
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудуваннята
архітектури виконавчогокомітету
ЛиманськоїМіської ради
(найменування уповноваженого
органу містобудуваннята архітектури)
26.03.2019 р. М 09-66/6

Містобудівні умови та обмеження
для проектування об,єкта будівництва 09-44/3

Будівництво індивідуального гаражу
(назва об“єкта будівництва)

Загальні дані:
1. Нове будівництво. 84404, Донецька обл., м. Лиман, проспект Щасливий, 8И

(вид будівництва. адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Чумак Сергій Анатолійович, реєстраційний номер облікової картки платника
податків: 3021811430, паспорт громадянинаУкраїни: серія та номер: ВВ 794446,
виданий 22.04.1999, ВИдавник: Краснолиманський МВ УМВС України в

Донецькій обл.. країна громадянства: Україна. адреса: Україна, Донецька обл.,
М.Лиман, вул.Слобожанська, будб.

(інформація про замовника)

3. Згідно з генеральним планом Міста Лиман, затвердженим рішенням сесії
Краснолиманської Міської ради від 26.05.2011 М 6/6-376 «Про затвердження
проекту «Коригування окремих позицій генерального плану міста Красний
Лиман» - територія житлової та громадської забудови;

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки

Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва індивідуальних
гаражів (кадастровий номер 1413300000:01:012:1383), категорія земель -
житлової та громадської забудови:
Функціональне призначення земельної ділянки: для будівництва
індивідуального гаражу.

містобудівнійдокументації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:
1. Граничнодопустима висота будівлі - 3,5 м;
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки- 100 %;

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Максимальна допустима Щільність населення визначається згідно з ДБН
Б.2.2-12:2018 ”Планування і забудова територій ”;

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу,мікрорайону))

4. Відстані від об”єкта, який проектується - внутрішньоквартальна забудова;



ґ ,,

Мінімально допустимі відстані від об”єктів. які проектуються. до існующ
б инків та спо - ві пові но о е жавних б івельних но мз а ванням
СЗНЇТЗ'ОНИХ ТЗ, ПЮОТИПОЖЄЖНИХВИМОД

(мінімально допустимі відстані від об*єкта, шо проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови,
існуючих будинків та споруд)

Б.Відсутні
(планувальні обмеження (охоронні зони паміяток культурної спадщини, межі історичних ареалів. зони

регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в

межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду.

прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6.Відповідно до розділу 11 “Інженерна інфраструктура» ДБН Б.2.2-12:2018
”Планування і забудова територій ”.
(охоронні зони об”єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об”єкта, що проектується, до

існуючих інженерних мереж)

Лиманської міської ради:
головний архітектор

(уповноважена особа відповід
уповноваженого органу

,, ./%.і Шпак О.Г.
' (П.І.Б.)



кмУКРАІНА
"ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОІ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ
ВІДДІЛМІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

вул. Незалежності. 46. м. Лиман. донецької Області. тел. (06261 ) 4-12-34. факс (06261) 4-23-40
Е-шаі]: [інши-атом! мінівеі . Код ЄДРПОУ 04053275

(найменування органу державного архітектурно-бушвелыІогоконтролю. місцезнаходження. телефон. електронна адреса)

НАКАЗ

[Д./:;, [і :4757 Їй м. Лиман [”??/Й 6

Про затвердження містобудівних умов
та Обмежень для проектування об”єкта
будівництва - будівництво індиві-
дуального гаражу по проспекту
Щасливому, 8И В м. Лиман Донецької
обл.

На підставі заяви фізичної особи Чумака Сергія Анатолійовича, Витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.03.2019, індексний номер: 160561697.
витягу з Державного земельного кадастру серія та номер: НВ-1404558672019.
виданий 13.03.2019, видавник: Відділ у Лиманському районі Головного Управління
Держгеокадастру у Донецькій Області, враховуючи положення по відділ
містобудування та архітектури виконавчого комітету Лиманської міської ради,
відповідно до ст. 29, 40 Закону України “ Про регулювання містобудівноїдіяльності”

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити фізичній особі Чумаку Сергію Анатолійовичу містобудівні умови та
обмеження для проектування об*єкта будівництва - будівництво індивідуального
гаражу по проспекту Щасливому, 8И В м. Лиман Донецької обл. (додаються)
2. Забудовнику:
2.1. Отримати вихідні дані на проектування та замовити в організаціях, що мають на
це відповідний кваліфікаційний сертифікат, розроблення проекту будівництва -
будівництво індивідуального гаражу по проспекту Щасливому, 8И В м. Лиман
Донецької обл.
22. Розробити та виконати проект благоустрою та озеленення території, прилеглої
земельної ділянки.



'-2.3. Укласти договір зі спеціалізованим підприємством на вивіз будівельних відходи.
та забезпечити його виконання.
2.4. Після реєстрації документа дозвільного характеру на початок будівельних робіт
Вам необхідно звернутися з відповідною заявою до відділу Містобудування та
архітектури Лиманської Міської ради для укладання договору пайової участі
замовників у розвитку інфраструктури Лиманської об”єднаної територіальної

громади.
3. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу Містобудування
та архітектури виконавчого комітету
ЛиманськоїМіської ради,
головний архітектор О.Г.Шпак



Начальнику віппілу містобудування та
а хітек и головно а хітекто
міста Лиман Шпак О.Г.

(найменування уповноваженого органу
містобудування та архітектури)

'/ (П.І.Б. заяв/ника або реквізити юридичної особи)

Адреса: ,,Им,» 5347%%,Аїїд/
Теркс/6,

тел. цеси/33 /'453
ЗАЯВА

для надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Прошу надати містобудівні умови та обмеження для 2-19/”мдрд;
»і«/42? Є»; увага/44472? 70т244и, 6'4/ (найЙенування об'єкту та види робіт)

на земельшй ДШЯНЦІ загальною площею йду,? га, посвідченої
,

(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію)

яка розташована ,, акт,, %% Мати а” 14

(місцезнаходження земельної ділянки)

До заяви додається: тк“, дає,/д,“? //715/ 62,»”, « фак
[г,/2?”Ш л;;гба зажадає/((,Д,/:еоеш!шість/сд,”Имгфдф/)дрвг; (420'1623 %.?“РЬІРЙККФР

Шиби"тайм джем? тато,/а Щфх'
“емо-ас!

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

(24494: эфире/«0294854?
/(прізвищб,ІМя, по батькові) % (підпис)

ДМБ»;

“ її ” дд 20 /ї окр У %? [514!7402; и!
,» ,, /,, ,їх ,М»; 5195 %% дуг,/257 діаг/;?
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ВИТЯГ
з Державного земельногокадастру про земельнуділянку

Номер витягу НВ-1404558672019
Дата формування 13.03.2019
Надано на заяву (запит) Чумак Сергій Анатолійович

13.03.2019, ЗВ-1404725392019

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі
Кадастровий номер 1413300000101 :012:1383
земельної ділянки

Загальні відомості про земельну ділянку
Кадастровий номер 1413300000:01:012: 1383
Місце розташування Донецька область, м. Лиман, проспект Щасливий, З И
(адміністративно-
територіальна одиниця)
Цільове призначення: 0205 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 0.0075
ділянки, гектарів

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки
Інформація про
документацію із
землеустрою, на
підставі якої здійснена
державна реєстрація
земельної ділянки
Орган, який Відділ у Лиманському районі Головного управління Держгеокадастру у
зареєстрував земельну Донецькій області
ділянку
Дата державної 27.11.2018
реєстрації земельної
Ділянки

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 06.09.2018;ТОВ
"Земельна біржа ЗЕМЛЕМІР", Ібрагімова Ольга Олегівна

Створено за допомогоюпрограмного забезпечення Державною земельного кадастру



Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення

Державного земельного кадастру, затвердженогоПостановою Кабінету міністрів Українивід
17.10.2012 Мо.]ОЗ 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
Ю. А. Прокопенко, Відділ у Лиманському районі Головногоуправління
Держгеокадастру у Донецькій області

ЗВ та

: “- :т ; ; ї' " ; : ".:::-: програмного забезпечення Державною земельного кадастру ттгм '- 53т



Додаток до витягу з Державною земельною кадастру про
земельну ділянку від 13.03.2019 р. НаНВ-1404558672019

їЯ
від Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки 1413300000:01:01211383

[іння

г,:3“

Масштаб 1: 100

СТВОРСНО за дОПОМОГОЮпрограмною забезпечення Державною ЗВМЄПЬНОГОкадастру



Опис меж: Умовні позначення:
Від А до А землі Лиманської міської ради;

Експлікація земельних угідь:

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

1 2

Площа 0.0075
земельної
ділянки,
гектарів
0.0075



Відомості про особу, яка сІнще та ініціали особи, яка склалаправий план земельної ділянки
ще особи, яка склала кадастровий планльної ділянки

::дііш

“:“: назначения Державною земельного кадастру

::
:;



ВІП'ЯГ
') Державного россі'ру речових прав )))) пор) хош- чаііпо про )))-тиранію ириии )). Іш'ног ))

І))М) ний );омср виник ' І()()5()))')Ч'Ї

Дата, час формування: ЗДОЗШЛЧ (),х'; ). ))?)
Витяг (:)))ормовано: Біденко )))ппиа) М))козіиї'вни. Виконавчий комі'и“) . ))).х);)))с)-,)о.)) пиши)

)))):и) дни-)ґиько') об:);иг'г). :)оисиька) об:):
Підстави )))))“)МИ)Ц))ІІ)І заяв). ') )ос):')')))))іі))))).х))))омсэох): 37202))))! ).)ш ) чиє латини) );)яви:. ) , .“витягу: 15). ()З .;2019 14: )(): 2!) )))явиик: )ум;)к (.ср)))) Аиптоі)мови))
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ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА донвцькси' (')БЛАС'ГІ
РІШЕННЯ

21.02.2019 М 7/61-2893
м. Лиман

Про затвердження проекту
землеустрою шодо відведення
земельної ділянки громадянину
Чумак Сергію Анатолійовичу для
будівництва іпдивідуальт-іого
гаражу по проспекту П.Іасливому,
м. Лиман

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки увласність громадянину Чумак Сергію Анатолійовит-ту для будівництва іидіівідугиіьі-іого
гаражу по проспекту Щасливому, м. Лиман, керуючись ст. 144 Конституції України,ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Проземлеустрій», и. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Уіфаїт-іі»,міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою шодо відведення земельної ділянкигромадянину Чумак Сергію Анатолійовичу для будівництва іидт-твідуальттого гаражупо проспекту ІЦаеливому, м. Лиман.
2. Передати у власність гртіадяпипу Чумак ('ергііо .»Хиа'іо.ііііоиичх' ;сыи' ні:-є:.ділянку іюмунальної власності (КЦЦЄІС'ГрОВНЙ номер 141331)()Н11(1:Н] :Ніді Чадізагальною площею (),0075 та для будівництва іидивідуальт-іого гаражу по проспектуЩасливому, м. Лиман. за рахунок земель житлової та громадсьіюї забудови міської

ради.
3. Рекомендувати громадянину Чумак Сергію Аі-іатолійовичу:З.І. Оформити і зареєструвати право власності на земельну ділянку згідночинного законодавства.
32. Виконувати обов'язки власників земельних ділянок згідно вимог ст. 91Земельного кодексу України.
3.3. Земельну ділянку використовуватиза цільовим призначеним.3.51. Протягом двох місяців з дня затвердження цього рішення стати на облікплатника податку.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань

МіСТОбУдУВЕІННЯ,6469'ЩІ'ІР'ІЩДБЄЇЇЗСМЄПЬППХ відносин та охорони природні (терм-і,: ;- !,, , з, »

заступника висів/йти 7
*" її?) ді"

1

Міський голйд Н.Ф. Цинілаи91.



Схема прив'язки межових знаків до об'єктів і контурів місцевості
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ДІЛЯНОК (“УМІЖНИХ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ:
риторії Лиманської міської ради
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