
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу містобудування та
архітектури виконавчого комітету
Лиманської міської ради

(найменування уповноваженого
органу містобудування та архітектури)

меншин де свч-еси“
. . . (> . ьМістобудівшумови та обмеження

ОСБ» “] :!

для проектування об,єкта будівництва (ФКСЗ С“ ,; 'ЄЧ. ЖФК?

Будівництво індивідуального гаражу
(назва об'єкта будівництва)
Загальні дані:

]. Нове будівництво. 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул Матросова, 5 Ж
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Прончаков Олександр Олександрович, реєстраційний номер облікової картки
платника податків: 3078601553. паспорт громадянина України серія та номер:
ВС 558426, виданий 08.11.2000, видавник: Краснолиманським МВУМВС
України в Донецькій обл , країна громадянства: Україна, адреса: Українгд
Донецька обл., Лиманський р-н. с. Торське. вул. Центральна буд. 112 .

(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 «Коридування 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 1413300000:001.012:1300), категорія земель -житлової та громадської забудови ;

Функціональне призначення земельної ділянки: для будівництва
індивідуального гаражу

містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:
]. Граничнодопустима висота будівлі- 3,0 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
360-92**”Містобудування і забудови міських і сільських поселень” ;

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

4. Відстані від об'єкта. який проектується - по лінії регулювання забудови та
по межі червоної лінії;
Мінімально Допустимі відстані від об'єктів. які проектуються, до існуючих
будинків та споруд - відповідно до державних будівельних норм з урахуванням
санітарних та протипожежних вимог ц
(мінімально допустимі відстані від обієкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови,

існуючих будинків та споруд)



5 .Відсутні
(планувальні обмеження (охоронні зони пам”яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зонирегулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, вмежах яких діє спеціальний режим їх використання. охоронні зони об”єктів природно-заповідного фонду,прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6.Відповідно до розділу 8 “Інженерне обладнання ДБН 360-92**"Містобудування і забудови міських і сільських поселень”.
ОХОРОННі ЗОНИ ОбЗЄКТЇВ анспо , ЗВ,ЯЗК , ЇНЖЄНЄ НИХ КО НіКаЦіЙ, ВЇДСТЗНЇ Від 06,ЄКТ8., ЩО ОЄК ЄІЬСЯ, ДО

та архітектури вико
“ . ., 1 :комітету Лиманської місько' *аї и маі-т?

д Шпак О.Г.
(уповноважена особа відповідн

'

то і,“ ' '
(П.ІБ.)

уповноваженого органу
“

містобудування та архітектури) «



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

(найменування уповноваженого органу
містобудування та архітектури)

УСХЖ/и гм.. Аса“ (4 [::/71'661ЖЄЛ
(П.І.Б. заявника або еквізити юридЙі/ноїособи)
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ЗАЯВА
для надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Прошу надати містобудівні умови та обмеження для д “ а ,' [На4 а, й,4.д а
мир, [ит; а м, км а га?/иа 94! 9У [0] (найменування 0654?) та види робіт)

на земельній ділянці загальною площею д! [2931, га, посвідченої
і !тжаа4кыс ЛЕИЄ/їя/тбк іт гт Каас але 14 ,

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

яка розташована “11 . .]!!фьО/ґ 02414 “ ийддп/ьйт КО 3 ЗІС

(місцезнаходження земельної ділянки)

ДО ЗЗЯВИ ДОДЗЄТЬСЯІ 712“ 111. .С'» [Заяві ? О] і/АЛ сім? /2С2Сдсзфт ОК ]
Кріс (, .* [її цДІЄ? [і .? [) ? К .

*
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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-
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

(прізвище, ім'я, по батькові) " (підпис)
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ВИТЯГ
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Індексний номер витягу:
Дата, час формування:
Витяг сформовано:

Підстава формування
витягу:

117091525
15.03.2018 09:09:57
Скляров Костянтин Леонідович, ВиконавчийкомітетЛиманської
міської ради Донецькоїобласти Донецька обл.
заява з реєстраційним номером: 27166108, дата і час реєстрації заяви:
13.03.2018 О9:56:52, заявник: Прончаков ОлександрОлександрович

Актуальна інформація про об”єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об”єкта нерухомого
майна:
Об,єкт нерухомого
майна:

Кадастровий номер:
Опис об'єкта:

Цільове призначення:
Адреса:

1506606914133

земельнаділянка

1413300000201101211300
Площа (га): 0.003, Дата державноїреєстрації земельноїділянки:29 11 .2017, орган, що здійснив державнуреєстрацію земельної
ділянки: Відділ у Лиманському районі Головногоуправління
Держгеокадаструу Донецькій області
для будівництва індивідуальних гаражів
Донецька обл., м Лиман (місто Красний Лиман), вулиця Матросова
(вулиця Матросова), земельна ділянка 5Ж

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 25243634
Дата, час державної
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення
права власностк

Підстава внесення
запису:

Форма власності:

Розмір частки:
Власники:

Витяг сформував:

13.03.2018 09:56:52

Скляров Костянтин Леонідович ВиконавчийкомітетЛиманської
міської ради Донецькоїобласті Донецька обл.
рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 7/42-1963,
виданий 22.02.2018, видавник: Лиманська міська рада Донецької
області
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексиий номер: 401 18352 від 15.03.2018 09:05:44, Скляров
Костянтин Леонідович, Виконавчий комітет Лиманськоїміської ради
Донецької області. Донецька обл.

приватна
1.5'1

ПрончаковОлександр Олександрович, реєстраційнийномер
облікової картки платника податків: 3078601553, паспорт
громадянинаУкраїни, серія та номер: ВС558426, виданий 08] 1.2000,
видавник: Краснолиманський МВ УМВС України в Донецькій
області, країна громадянства: Україна

Скляров К.П.

ККРАННІ'КХООН



Детальний план земельної ділянки
гр. Прончакова О.О.

для будівництва індивідуального гаражу площею 0,0030га
по вул. Матросова, м. Лиман, Донецька область

Зкж
провул. Принощльний, ЗА

Філонова І.М.
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ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу НВ-1403161742018
Дата формування 06.03.20 ! 8

Надано на заяву (запит) Прончаков Олександр Олександрович
06.03.2018. ЗВ-1403673982018

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі
Кадастровий номер 141330000010] :012:1300
земельної ділянки

Загальні відомості про земельну ділянку
, Кадастровий номер 1413300000:01:012:1300

Місце розташування Донецька область. м.Лиман. вулиця Матросова. 5-Ж
(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 реєстрацію земельної ділянки
Інформація про

.

документацію із

землеустрою. на
підставі якої здійснена
державна реєстрація
земельної ділянки

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 17.1 1.20171ДП
ЦДЗК ДРФ. Філонова Ірина Михайлівна

Орган. який Відділ у Піщанському районі Головного управління Держгеокадастру у
зареєстрував земельну Донецькій області
ділянку
Дата державної 29.1 1.20! 7
реєстраціїземельної
ділянки
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СТВОРЄНОза ДОПОМОГОЮ ПРОГраМНОГО 'ЗабЄЧПЄЧСННЯ ДІСі'їЖаННОГО 'ЗЄМСЇІЬНОГО 'ШСТРУ
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Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки. встановлені Порядком ведення
Державного земельного кадастру. “затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від
17.10.2012 Мо.1051. не зареєстровані.

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

що надала витяг 3 Державного земельного кадастру про земельну ділянку
Витяг підготував та П. В. Зозуля. Відділ у Лиманському районі Головного управління
надав Держгеокалает'ру у Донецькій області
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Створеноза допомогоюпрограмногозабезпечення Державною земельногокадастру СТВОРС
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Додаток до внтяп з Державногоземельногокадаструпро
земельну ділянку від «залазиш р. М НВ-1403161742018

ІЯ Кадастровий план земельної ділянки
з1д

Кадастровий номер земельної ділянки ,.4] ЗЗОООООЮІ2012: ] 3 0

Масштаб 1 :ЩО

Створено 321 ЦОПОМОІОК)програмного'З'ьібСЗПСЧСННЯ ІІСРЖДВЕЦП'О'ЗЄ'ЦЄЛЬНОЇО кадаст РХ



Опис меж: Узу'ювні позначення:
Від А до А землі комунальної власності Прізт
Лиманської міської ради; !кадас

Підт
земелПЕксплікація земельних угідь:

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 0.0030

земельної
ділянки.
гектарів Е

0.0030 ]

..-.

*ЩНО за Доном
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