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_______________№

Додаток
до Порядку ведения реестру 
м1стобуд1вних умов та обмежень 
(пункт 3 роздшу I)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Департаменту м1стобудування та 
архкектури виконавчого органу Khibcskoi 
MicbKoT ради (КиТвсько� MicbKoi державно! 
адмшстращ!)

(найменування уповноваженого 
органу мютобудування та архДектури)

0  o<f,

Мктобуд1вш умови та обмеження 
для проектування об’екта буд1вництва

Буд1вництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими примщеннями та
шдземним парюнгом.

(назва об’екта буд1вництва)

Загальш дани

Нове буд1вництво,
вул. Антона Цедша, 14а у Шевченювському райош м.

(вид буд!вництва, адреса або мюцезнаходження земельно1
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2. Товариство з обмеженою вщповщальнютю «РЕМБУДМАШКОМПЛЕКС» 
(код СДРЕЮУ: 33055664, мюцезнаходження юридично!' особи: 02094, 
м. КиТв, пров. Червоногвардшський, 13-А, юмната4).____________________

(шформащя про замовника)

3. Цфтьове призначення земельно!' дшянки (кадастровий номер: 
8000000000:88:059:0019, площа 0.3762 га) -  для буд1вництва i 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’ектами 
торгово-розважально!' та ринково!' шфраструктури, зг1дно договору оренди 
земельно!' дшянки вщ 12.06.2020 р., посвщченого приватним нотар1усом 
Кш'вського м1ського нотар1ального округу Дем’яненко Т.М., реестр № 438 
(Витяг з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про 
реестращю шшого репового права, шдексний номер витягу: 212343908, 
дата формування: 12.06.2020, реестрацшний номер об’екта нерухомого 
майна: 1632387080000, номер запису про шше речове право: 36862066).

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну дшянку, номер 
витягу: НВ-8001077572020, дата формування: 25.02.2020 р.

Функцюнальне призначення земельно!' дшянки -  територ1я 
багатоповерхово!' житлово!' забудови, вщповщно до Детального плану 
територн в межах просп. Перемоги, вул. Лагерно!', Ав1аконструктора 
Сжорського, зал1знично!' кол1!', вул. Тимоф1я Шамрила, Дорогожицько!', 
Олени Тел1ги, Олександра Довженка, р1шення КМР в1д 20.12.2017 
№ 1005/4012 (даш - ДПТ). * 1

(вщповщшсть цшьового та функщонального призначення земельно!' дшянки 
мютобуд1вшй документацп на м1сцевому piBHi)

Мктобуд1вш умови та обмеження

1. Гранично висоту об’екта -  16 поверх1в, вщпов^ 
проектних piuieHb ДПТ.
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