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Реестрацiйний номер 47 вiд 23.11,2а21
Нове будiвництво газовоТ моýульноТ транспортабельноТ котельнi <<КОЛВl>> за адресою:
9311О, Луганська 0бласть, Северодонецький район, MicTo Лисичанськ, вул.
Первомайська, ЗО
(назва о6'екта будiвництва)

Загальнi данi:
Луганська обл., Ссвgродонецький район, Лисичанська
територiальна громада, м. Лисичанськ {станом на О1.О1.2021), вулиця Первомайська,6.
зо
Адреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до Оl,О1.2О21: Луганська обл., м.
Лисичанськ, вулиця Первомайська

], Нове будiвництво,

93,t1O,

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноi дiлянки)

2. вlддlл культури лисичАнськоТ MlcbKoT вlЙськово-цивlльноТ АдмlнlстрАцlТ
северодонЕцького рдЙону лугднськоТ оБлдстl со222та96), тел.: +38(о64)-517-мО8, email: kulturaglis.gov.ua
(iнформацiя про замовникiв)

3. Кадастровий HoMep:44,11800OO0:1O:OO4:0O11. Плоца:2.О315 га. L|iльове призначення:
О3.О5 Для будiвництва та обслуговування буýiвель закпадiв }<ультурно-просвiтницького
обслуговування для розмiщення Комунального закладу "Лисичанський Палац кульryри
"Дiаманf',
Функцiональне призначёння: 3емлi житловоТ i громадськоТ забудови, зеленi насадження
загального користування згiдно документу: рiшенням ВорощиловградськоТ обласноТ
ради Biд 16.О8.1985 року за N9354 "Про затвердження генерального плану MicTa
Лисичанськ. Вiдповiдно до рiщення ЛисичанськоТ MicbKoТ ради вiд 28.ОЗ.2О13 N945Л94
iснуючий генеральний план MicTa Лисичанськ е придатним для подальшого
використання при вирiшеннi питань розвитку та мiстобудiвного освоення територiТ
Ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального призначення
земельноТ дiлянки: вiдповiдае

(вiýповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноТ дiлянки мiстобуяiвнiй документацii на

мiсцевому piBHi)

4. Реестрацiйний Hoмep:3.4923756 - Назва; комунальний заклад "Лиеичанський палац

культури iM. Н.К.КрупськOГ' - Плоtца: 26525 кв.м. - Адреса: 9311О, Луганська область,
Северодонецький район, MicTo Лисичанськ, вул. Первомайська, 3О
(iнформацiя про iснуючi об'екти нерухомого майна)

1.11м

Мiстобудiвнi умови та обмехtення:
(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. Не вимагасться
(макси мал ьно допустимий вiдсоток забуgови земельноi дiлякки)

3. Не вимагаеться
(максимально ýопустима щiльнiсть населення в мех(ах житловоI забудови вiдповiдноТ житловоТ одиницi
( кварталу, м iкрорайону))

4. Вiдсутнi
(мiнiмально допустимi BiдcTaHi Biд о6'екта, що проекry€ться, ý0 червOких лiнiй, лiнiй реryлювання забудови,
iснуючих будинкiв та споруд)

5. - oxopoHHi зони пам'яток культурноТ спаяtцини - Гlам'ятка архiтекryри мiсцевого
значення - клуб iM. Н.К.КрупськоТ Територiя пам'ятки визначена в межах Еiлянки
громадського закладу з майданчиком перед ним та сквером з захiднот сторони,
довжина межi - 82З,9 м. 3абезпечу€тьея: 36ереження пам'ятки та iT складових,
утримання у належному технiчному cтaнi. Збереження розпланування та iсторичного
упорядження (6лагоустрою) територiТ дiлянки, Сприятливий gля пам'ятки гiдрологiчний
режим, пOжежна беэпека,3ахист вiд динамiчних навантажень та iнlдих негативних
техногенних i природних впливiв. Забороняеться: Будь-яка мiстобудiвна дiяльнiсть, яка
негативно впливае на стан пам'ятки, Прокладання комунiкацiй, iнженерних мереж, якi
порушують пiдземнi частини пам'ятки або гiдрологiчний режим територii",
встаноЕлення повiтряних лiнiй електромереж. Нове будiвництво" землянi роботи, не
пов'язанi з реставрацiсю та реабiлiтацiею пам'ятки, прокладенням чи реконструкцiею
iнженерних мереж, необхiдних для функцiонування пам'ятки. Розмiщення зовнiшньоТ
реклами та малих архiтекryрних форм, що заважають огляду пам'ятки. Дозволясться:
Проведення ремонтно-реставрацiйних та реабiлiтацiйних робiт на пам'ятцi, якi
виконуються вiдповiдно до вимог чинного законодавства, дерх(авних стандартiв, Hoprril
та правил. Провеýення поточних peMoHTiB на пам'ятцi. Санацiя територii дiлянки
пам'ятки зiд малOцiнноТ утилiтарноТ забудови. Реконструкцiя iнших будiвель i споруд,
розташованих на територiт пам'ятки, без збiльtllення Тх висотних параметрiв та
габаритiв в планi, а такоrt( компенсацiЙне будiвництво замiсть знесених малоцiнних та
дисгармонiйних будiвель у рамках проекту регёнерацiТ територiТ пам'ятки. Прсведення
робiт э благоустрою, упорядження та озеленення територiТ скверу. Догляд за зеленими
насадженнями, замiна або регулювання крон дерев, Lцо перекривають виви на
пам'ятlцу. Реконструкцiя й будiвництво необхiдних для експлуатацiТ пам'ятки
iнженерних мереж..- 22ООО м2
(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток кульryрноi спадlлини, межi iсторичних ареалiв, зони
реryлювання забудови, зони охоронюваного ландшафry, зони охорони археологiчного культурного шару, в
меr(ах яких дi€ спецiальний рех(им iT використання, oxopoнHi зони о6'екriв природно-заповiдного фонду,
прибережнi захиснi смуги, зони санiтарноi охорони}

6.

Вiдсугнi
..
(Ьxopoннiзониo6'йцiи,вiдетанiвiдo6'eкra,щoпpoeKтУстЬся'
до iснуючих iнженерних Mepext)

"*":":

начальник
будiвництва та
лисичанськот
Северодон
ганськ0l

:" _,.,,

"

i];,,;i";;i,,,1i,;,,

;ffi{

я ;,цi,];l,., 'i-.ъ -,,,..

а.ъ

3емляна Свiтлана Олександрiвна
(пр;звице, iм'я, пс 6aTbKoBi)

ýата створен ня: 23.11.2а21

електроннiй еистемi у сферi будiвництва.

