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ЗАТВЕРДЖЕНО

упрАвлl н ня Будl вництвА тА
АрхlтЕктури лисичАнськоl MlCbКol
I] l yl U D I\L, D\J- циl lЭ ll l D п \J l ллlчl l п l U l rлцl l

ССВСРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
лугАнськоТ оБлАстl (04011609)

(найменування упOЕновакеноrо органу

м iстобудування та архiтекryри)

Наказ Ne 1вiд aL,a2.2O22

Мiстобудiвнi умови та обмеження

для проектування об'екта будiвництэа

Статус доку}i4ента: fliючий

Реестрацiйний номер СДЕССБ МU0l:З3З0-8045-14В1-7З].6

Ресстрацtйний ноплер 5 вiд 01.02.2022

Реконструкцiя квартири Ne 1 по вул" Жовтнева,10 в м, Лисичанськ пiд магазин промтоварiв з

будiвництвом окремого входу та пандусу

(назва об'екта будiвни цтва)

Зага,rьнi данi:

Реконструкцiя, Луганська обл., Северодонецький район, Лисичанська територiальна громада, м.

Лисичанськ (станом на 01.01,2021), вулиця Жовтнева , б. 10 , кв,lоф, 1"

Адреса за адмiнiстративно-територiальним подiлопл до 01,01,2021: Луганська обл., м.

Лисичанськ, вулиця }Ковтнева

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноТ дiлянки)

IvЕРЗ.ЛА. KATEPL4HA СЕРГl[ВНА, (ЗЗ272о5425) паспорт. ЕН72З99д виданий K.ipoBcbKraM МВ
ГУМВС УкраТни в Луганськiй областi 09.09.2009 , тел.: +З8(09g)-421-44-Lб

/iuгhппrлаl riп ппп эаrlпоutll,iв1
\l! тltJvрlч|цчlл l Iyv Jцlу!UUгlуlлl9l

Кадастровий номер: 44].]-800000:41;О01:0055, Площа: 0.0018 га, L{iльове призначення; 0З,10,0дtя

будiвництва та обслуговування адплiнiстративних будинкiв, офiсних будiвель компанiй, якi

займаються пiдприсмницькою дiяльнiстю, пов'язаною з отриманням прибугку для реконструкцi'
квартири пiд магазин промтоварiв з будiвницвом окремOго входу та пандусу.

ФvHKt riпнальнр ппи?нячрння, Трпитопiя житлпво'i та гпомалсько'i забvлпви згiлно локvплентч,.J,,..a,',-.|-_.,..fi--.n-..J.-.-...)

рiшенням ВорошиловградськоТ обласноi ради вiд 16.08,1985 рокуl з" NsЗ54 "Про затвердження

генерального плану MicTa Лисичанськ",



Ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального призначення земельноI

дiлянки: вiдповiдае

(вiдповiднiсть цiльового та функцrонального призначення земельнсi'дiлянки мiстобудiвнiй

документацi't на мiсцевому piBHi)

4. РесстрацiЙний номер: 22О4824В44]-18 - Назва: квартира - Плоiла: 62.7 кв.м. - Адреса: Луганська
обл., м, Лисичанськ, вул, Жовтнева, будинок 1_0, квартира 1

(iнформацiя про iснуючi об'екги нерухоl\4ого майна)

Мlстобудiвнi умови та обмеження:

1" 11 м,lснуюча

(граничнодопустима BitcoTHicTb будинкiв, будiвель та споруд у метоах)

2. 100 0/о

(плаксимал ьно допусти t\л ий вiдсоток забудо ви зе мельн о [ дIля нки)

З. Вiдсутнi

(iчtаксi,;iчiаriьно fiоп}стi,iiчiа iцiльнiсть населення Б iv,jt)i(&x iкiiтлово'i забудови вiдповiдноi )iii,iT:icБo'i

одиницi {кварталу, мiкрорайону))

4, Вiдсутнi

(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд об'екта, що проектусться, до червоних лiнiй, л!нiй

регулювання забудови, iснуючих будинкiв та споруд)

5 - ох.опоннi зони па_!\ляток кVпьгVпно'aспалlllини - Коплплрксна охопонна зона паl\r'ятпк, lllкпла пvл..,..J..-jt-..-.-''..._'.."'i'-..'

Красна, 1; Братська мOгила борцiв за владу Рад, вул, Красна; Будинок культури вул. Красна, З0;

Братська мOгила радянських BoiHiB, вул. Октябрьська, сквер КЗ Лttсичанський мiський Палац
культури. В межi комплексноi oxopoHHo'i зони пам'яток включено територitо iсторичного центру
селища Верхнс з забудовою кварталiв вулиць Красна, Карла Лiбкнехта, Кубанська, Енергетикiв,

Октябрьська, Миру, Комунальна. ЗабезпечуЁться: 36ереження iснуючоi просторOво-

розплануваfIьноl'системи, сформованих лiнiй забудови, Збереження iснуючого характеру
забудови та мiського ландшафту. Вiдтворення кOмпозицiйнtэi едностi мiського середOвища,
iстопично сфопплова_но'j tttiлbHocTi забrrлпяи пяпllепяltiт iстппичних рлFплFнтiв блягпvптппкr._. _l*_, ..__ _а__r,.._ . __._Jп_*. ...-,., .'.

Збереження озеленених територiй (сквери, рядовi посадки дерев по вулицях, озеленення та
благоустрiЙ територiti громадських закладiв та }китлових будинкiв), Сприятливi для пам'яток та
об'ектiв культурноi спадщини умови гiдрологiчного режиму, пожежно'l безпеки, захист вiд
пiдтоплення та розмиву берегових територiЙ, зсувiв, динамiчних навантажень та iншtlх
негативних технOгенних i природних впливiв, 3абороняеться: Будь-яка мiстобудiвна дiяльнiсть,
яка негативно впливае на стан пам'яток та об'сктiв культурноl'спадщини, оточуючого мiського

середовища. Змiни iсторичного розпланування. укрупнення кварталiв, Прокладання
тпанпппптциу кпплrzнiца_r r!Й. iнженепних плепеж. якi пonrrl rlvюTb пiдземнi ча.стини па.Nr'яток та.r*..-..-r'.'..'..'*'..J...".-.а...'....'.-..-r....,....*r*"..t...--,.-{'

об'ектiв культурноi спадщини або гiдрологiчний режим територi'r, встановлення повiтряних лiнiй

електромереж iтрансформаторних пунктiв. Будiвництво проl\лислових, нових господарських

споруд та великих об'ектiв технiчного призначення, Перевищення новобудова[ли i надбудовами



висоти паNл'яток та прилеглоТ традицiйно"t забудови, поруlrlення iснуючих масштабних
спiввiдношень у забудовi. Розмiщення зовнiшньоТ реклапли та малих архiтектурних форм, що
пОРушують характер iсторичного середовища i заважають огляду пам'яток та Тх оточення.
Засклення балконiв та лоджiй, розмiщення зовнiшнiх блокiв систепл кондицiонування та
вентиляцiТ, рщi0- i телевiзiйних а-нтен з бокlr головнL4х (ву_пичних.) фасадiв бlцинкiв.

,Щозволясться: Проведення реlионтно-реставрацiйних робiт на папл'ятках та об'сктах культурноl
спадщини, якi виконуються вiдповiдно до вимог чинного законодавства, державних стандартiв,
ноРм та правил. Проведення поточних та капiтальних peМoHTIB iснуючих iсторичних будtлнкiв без
змiн будlвельних габаритiв об'ектiв, форм дахiв, завершень та матерiалiв зовнiшнього

оздоблення фасадiв. Санацiя внутоiшнiх територiЙ кварталiв вiд малоLliнноl чтилiтаDноi
забудови. КомпенсацiЙне будiвництво замiсть втрачених або малоцlнних будiвель. HoBi складовi
забудови повиннi мати мiнiмальнi безпосереднi впливи на iснуючий характер iсторичного
середовища, Об'смнi параметри та apxiTeKTypa об'сктiв нового будiвництва повнiстю
пlдпорядкову}оться кOнтексту оточуючого середовища. HoBi об'екти мають пiдтримувати висоry
та масштаб традицiЙноТ забудови, виконуючи роль елементiв, що доповнюють втрати в MicbKoMy

середовищi. В apxiTeKrypi нових об'сктiв слiд уникати будь-яких форм псевдоiстоlэичного
характеру. Нова apxiTeKTypa в iсторичних кварталах пiдпорядковуеться iснуючим масштабам та
пласtлта.бностi оточуючого середовища, особливо в тому, що стосусться об'сму та, висоти
будiвель, традицiЙних форм дахiв, завершень" Розмiщувати об'екти нового будiвництва замiсть
малоцiнних, втрачених споруд та на iсторично недоосвосних дiлянках з дOтриманням обмежень

щОдО виСоти та габаритних розмiрiв в планi, lчlаксимальна висота нових будiвель i тих об'ектiв,

що пiдлягають реконструкцii не повинна перевищувати LL MeTpiB (З поверхи) вiд середньоТ
вiдмiтки рiвня поверхнi землi до гребня даху. Щодо вже iснуючих об'еюгiв (KpiM пам'яток та
значноl'iсторичноТ забудови), висота яких перевищус висотнi параметри, запропонованi для
новоi та реконструЙованоТ забудови в данiЙ зонi, мох<ливе проведення таких видiв ремонтних
побiт: за.мrна. п,па.ских ла.х.tв на гопиrliнi /без впаtttтчвання мансаплних повепхiв\ заплiна фоппл та

конфiгурацiЙ iснуючих дахiв з метою пiдвищення tx експлуатацiйних якостей (без влаштування

додаткових мансардних поверхiв), комплексне утеплення фасадiв, ix тинькування, фарбування,
замiна BiKoH, дверей.Незначнl за обсягами добудови до iсторичних рядових будинкiв можливi
лише на внутрiшнiх квартальних дiлянках, якщо цi доповнення не будуть сприйматися з

вулиць.При пристосуваннi примiщень цокольних та перших поверхiв iсторичних будинкiв пiд
комерцiЙне призначення з боку i'x головних фасадiв заборонясться змiна стилiстики фасадiв i

матерiалiв зовнiшнього оздоблення, прибудова тамбурiв та daHKiB висотою бiльше нiж три
сходинки. При влаштуваннi нових /aHKiB ширина пiшохiдного троryару не повинна ставати менш
2,25 м, Проведення робiт з реабiлiтацi'f, благоустрою та озеленення територiй cKBepiB на пiдставi
спецiальних проектiв, затверджених у вiдповiдних органах охорони культурноi'спадщини.

Проведення робiт з поточного ремонту мережi паркових алей та дорlжок (вlдновлення та реппонт

деформованих профiлiв та покриття з асфальтобетону iTpoTyapHoT плитки), робiт з реконструкцiТ
iнженерних мереж та комунiкацiЙ, приладiв зовнiшнього освiтлення, замiна паркових меблiв. На
озеленених територiях ckBepiB здiйснюеться догляд за насадженнями, включаючи caHtTapHi

рубки з пiдсадкою дерев та чагарникiв. Усунення зелених насаджень, якi порушують вiзуальне

розкриття пам'ятки.Проведення благоустрою в,члиць та приб,чдинкових територiй.Усунення

будiвель, зелених насаджень, якi порушують традицiйний характер iсторичного середовища i

вiзуальне розкриття пам'яток.Проведення робiт з ремонту вуличноТ мережi (вiдновлення та

ремонт деформованих профtлiв та покриття про[жджих частин вулиць та TpoTyaplB), робlт з

реконструкцiТ iнженерних мереж та комунiкацiЙ, приладiв зовнiшнього освiтлення.Проектнi

пропозицiТ щодо сучасних втручань в iсторичне середовиtj]е мають виконуватись на пiдставi

iсторико архiтектурних та мiстобудiвних дослiджень традицiйного середовища, всебiчного



аналi3у та оцiнки культурного та вiзуаrlьнOго впливу нових об'ектiв на успадкований характер
iсторичного середовища. Проеrrна документац!я в обов'язковому порядку пiдлягае погодженню
у вiдповiдних органах охорони культурноТ спадщини. - ]_79400 м2

(планувалЬнi обмеженНя (oxopoHHi зони пам'яТок культурНоТ спадщиНи, межi iсторичних ареалiв,
зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони 0хорони археологiчного

культурного шару, В межах яких дiе спецiальний режипл Тх використання, oхopoHHi зони об'ектiв
пр|,"!рсдllс-заповiдltого фондуl прltбережнi захиснi сlJli/г,,l, зончl caHiTapHoT охорони)

6. Вiдсутнi

(oxopoHHi зони об'скТiв транспоРту, зв'язiry, iнженернi,iх ког,,lунiкацiЙ;, вiдстанi вiд об'скта, що
проектубться, до iснуючих iнженерних мереж)

F.iýз.
Начальник управлiння
архiтекгури Лисичанськоi
Севсродонецького

областi Земляна Свiтлана Олександрiвна
iпрiзвице, iм'я, по батьковi)

,Щокумент створено в единiй

.Щата створ ення: OL.a2.2O22
iй системiу сферi будiвництва,
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