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БудЬництво церкви Св.Великомученицi Варвари у м. ЛисичаЕськ, вул,iм.В,Сосюри, 261
(назва об'скта бчдiвництва)

1,

Загальнi данi:

нове

Лугансъка обл., Севсродонецький район, Лисичанське територiальна громада, м.
будiвництво, Лисичансък (станом на 01.01,2021), вулиця Сосrори В. iM. , 6,261
АДРеСа за адмiнiстративIIо-територiальним подiлом до 01.01.2021; Луганська
обл., м. Лисичанськ, вулиця Сосюри В. iM.
(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходжеЕЕя

2.

земельноi дrлянки)

РЕЛIГiЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "ПАРАФIЯ НА ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦI ВАРВАРИ,,
укрАiнськот прАвослАвноi цЕркви" (з59ввз26), тел. : +зв066 146949з
(iнфорпtачiя про замовниьiвt

3. КадастровиЙ номер: 441

1 800000 : 1 7 :00б 028 1, Площа: 0.252 га. L{iльове призначення:
ГРОМаДСЬких та релiгiЙних органiзацiй будiвництво церкви Св. Великомученицi Варвари.
ФУНКЦiОнальне приЗначення: Територiя малоповерховоi забудови згiдно документу: рiшення
:

Ворсlшиловградськоi обласноi ради вiд 16.0В.l9В5 NsЗ54; Вiдповiдно до рirпення Лисичанськtli
MicbKoi ради вiд 28.0З.201Зр. Nr45/794 iснуючий генеральний план MicTa Лисичанська g
придатним для подальшого використання при вирiшеннi питань розвитку та мiстобудiвного
освосння територii

(вiдповiднiсть цiльового та фувкцiовального призЕачення земельЕоi дiлянки мiстобудiвнiй доктментацii на
мlсцевому prBH])

4. Вiдсутнi
(iяформацй про iснуючi об'екти Еер)д{омоrо майна}

Мiстобудiвяi
1. З0

5гллови

та обмежеggя:

шt

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, бчдiвель та споруд у метрах)

2. 8а

а/о

(максип,rально дотtустимий вiдсоток забудови земельноi дiлянки)

З. 1050 осiб/га

(максимальяо допустима щiльнiсть населеЕня в межах житловоr забуловlт вiдповiдноi житловоi одиницi (кварталу,
мiкрорайону))

4. до червоних лiнiЙ: б м

до iснуючих iнженерних мереж: 5 м Мережа водопроводу
до iснуючих iнжеfiерних мереж: 4 м Газопровiд
(мiнiмально дсlпустимi вiдстанi вiд об'екта, що проектуеться, до червониr лtнili, .тiнiй регулювавня забудови,
iсЕуючих будинкiв та споруд)
Е

.J.

iнше - створення безбар'ерного простору для Bcix категOрiй людей з iявалiднiстю вiдповiдно
до вимог ДБН В.2.2-40;201В Iнклюзивнiсть будiвель i споруд -

{планува-lrьнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурноi спадщиllи, межi iсторичниI ареал]в, зони регулювання
забудови, зони охорOнюваного лаЕдшафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в мехсах яких дiс
спецiаrтьний режим ix використання, clxopoHHi зони об'сктiв природЕо-заповiдного фонду, прибережнi захиснi смуги,
зони caHiTapHoi охорони)

6. Вiдсутнi

(oxopoHHI.o"" об'
iснуrочих iгтженерних мереж)

Начальник уIlравлirrня
будiвництва та архiтектури
Лисичансько; MicbKOi
цивiльноi
Северодонецького

рЬй9i
Земляна Свiтлана Олександрiвна

(уповff оважена

(прiзвище, iм'я, по батьков1}

особа вjдло

уповноваженого
мiстобудlъаная та
Ф.
r},

.Щокумент створено в €динiй державнlй електроЕнiй системi
Щата створення: 0З.OВ.202 1

у.ферi будiвництва.

