Площа земельної ділянки: 0.0036 га
7. Цільове призначення земельної Ділянки:для будівництва індивідуальних гаражів
8. Посилання на Містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план
зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності):
містобудівна Документація (генеральний план міста Красний Лиман)
затверджений рішенням сесії Краснолиманської міської ради від 26.05.2011
Мт 6/6-376 «Про затвердження проекту «Коригування окремих позицій
генерального плану міста Красний Лиман»;

9. Функціональне призначення земельної ділянки Відповідає

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва

Загальна площа земельної Ділянки - 0.0036 га
загальна площа - 35,0 кв. м
будівельний об'єм - 140,0 куб. м



Містобудівні умови та обмеження:

І.Граничнодопустима висота будівель: 11 - 4.0 М

2.Максимально допустимий відсоток забудовиземельної ділянки: 98 % ;

З. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) - ;

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання

забудови : внутрішньоквартальна забудова ;

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони

охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-

захисні та інші охоронювані зони) відсутні ;

6. Мінімальне допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та

споруд : відповідно до державних будівельних норм з урахуванням
санітарних та протипожежнихвимог;
7. Охоронювані зони інженерних комунікацій:відсутні;

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними

будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва":

виконати відповідно до норм чинного законодавства. нормативних актів та

нормативних документів;

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)

передбачити згідно проекту ;

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: забезпечити відповідно до

норм діючого законодавства;

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:
передбачити згідно проеКТУ ;

1 . Вимоги щодо охорони культурної спадщини Відсутні 4-
1 . Вимоги щодо створення безперешкодногожиттєвого середовища для

осіб з обмеженими

фізичними можливостями та інших маломобіпьних груп населення: забезпечити
відповідно до норм діючого законодавства;

Ю)

[0

Начальник відділу Містобудування
та архітектури,
головний архітектор
м. Лиман О.Г.Шпак

М.П.
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Начальнику відділу містобудування та
архітектури, головному архітектору
міста Лиман
Шпак О.Г.

(найменування уповноваженого органу
містобудування та архітектури)

Й//»!///4'ЛЖ/ЇЖ/Ау/йдр
(Нуб,/,заявника або реквізити юри ичдї/особи)

[К/ґ/(((/!?8 :? ак

Адреса: // [Или/д/7/!/тжг/шМаву/4 Жуґие/у%
тел. Д;Г?) Яїб'йдй/
ЗАЯВА

для надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки/ » ]
Прошу надати містобудівні умови та обмеження для )7//%Ж/М ґ'ґ/гі/уА/ЛЙ//Ї '/// (найменування об'єкту та види робіт)

на земельній ділянці загальною площею ///у///6 га, посвідченої
мия ? .? йийґґ/(у/ту ,и (» акт %% (”лип/! ,

(документ, що пас/іт війт влабїості або корі/Єднаннядїемельною ділянкою, або дфбвір суперфіцію)%?? і?”и ,и % , ,/ / ,» г, [) 27, /?яка розташована % И ' % ,Йлжкла/і
л;;%/ т/ґа [%%/4 удхижих/74 д/ИД/х/ха %// (місцезнаходження земельної ділянки) / ,

До заяви додається: %%? ЖЖ?! Й/И7/ (У“%/%”(М; 7 0251;// / /Жди Ж/Ж/кг/71/26ґ1/Ї /774/7 //Й'А1/4)//[//!Ид[йді///(!//7/47/47/7/7 а,?(

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку
моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомуні-
каційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної,
адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування і

архітектури. Надаю дозвіл на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних у ме-
жах, необхідних для надання адміністративної послуги

мм,/И/%іідїбізвище,
імя, по батькові)

“і; ” [[ 20 //року
(п'ис) )“ ,/)с'л/4//]5 ///'7 /[. ЛЗ дід/;

їх. ен - 55] жз
Сац кыв; ас її?



Ситуаційна схема
розташування земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу

за адресою: м. Лиман пров. Матросова
гр. Богданов Олександр Казимирович

Орієнтована площа земельної ділянки: 0,0036га

Масштаб 15 000

УМОВШ ПОЗНАЧЕННЯ

- бажане місце розташування земельної
ділянки
- межі бажаної земельної ділянки

.*”,

:”.

В.о. начальникаМ1ськрайонногоуправшння
Держгеокадастру у м. Красному Лимані іі . дах/СБЮ [3442

ЖЕЖЗЙННЯі ,
г . ,.

д ................... /Н.А. Красногрудь/

Начальник відділу містобудування та архіте.
головний архітектор

і

............7.“ .а.
"

..... . ............. Ю.Г. Шпак/



ВИТЯГ

3 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Індексний номер витягу: 93 574613
'

, .

Дата, час формуваі-іня:
03.08.2017 11:43:57

Витяг сформовано: Скляров Костянтин Леонідович, ВиконавчийкомітетЛиманської

міської ради ДОі-іецької области донецька обл.

Підстава форіігіуваііия заява 3 реєстраційним номером: 2347562 , дата і час реєстрації заяви:

витягу:
31.07.2017 14:38:11, заявник: Богданов Олександр Казимирович

Актуальна інформація про об,скт нерухомого майна

Реєстраційі-іііі'і номер 1317573214133

об”єкта нерухомого
майна:
Об”єкт нерухомого земельна ділянка

майна:

,.,- Кадастровий номер: 1413300000101101211256

Опис об”єкта: Площа (та): 00036, Дата державної реєстрації
земельної ділянки:

ц
,

.,,
. ..

07.04.2017, орган, що ЗДШСННВ державну реєстрацио земельноі

ділянки: Відділ у Лиманському районі Головного управління

І.Тержгеокадастру у Донецькій област

Цільове призначення: для будівництва іНДНВіДуаЛЬНІ/ІХгаражів

.
. . .,

=

Адреса: Донецька обл., м. Лиман (Місто Краснин Лиман), провулок

Матросова (провулок Матросова), земелы-іа ділянка 551

Актуальна інформація про право власності

Номер запису про право власності: 21701408

Дата, час державної 31.07.2017 14:38:11

реєстрації:
Державний реєстратор: Скляров Костянтин Леонідович, ВііКОі-ЮВЧИЙкомітет Лимансько'і'

міської ради Донецької області, Донецька обл.

”
Підстава ВІП-ПеіКНЄНІ-ІЯ рішення органу місцевого самоврядуваіґіня, серія та номер: 75 1-1433,

,, права власності:
виданий 20.07.2017, видавник: Лиманськаміська рада Донецької

області

; Підстава внесення Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ("з відкриттям

запису: розділу), іі-ідекеі-ііій номер: 36448183
Від 03.08.2017 1 113623. Скляров

Кос'і'яі-ітіін ЛЄОНіДОВІ'ІЧ,Виконавчий комітет Лимансько'ї міської ради

ЦОНСЦЬКОЇобласті, Донецька обл.

Форма власності: приватна

Розмір частки:
13'1

ВлаСі-ііікіі: Богданов Олександр КЗЗНМИРОВПЧ, РЄЄСТРІІЦЇЙІШЙномер облікової

картки ініатііііка податків: 231 1221079, паспорт
тромадяі-іііна

3"1(])'сі.11-1111, серія *а номер: ВС651 162, виданий
1 1.12.2000, видавник:

Краснолііманеькнй МВ УМВС України в Донецькій області, країна

громадянства: Україна

,

Витяг сформував: Скляров К.Л'.

НКР-4 111 ім



ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу НВ-140248427201 7

Дата формування 07.04.2017
Надано на заяву (запит) Богданов Олександр Казимирович

30.03.2017, ЗВ-1402941602017

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельномукадастрі

Кадастровийномер 1413300000:01:012:1256
земельноїділянки

Загальні відомості про земельну ділянку

Кадастровийномер 1413300000:01:012:1256

Місце розташування Донецька область, м. Лиман, провулок Матросова
(адміністративно-
територіальнаодиниця)
Цільове призначення: 0205 Для будівництва індивідуальних гаражів

Категорія земель Землі житлової та громадської забудови

Вид використання для будівництва індивідуального гаражу
земельноїділянки
Форма власності Комунальна власність

Площа земельної 0.0036
ділянки, гектарів

Відомості про державну реєстраціюземельноїділянки
Інформація про
документацію із
землеустрою, на
підставі якої здійснена
державнареєстрація
земельноїділянки

Проект землеустрою щодо відведення земельнихділянок,
17.03.2017;Фізична особа-підприємець Рева Р. О., Рева Роман
Олександрович

Орган, який Відділ у Лиманському районі Головного управління Держгеокадастру у
зареєстрував земельну Донецькій області
ділянку
Дата державної 07.04.2017
реєстраціїземельної
ділянки

Створеноза допомогоюпрограмногозабезпеченняДержавногоземельногокадастру



Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Відомості про обмеження у використанні земельноїділянки, встановлені Порядком ведення
Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від
17.10.2012 Мо.105 1, 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, Відділ у Лиманському районі Головного управління

надав Держгеокадастру у Донецькій області

Підпис: %

М.П.

цнт.

Створеноза допомогоюпрограмною забезпеченняДержавною земельногокадастру



Додатокдо витягу з Державною земельногокадаструпро
зсмелшу ділянкувід 07.04.2017р. На НВ-14О2484272017

Кадастровий план земельноїділянки

Кадастровийномер земельноїділянки 1413З00000 :01 :012: 125 6

Масштаб 1: 100

Створеноза допомогоюпрограмною забезпеченнядержавною земельною кадастру



Опис меж: Умовні позначення: . “ФР
. . “99“Від А до В ЛиманськаМіська рада; 35:11“%Від Б до А Лиманськаміська рада; “::?”д/

Експлікація земельнихугідь:

Всього У тому числі за земельними угіддями, гектарів:
земель, Землі, зайняті поточним будівництвом та відведені
гектарів під будівництво (будівництво на яких не розпочато)

1 2
Площа 0.0036

земельної
ділянки,
гектарів
0.0036



Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельноїділянки

Прізвище та ініціали особи, яка склала
кадастровий план земельноїділянки Зозуля Н. В.

Підпис особи, яка склала кадастровий план
земельноїділянки

:!

%?

СТВОРСНО за ДОПОМОГОЮ програмногозабезпеченняДержавною ЗЄМСЛЬНОГО кадастру
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