
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельноїділянки

МэО9-4ф32 від «Ш» листопада 2017 р.

Донецька область. місто Лиман, провулокПривокзальний, 6 Г
(адреса або Місце розташування земельної ділянки)

Загальні дані:

І.Назва об'єкта будівництва: 6 івни тво ін иві ального га а '

2. Інформація про замовника Адейкін Дмитро Миколайович
Донецька обл.. м. Донецьк. вул. Політбійців. буд. 18. кв. 116 :

3. Наміри забудови: нове бУдівнинтво

4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта : Донецька область. місто
Лиман. провулок Привокзальний, 6 Г

5. Документ,що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою:
Рішення Лиманської міської ради від 20.07.2017 Л'97/31-1435. Витяг з

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 09.11,2017.
кадастровий номер 1413300000:01:012:1269;
6. Площа земельної ділянки: 0.0030 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
Ма 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 - 0.0030 га
площа забудови - 30,0 кв. м
будівельний об'єм - 90 куб. м



Містобудівні умови та обмеження:

.Граничнодопустимависота будівель:
[1 - 3 М ;

:. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: 100 о/о ;

'.. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) : ;

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

:абудови : внутрішньоквартальна забудова ;

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

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

захисні та інші охоронювані зони) відсутні

5. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та

споруд : відповідно до державних будівельних норм з ушанням
санітарних та ПЮОТИПОЖЄЖНИХ ВИМОГд'

”. 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":

ВИКОНЗТИ ВіДПОВідІ-ІОДО НОПМ ЧИННОГО ЗЯКОНОДЯВСТВЗцНООМаТИВНИХ актів та
НО [!МЗТИВНИХ ДОКУМЄНТЇВ;

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

передбачити згідно проекц ;

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

норм діючого законодавствщ

іі. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:

передбачити згідно проекту ;

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини відсутні -,

із. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими

фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення: забезпечити

відповідно до норм діючого законодавства;

Містобудівніумови та обмеження чинні до завершення будівництва
об'єкта.
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ВИКОПІЮВАННЯ З ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОГОПЛАНУ
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Начальник відділу містобудування
та архітектури виконавчого
комітету ЛиманськоїМіської ради,
головний архітектор

М.П.

О.Г.Шпак



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

(найменування уповноваженого органу
містобудування та архітектури)
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ЗАЯВА
' для надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Прошу надати містобудівні умови та обмеження для За « ПД м («15:56 З;и и[а 6 и є; (“є *КЬМБ зь в 16де та % (* в() () '] (найменування об”єкту та види робіт)
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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-
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ВИТЯГ
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Індексний номер витягу: 103156692

Дата, час формування: 09.11.2017 10:56:20

Витяг сформовано: Біленко Галина Миколаївна, Виконавчий комітет Лиманської міської
ради Донецької області. Донецька обл.

Підстава формування заява з реєстраційним номером: 25050008, дата і час реєстрації заяви:
витягу: 06.11.2017 15:28:10, заявник: Адейктн ДмитроМиколайович

Актуальна інформація про об,єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер 1402568214133
об”єкта нерухомого
майна:
Об”єкт нерухомого земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер: 1413300000:01 :01211269

Опис об'єкта: Площа (га): 0003, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
02.06.2017, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ у Лиманському районі Головного управління
Держгеокадастру у Донецькій області

Склад угідь: Площа (га): 0.003, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
02.06.2017

Цільове призначення: для будівництва індивідуальних гаражів

Адреса: Донецька обл., м. Лиман (місто Красний Лиман), провулок
Привокзальний (провулок Кірова; провулок Кірова), земельна
ділянка 61“

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 23268090
Дата, час державної 06.11.2017 15:28: 10
реєстрацтї:
Державний реєстратор: Біленко Галина Миколаївна, Виконавчий комітет Лиманської міської

ради Донецької області, Донецька обл,

Підстава виникнення рішення органу місцевого самоврядування, про затвердження
права власності: проекту землеустрою щодо Відведення земельної ділянки для

будівництва індивідуального гаражу, серія та номер: 7531-1435,
виданий 20.07.2017, видавник: Лиманська міська рада Донецької
області

Підстава внесення Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису: розділу), індексний номер: 38028295 від 09] 1.2017 10:22107, Біденко

Галина Миколаївна. Виконавчий комітет Лиманської міської ради
Донецької області. Донецька обл.

вааа%
ККМ-ШНП.“ 1111



Форма власності: приватна
Розмір частки: 1/ 1

Власники: Адейкін Дмитро Миколайович, реєстраційнийномер облікової

картки платника податків: 2869918670,паспорт громадянина
України, серія та номер: ВА509175, виданий 17.09.1996, видавник:
КраснолиманськийМВУМВС України в Донецькій області, країна

громадянства: Україна, адреса: Україна, Донецька обл., м. Донецьк,

” вулиця “Політбійців, будинок
18, квартира 116

Витяг сформував

стор. 2 з 2

НКР-411НВМІЕЬ5



ЛІ/ПУІАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І ПІ Е Н Н Я

20.07.2017
М 7531-1435

м. Лиман

Про затверднксння проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину
Адейкіну Дмитру Миколайовичу для
будівництва іт-тдивідуального гаражу
по провулку Привокзальному,
м. Лиман

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

власність громадянину Адейкіну Дмитру Миколайовичу для будівництва

іттдивідуального гаражу по провулку ІІривокзальт-тому; м. Лиман, керуючись ст. 144

Конституції України, ст.ст. 12. 40. 116. 1181 121, 186 Земельного кодексу України.

Законом України «Про землеустрій». ст. 26 Закону України («Про міеїеье

самоврядування в Україні». міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведені-тя земельної ділянки

громадянину Адейкіну Дмитру Миколайовичу для будівництва індивідуального

гаражу по провулку 1Іривокзальному. м. Лиман.
2. Передати у власність громадянину Адейкіну Дмитру Миколайовичу

земельну ділянку комунальної власності (кадастровий номер 1413300000:01:012:12б9)

загальною площею 00030 та для будівнтнтгва ітідивідуалыюго гаражу по провулку

Привокзальному. м. Лиман за рахунок земель житлової та громадської забудови

міської ради.
3. Рекомеі-тдувати громадянит-ту Адейкіну Дмитру Миколайовичу:
3.1. Оформити і зареєструвати право власності на земельну ділянку згіднс

чинного законодавства.
32. Вт-Ікоі-тувати обов"язки власників земельних ділянок згідно вимог ст. 91

Земельного кодексу України.
33. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням.
34. Протягом двох місяців з дня затверджетнтя цього рішення стати на обліт

платника податку.
4. Контролььза=..вттіся)тіаттттэім рішення покласти на постійну комісію з питан:

містобудуван/ня'Її-бупівництв'сдземельних відносин та охорони природи (Гертель)

заступника 'Ьк'тіського голови Фесенка В.П.

Міський голова : Ї ііїім'дійіїї ПФ. Цнмідан

*



ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу НВ-1402878692017

Дата формування 25. 10.201'.7
Надано на заяву (запит) Атйкін Дмитро Миколайович

25.10.2017. 313-14033680120171

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер 14133 00:01 :012: 1269
земельної ділянки '

Загальні відомості про земельну ділянку
Кадастровий номер 1413300000:01:012:1269

Місце розташування Донецька область, м. Лиман. провулок Привокзальний. 6-Г

(адміністративно- “ .
територіальна одиниця)
Цільове призначення: 02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів

Категорія земель Землі житлової та громадської забудови
Вид використання для будівництва індивідуального гаражу
земельної ділянки
Форма власності Комунальна власність
Площа земельної 0.0030
ділянки, гектарів

Відомості про державну реєстрацідм земельної ділянки

Інформація про
документацію із

землеустрою, на
підставі якої здійснена
державна реєстрація
земельної ділянки

Проект землеустрою щодо Відведення земельних ділянок. 28.03.2017;ТОВ
"Земельна біржа ЗЕМЛЕМІР". ібрагімова Ольга Олегівна

Орган, який Відділ у Лиманському районі Головного управління Держтеокадастру у
зареєстрував земельну Донецькій області
ділянку
Дата державної 02.06.2017
реєстраціїземельної
ділянки

в
.!

СТВОРСНО З:). ЦОПОМОГОЮ програмною ЗЗбСЗПЄЧСННЯ;[Єр'ііїаВНОГО ЗЄЧЄЛЬНОГОКадді.“ , ]).



Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

ганні земельної ділянки. встановлені Порядком ведення
мості про обмеження у викорнс

вердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
кавного земельного кадастру. за:
3.2012 Мо.1051, не зареєстровані

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості 3

Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону,

що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

нг підготував та Н. В. Зозуля. Відділ у Лиманськохіх районі Головного управління

|В Держгеокаціастру у Донецькій об.;ц. 13

т “- кгс-изгот- програмногозабезпеченнядержавного земельногокада/иру



Додаток». до ыпят ) ; Державногоземельногокадаструпро
земельну ділянки від 25.10.2017р. Хе НВ-14О2878692017

Кадастровий план земельної ділянки
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Відомості про особу. яка склала кадастровий план земельної ділянки

ше та ініціали особи, яка склала . .

ровий план земельної ділянки Зозуля Н' В“
'
:“

: особи яка склала кадастровий план
ної ділянки ]7!

М

Е'ЧЗЧОГОЮПРОГРЗМНОГОзабезпечення ДержавногоЗЕМЕЛЬНОГО КЯДЗС гр;



Донецкая область, горОД Лиман, переулок Привокзальный, 6 Г

Ф.М.дРдРґ“

Пол - фундамент, железобетонные блоки, толщина 40 см.Стены - шлакоблок, толщина 40 мм.
Крыша - шиферная, односкатная.
Ворота - металлические, двухстворчатые.
Длина гаража - 6 м.
Ширина - 5 м.

Жейщ


