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ЗАТВЕРДЖЁНО

упрАвлlння Будlвни цтвА тА
АрхlтЕктури лисичАнськоТ м lcbKo[
BI Йськово-ци вlл ьноТ Адм l н lстрАцlТ
северодон Ецького рАЙону
лугАнськот оБлАстl {о4о1l6о9}
(найменування уповноваженого органу
м iстобудуван ня та архiтектури )

Наказ N9 39 вiд 27-1а.2а21

Мiстобудiвнi умови та обмех(ення
для проектування о6'екта будiвництва
Статус документа: ýiючий
]

Реестрацiйний номер еДЕССБ МUО,l:З761-5635-9196-83,18
Реестрацiйний номер З9 вiд 27.1а.2а21

реконструкцiя спортивноТ культурно-оздорсвчоТ бази "Лисичанець"п м. Лисичанськ, вул.
Берегова,,|
(назва о6'екта будiвництва)

3агмьнi пaHi:
1. реконструкцiя, Луганська обл., Северодонецький район, Лисичанськатериторiальна
громада, м, Лисичанськ (станом на Оl.О1.2О21), вулиця Берегова, 6.,t
Ддреса за адмiнiстративно*територiальним подiлом до О,l.О1.2О21: Луганська обл., м.
Лисичанськ, вулиця Берегова
(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноI дiлянки)
и Й зАклl\д "л исичАнськА м lcbKA дитячо- юнАцькА спорти внА
КОЛА" (23255В72), emai : sportl isgfox.lg.ua

2. комунАл ьн
Ш

l

(iнформацiя про замовникiв)

3, кадастровий номер:44118ОООО0:22:ООl:ОOО2. Площа:2j634 га. Цiльове призначення:
о3.о2 для будiвництва та обслуговування будiвель закладiв освiти для експлуатацiТ
спортивноТ культурно-оздоровчоТ бази "Л исичанець",
Функцiональне призначёння: Фiзкульryрнi iспортивнiспоруди - водно-спортивна
станцiя, територiя пляжiв згiдно документу: Рiшення ВороциловградськоТ обласноТ
ради вiд 16.о8.19g5 рску за N9354. Вiдповiдно до рiшення ЛисичанськоТ MicbKoT ради вiд
28.о3.2о13 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

(вiдповiднiеть цiльового та функцiонального гrризначення земельноТ дiлянки мiстобудiвнiй документацii на

мiсцевому piBHi)

4, Реестрацiйний нOмер: - Назва: будiвля, спортивна кульryрно-оздоровча база
"лисичанець" - Плоtлаi 448.9 кв.м, - Адреса: Луганська обл., Северодонецький район,
MicTo Лисичанськ, вул. Берегова,1
(iнформацiя про iснуючi о6'екти нерухомого майна)

1-

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення:

1ом

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд

! ме-!ах

2. не вимага€ться
(максимально допустимий вiдеоток забудови земельноi дiлянки)

з. Не вимагаеться
(максимально Rопустима щiльнiсть населення в межах житловоТзабудови вiдповiдноТ житловс ::,.-,,_
(кварталу, мiкрорайону))

4, Вiдсутнi

)

(мiнiмально допустимi BiдcTaHi вiд об'екта, що проектуеться, до червоних лiнiй, лiнiй регулювання забудоэи
iснуючих будинкiв та споруд)

5,

iнше - - створення безбар'ерного простору для Bcix категорiй людей з iнвалiднiстю
вiдповiдно до виtиог ДБН В.2,2-4О:2О18 lнклюзивнiсть будiвель i споруд -

*

(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурноi спадщини, Mex<i iсторичних ареалiв, зони
рёгулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в
межах яких дiе спецiальний режим Тх використання, oxopoнHi зони o6'eKTiB природно-заповiýного фонду,
прибережнi захиснi смуги, зони caнiTapHoT охорони)

6.

Вiдсутнi _

(oxopoHHi.о"" о6'

Начальник управлiння
будiвництва та
ЛисичанськоТ MicbK
Северодонецького

л

до iснуtочих iнженерних мереж)

sа*нв
3емляна Свiтлана Олександрiвна
(прiзвище, iм'я, по батькOвi)

ýокумент створено в €динi
Дата створен ня: 27.1О.2О21

Mr

роннiй системi у сферi будiвництва.

