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УКРАЇНА
ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

01.12.2021                                    м. Лисичанськ				   № 1409


Про визнання пам’яток культурної спадщини місцевого значення об’єктами права комунальної власності Лисичанської міської територіальної громади

 
На виконання рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (Протокол засідання від 16.09.2021 №26), керуючись статтями 335, 344 Цивільного кодексу України, пунктом 12 частини першої  статті 4, пунктом 8  частини третьої  статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», 

зобов’язую:

1.Визнати об’єктами права комунальної власності Лисичанської міської територіальної громади пам’ятки культурної спадщини місцевого значення згідно з Переліком (додається).

2.Визначити балансоутримувачами вищезазначених об’єктів комунальні підприємства згідно з Додатком.

3.Комунальному підприємству  «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора №1» (начальник Дмитро ПЧЕЛЕНОК), комунальному підприємству «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора №3» (начальник Сергій СЕРГЄЄВ), комунальному підприємству «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора №6» (начальник Дмитро ПРАЦЮК), комунальному підприємству «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора № 8», (начальник Людмила ПОГОРЄЛОВА), комунальному підприємству «Лисичанська  ритуальна служба» (директор Сергій ПАЦАЙ) прийняти на баланси підприємств відповідні об’єкти, визначені в Додатку, у встановленому законодавством порядку.

4.Розпорядження підлягає оприлюдненню.

5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника  керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області Станіслава МОСЕЙКА .




Керівник Лисичанської міської
військово-цивільної адміністрації                                      Олександр ЗАЇКА	


















































Додаток
до розпорядження керівника 
Лисичанської міської військово-
цивільної адміністрації
від 01.12.2-21  № 1409

Перелік 
пам’яток культурної спадщини місцевого значення, 
які визнаються об’єктами права комунальної власності 
Лисичанської міської територіальної громади 
   
№ з/п
Найменування пам'ятки
Місцезнаходження пам'ятки
Дата встановлення пам'ятки, рік
Балансоутримувач
1
2
3
4
5
1
Братська могила борців за Радянську владу 1918 – 1919 рр.
м. Лисичанськ, 
 вул. Красна, 1
1957
КП «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора № 1»
2
Братська могила радянських воїнів, 1942-1943 рр.
м. Лисичанськ, територія ПрАТ «ЛИНІК»

КП «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора  № 8»

3
Братська могила радянських воїнів, 1942-1943 рр.
м. Лисичанськ,
 вул. Дібровка, Дібровське кладовище
1986
КП «Лисичанська ритуальна служба»
4
Братська могила радянських воїнів, 1942-1943 рр.
м. Лисичанськ, 
вул. Дніпровська, Войківське кладовище
1980
КП «Лисичанська ритуальна служба»
5
Братська могила радянських воїнів, 1942-1943 рр.
м. Новодружеськ, вул. Октябрьська, землі
Малорязанцевської селищної ради (за межами населеного пункту)
1948
КП «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора  № 6»
6
Братська могила радянських воїнів, 1942-1943 рр.
м. Привілля,
 вул. Ломоносова

1948
КП «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора  № 6»
7
Братська могила радянських воїнів, 1942-1943 рр.
м. Привілля, 
вул. Нова
1948
1990
КП «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора  № 6»
8
Братська могила радянських воїнів. 1942-1943 рр.
м. Привілля, 
ВАТ «Червоне Привілля», 
вул. Перемоги
1948
1980
КП «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора  № 6»
9
Пам'ятний знак захисникам Привільнянського плацдарму, 
1942-1943 рр.
м. Привілля, 
вул. Перша
1969, 1985
КП «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора  № 6»
10
Братська могила радянських воїнів. 1942-1943 рр.
м. Привілля, 
вул. Паркова, сквер в нижній частині міста
1948 г.
перезахор.2010
перезахор.2011
КП «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора  № 6»
11
Братська могила радянських воїнів, 1942 – 1943 рр.
м. Лисичанськ, 
вул. Жовтнева, сквер КЗ «Лисичанський міський Палац культури»
1948
КП «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора  № 1»
12
Братська могила радянських воїнів, 1941 – 1943 рр.
«Вічний вогонь»
м. Лисичанськ, 
вул. Жовтнева,
 район ЗОШ №4
1948
 1985
КП «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора  № 8»
13
Братська могила жертв фашизму, 1942-1943 рр.

м. Лисичанськ, 
вул. Чорноморська (Чорноморський тупік)
1967
КП «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора  № 1»
14
Пам'ятник Сосюрі В. М. 
1898-1965 рр.
м. Лисичанськ, 
вул. Героїв Сталінграду, 1, 
сквер біля КЗ «Палац культури ім.
 В.М. Сосюри м. Лисичанська»
1967


КП «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора № 8»
15
Пам’ятний знак
«Генерал-майор Радиевский Александр Витальевич
09.05.1970-23.07.2014
Полковник Сницар Павел Леонидович
10.07.1976-23.07.2017
Солдат Коцяр Игорь Александрович
19.03.1994-23.07.2014
Воинам освободителям.
Родину не продают ее защищают.
Патриоты за нее жизнь отдают»

м. Лисичанськ, вул. Первомайська (район Пролетарського моста)
2015
КП «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора  № 3»
16
Пам’ятний знак
 «24 липня 2014 року під час визволення міста Лисичанськ, на цьому місці загинули славні сини українського народу, майор медичної служби Рокіцький Сергій Дмитрович, солдат Лейба Павло Радович»
м. Лисичанськ, перехрестя вулиці Первомайська та пр. Перемоги
2016
КП «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора № 3»
17
Братська могила радянських воїнів
м. Лисичанськ, вул. Черняхівського, 19а, (Ісаєва балка) старе міське кладовище
1985
КП «Лисичанська ритуальна служба»



Начальник управління власності
Лисичанської міської військово-
цивільної адміністрації		                     				Тетяна ГРЕЧКО


