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ЗАТВЕРЕЖЕНО
УПРАВЛlННЯ БУДIВНИ ЦТВА ТА

АрхlтЕктури л исичднськоТ MtcbKoi
вtйськово-ци вlл ьноТ ддм н tстрдцлТ
северодон Ецьксго рдйону
лугАнськоТ оьлдстl (о4о11 бо9)
l

l

(найменування уповноваженого органу
мiстобудування та архiтектури)
Наказ N9 61 вiд Щ}22ОД

Iйiстобудiвнi умови та обмеження
для проёктування о6'екта будiвництва
Статус ýокумента: Дjючий

Реестрацiйний номер СДЕССБ MU1,1:93O4-819,t-5O81-6554
Реестрацiйний номер 61 вiд 29j2.2О21
Будiвництво свiтломузичного пiшохiяного фонтану на плOщi Перемоги
Северодонецького району ЛуганськоТ областi
(назва о6'€кта

rи.

Лисичанськ

будiвництва}

3аrальнiяанi:
1.

Нове будiвництво, 9З100, Луганська обл,, Северодонецький район, Лисичанська
територiальна громада, м. Лисичанськ (станом на О1.01.2О2,1), площа Перемоги
Адреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до O1.01.2O2l: Луганська обл., м.
Лисичанськ, плоtца Перемоги
(вид будiвництва, аяреса або мiсцезнаходження земельноi дiлянки)
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ня житлово- комун.Ал ьного господАрствА л исичАнськоТ м lcbKoT
йськово-ци вlл ьноТ ддм l н стрАцli сев€родон Ецького рАйону лугАнськоТ
ОБЛАСТl (О3З64197) r тел.: +38(О64)-517 -35-72, email: ugkhalis.gov.ua
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(iнформацiя про замовникiв)

3. Кадастроеий номер: 441180оооо:17:оо6:о431. площа: 1.о243 га. L|iльове призначення:

О3,2О Земельнi дiлянки загального корисryван ня, якi використовуються як
внутрiшньоквартальнi проТзди, пitлохiднi зони для розмitлення плоIлi Перемоги.
Функцiональне призначення: Територiя х<итловоТ та громадськоТ забудови згigно
докуменry: Генеральний план MicTa Лисичанськ затверджений рitшенням
ВорошиловградськоТ обласноТ ради вiд 16.08.1985 року за Ne354. Вiдповiдно до рiшення
ЛисичанськоТ MicbKoT ради Biд 28.О3.2ОlЗ N945Л94 iснуючий генеральний план MicTa
Лисичанськ е придатним для подальшого використання при вирiшеннi питань розвитку
та мiстобудiвного освоення територiТ до моменту роэроблення новоТ мiстобудiвноТ
документацiТ
Ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального призначення
земельноТ дiлянки: вiдповiдае

(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноТ дiлянки мiстобудiвнiй документацii на

мiсцевому piBHi)

4, Вiдсутнi
(iнформацiя про iснуючi о6'екти нерухомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмехtення:

1. 13 м , lснуюча (не застосовуеться)

{граничнодопустима висотнiсть будинкiв, 5удiвель та спорУд у меТРаХ)

2. Не вимагаеться

(максимально допустимий вiдсотлэк забудови земельноТ дiлянки)

з" Не вимагаеться

(максимальНо допустилла щiльнiстЬ населеннЯ в межаХ житлово'i заб5rдовИ вiдповiдвоТ житловоТ одиницi
{кварталу, мiкрорайону))

4. Вiдсчтнi

(мiнiмальнО допустимi BiýcTaHi Biд о6'скта, цо проекту€ться, дО червониХ лiнiй, лiнiй регулювання забудови,
iснуючих будинкiв та сгlоруд)

jднiстю
5. - iнше - створення безбар'ерного простсру для Bcix категорiй людей з iнвал
вiдповiдно до вимог ДБН В.2.2-4Q:2а18lнклюзивнiсть будiвель i спсруд _
- oxopoНHi зони пам'яток культурноТ спадщини - Територiя включена в охоронну зону
пам'ятки архiте}ffури "Гiрничий TexHiKyM", просп, Перемоги,84, м. Лисичанськ. В
охороннУ зону пам'Ятки вклюЧено териТорiю кварталу, обмеженого вулицями Соборна,
iM, В Сосюри, iM. Д.l. Менделеева, проспектом Перемоги та громадськиЙ простiр
непарного боку пр. Перемоги, звiдки розкриваються ocHoBHi види на пам'ятку. Площа
охоронноТ зони пам'ятки - 3,96 га , довжина межi - 1о49,8 м, в межах ви3наченоТ
охороннот зони пам'ятки встановлюеться режим регенерацiт мiського середовища.
забезпечусться: Збережен ня iснуючот п росторово- розпланувал ьнот систем и,
сформованих лiнiй забудови. Збереження iснуючого характеру забуясви та мiського
ландшафry. Збереження домiнантноТ ролi будiвлi Гiрничого TexHiKyMy в apxiтeKтypнoпрOсторовiй композицiТ центральноТ частини Micтa. оптимальнi уrиови вiзуального
сприйняття пам'ятки.3абороняеться: Будь-яка мiсто6}rдiвна дiяльнiсть, яка негативно
впливае на стан о6'€кга кульryрнот спадlцини та 0точуючого паркового та мiського
середовища. Розмiщення капiтальних споруR на територiТ громадськоТ плоlцi непарного
боку пр. Перемоги. Прокладання транспортних комунiкацiй, iнженерних мереж, якi
порушують пiдземнi частини о6'екту культурноТ спадщини або гiдрологiчний режим
територiТ, встановлення повiтряних лiнiй електромерех< i трансформаторних пунктiв.
Перевищення новобуgовами i надбудовами висоти пампятки та прилеглоТтравицiйноТ
забудови, порушенНя iснуючиХ масштабНих спiввiдношень у забудовi, Доэволяеться:
Проведення робiт з реабiлiтацiТ, благоустрою та озеленення територiТ cKBepiB. Санацiя
внугрiшнiх територiй кварталу вiя малоцiнноТ утилiтарноТ забудови. Компенсацiйне
будiвництво замiсть втрачених або малоцiнних будiвель. HoBi складовi забудови
повиннi мати мiнiмальнi безпосереднi впливи на iснуючий характер iсторичного
середовиlца. O6'eMHi параметри та apxiTeKTypa об'екгiв нового будiвництва повнiстю
п iдпорядковуються контекеry оточуючого середов и ща. Нов i о6'екти мають
пiдтримувати висоту та масштаб традицiйнот забудови. Розмiщувати о6'екти нового
будiвництва замiсть малоцiнних, втрачених епоруд та на iсторично недоосво€них
дiлянках з дотриманням обмежень цlодо висоти та габаритних розмiрiв в планi,
Максимальна висота нових будiвель i тих o6'eKTiB, що пiдлягають реконструкцiТ не
повинна перевищУвати 13 метрiЗ (З поверхи} вiд середньоТ вiдмiтки рiвня поверхнi
землi до гребня даху. Проведення робiт з ремонry вуличнот мережi (вiдновлення та
ремонТ деформоВаних профiлiв та покриття проi'жджих частин вулиць та TporyapiB),
робiт з реконструкцiт iнженерних мереж та комунiкацiй, приладiв зовнiшнього
освiтлення. Проектнi пропозицiт щодо сучасних втручань в iсторичне середовище
пам'яткИ маютЬ виконуваТись на пiдставi iсторикоархiтекгурних та мiстобудiвних
дослiджень традицiйного середовиlла, всебiчного аналiзу та оцiнки культурного та
вiзуального впливу нових o6'ekTiB на спадкований характёр iсторичного сереЕовиlла.
Проекгна документацiя в обоВ'язковомУ порядкУ пiдлягае погоджеНню у вiдповiдних
органах охорони кульryрноТ спадщини. - З96ОО м2
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(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурноТ спадщини, межi iсторичних ареалiв, зони
РеГУЛювання забУдови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в
межах яких дiе спецiальний рех{им ix використання, oxopoнHi зони o6'cKTiB прирояно-заповiдного фонду,
прибере;<нi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

6. Вiдсутнi
{oxopoHHi.о"" об'

Начальник уп
будiвництва та
лисичанськот м
Североgонецьк
ЛуганськоТ

до iснуючих iнженерних rиереж)

кi{ffi
Земляна Свiтлана Олександрiвна
(прiзвицiе, iм'я, по баlьковi)

ýокумент створено в един
Дата створен ня: 29.12.2а21
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електроннiй системi у сферi будiвництва.

