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ЗАТВЕРДЖЕНО
упрАвлlння БудlвництвА тА
Арх|тЕктури лисичАнськоi MlcbKoT
вtйськово-ци вlльноТ Адм l н lстрАцli
северодон Ецького рАЙону
лугднськоТ оБлдстl (о4о11 бо9)

(найменування уповноваженого органу
_ мiстобудування та архiтекlrри)
Наказ Ng 43 вiд 15.11.2а21

Мiстобудiвнi умови та обмеження
пля проекryвання о6'екта будiвництва

Статус документа: Дiючий

Реестрацiйний номер еДЕССБ МUО1:37ОО-5ОВ6-В143-889З

Реестрацiйний номер 43 вiд 15.11,2О21

ýудiвництво прибудованоТ котельнi для опалення адмiнiстративноТ 5удiвлi за адресою:
вул. Северодонецька, буд. 62, м. Лисичанськ С€веродонецького раЙону ЛуганськоТ
областi

(назва о6'екта будiвництва)

3агальнi данi:
Нове будiвництво,931ОО, Луганська обл., Северодонецький район, Лисичанська
територiальна громада, м. Лисичанськ (станом на ot.o1.2o21}, вулиця с€версдонецька,
6.62
Адреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до Оl.О1.2О21: Луганська обл., м.
Лисичанськ, вулиця Северодонецька

(вид будiвництва, адрёса або мiсцезнаходження земельноi дiлянки)

уп рАвл l н ня Будl вни цтвА тА АрхlтЕктури лисичАнськоТ м lcbKoT вlЙськово_
ци вlл ьноТ дýм l н lстрАцТ северодон Ецького рАЙону лугАнськоТ оБлАстl
(О4О11609), emai]: uрrЬчdаrхбlis.gоч.uа

(iнформацiя про замовникiв)

Кадастровий номер:4411800ООО:17:ОО5:О199. Площа: О.213 га. L{iльове призначення: О3.01

Для буgiвництва та обслуговування будiвель органiв державноТ влади та мiсцевого
самоврядуван ня для розмiщення нежитловоТ адмiнiстрати вноТ будi вл i.
Функцiональне призначення: Територiя житловоТ та громадськоТ забудови эгiдно
докуменry: Рiшення ВорошиловградськоТ обласноТ ради Biд,t6.08,1985 року за N9354.
Вiдповiдно до рiщення ЛисичанськоТ мiськоi ради вiд 28.05,2013 N945л94 iснуючий
генёральний план MicTa Лисичанськ с придатним для подальшого викOристання при
вирiшеннi питань розвитку та мiстобудiвного освоення територiТ
Ознака вiдповiдностj цiльового використання та функцiонального призначення
земельноI дiлянки: вiдповiдае
(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноТ дiлянки мiстобу&iвнiй яокументацiТ на

мiсчевому piBHi)

Реестрацiйний номер:1511З7З5441lВ - Наэва: Нежитлова адмiнiстративна будiвля -
Площа: 26Т7 KB.MI. - Адреса: Луганська обл., СеверодонецькиЙ район, MicTo Лисичанськ,
вул, Северодонецька, буд. 62

n
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(iнформацiя про iснуючi о6'екти нерухомого майна)

Мiстобудiвнi умоЕи та обме}кення:
1. 15,1 м,lснуюча

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2, Не вимагасться
(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноi дiлянки}

з. Не вимагаеться
(максимально допустима щiльнiсть населення в межах житловоТ забудови вiдповiдно'i житловоj одиницi

(кварталу, мiкрорайону))

4. Вiдсутнi
(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд о6'екта, що проектуеться! до червоних лiнiй, лiнiй реryлювання забудови,

iснуючих будинкiв та споруд}

5. - зони регулювання забудови - Зона реryлювання забудови центральноТ частини
Лисичанська - площа - З9.75 га. Забороняеться: Екранування пам'яток та o6'eKTiB
кульryрнот спадщини новобудовами та зеленими насадженнями з основних зон
видимостi (цiнних та характерних видiв на пам'ятки). Зведення нових будинкiв i споруд,
якi своТми габаритами негативно впливають на композицiйну значущiсть пам'яток.
Розмiщувати HoBi промисловi пiдприемства, транспортнi, складськiта iншi споруди, що
створюють значнi вантажнi потоки, забруднtоють повiтряний та водниЙ басейни, вOгне-
та вибухонебезпечнi о6'екти. f]озволяеться: 3дiйснення реконструкцiТ будiвель i споруд
у вiдповiдностi до вимоr збереження традицiйного середовищ?, що охороняеться.
Розмitцення o6'eKTiB нового будiвництва на iсторично недоосвоених дiлянках, замiсть
малоцiнних споруд, надбудOва малоцlнних споруд з дотриманням обмежень щодо
висоти та розмiрiв у планi, Висота нових або надбудованих споруд не повинна
перевищувати14 м (3-4 поверхи) вiя рiвня денноТ поверхнiземлi дс гребню даху,
Проектна яокументацiя щодо sведення новобудов, реконструкцiТ iснуючих o6'cKTiB зi
збiльшенням габаритних та висотних параметрiв в обов'язковому порядку пiдляга€
погодженню у вiдповiдних органах охорони культурнот спадщини. Щодо вже iснуючих
о6'екriв, висота яких перевищуе висотнi параметри, запропонованi для новоТ та
реконструЙованоТзабудови в данiй зонi, можливе проведення таких видiв ремонтних
робiт: замiна пласких дахiв на горищнi (6ез влаштування мансардних поверхiв), замiна
форм та конфiгурацiй iснуючих дахiв з метою пiдвиIлення Тх експлуатацiйних якостей
(6ез влаtлтування додаткових мансардних поверхiв), комплексне утеплення фасаяiв, Тх

тинькуgання, фарбування, замiна BiKoH, дверей. -
(планувальнi обмех<ення (oxopoHHi зони пам'яток кульryрноТ спадщини" межi iсторичних ареалiв, зони

реryлювання забудови, зони охоронюваного ландtлафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в
межах яких дiе спецiальний режим ix використання! oxopoнHi эони о6'екгiв природно-заповiпного фонду,

прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

6 Riппrrтнi
(oxopoннi'o""o6'@кy,iнx<eнepниxкoмyнiкaцiЙ,вiдcтанiвiдo6'eктa,ш{oпpoeKтyeться'

яо iснуючих [нженерних мереж)

Начальник уп
будiвництва та
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Северодонецьк

ЛуганськоТ 3емляна Свiтлана Олександрiвна
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(прiзвище, iм'я, по батьковi)


