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На виконання дор}п{ення першого заступника мiського голоВи КУrУКа M.I.

вiд 06.09.2а21 р. J,{b зпI-868 Уrrравлiння з питань охорони об'ектiв культурноi
спадщини Одеськоi MicbKoi ради (далri - Управлiння) розглянуло Ваш iнфОРМаЦiЙНИЙ

запит (вх. Nэ 01-28171 вiд 08.09.2О2|р.) стосовно об'екry за адресою: вул. Базарна, 61а

у м" Одесi, та в межах компетенцii" повiдомJutе наступне.
Згiдно з (Iсторико-архiтектурним опорЕим планOм, проектом зон охоРOни,

визначення меж iсторичних ареruliв м, Одеси}э затвердженим наказом MiHicTepcTBa
культури i ryризьлу Украiни вiд 20.06"2008 р. Ns 728/аlrc-08, об'скти та сшOр}ци 3а

адресою: Базарна, бl_а розташованi на територii Щентрального iсторичнСго ареаlгУ

м. Одеси" в меж€lх комплекснOi oxopoHHoi зоЕи iсторичного центру. БУДiвлi Та

споруди по вищезазначенiй адресi не € об'сктами культурноi спадщини, не включенi

до перепiку пам'яток та об'ектiв !ryльтурнOi спадщини м. Одеси, не занесенi до

ffержавного реестру Еерухомих пам'яток Украiни. В мсжах дiлянки булiвништва та

прилеглоi територii об' екти культурноi спадщини, пам'ятки вiдсугнi.
У KBiTHi 2018 року Угrравлiнням було розгляцуто звернеýня ТОВ КСПОРТ ТА

ВЦПОЧИНОК> в частинi Еитання щодо надання iяформачii шро розробку iсторико-
мiстобулiвного обцрунryвання за адресою: вул, Базарна, 6|а та надано вiдповiдь
(копiя додаеться rra 1 арк.)

У TpaBHi 2018 рOку до Управлiння, за звýрненням ТОВ (СПОРТ ТА
ВIДПОЧИНОК>, на розгляд надходила проектна документацiя - ескiзниЙ пРОект

<ýитячий цеýliр розвитку к}цьтури та сцортУ за адресою:м. Одеса, вул. Базарна" 51а>,

(виконаний ПП кАР)ОуIАЙСТЕР}>, ГАП - Бойцова С.il.). За результатами розгJIяду
зазначенОi докумеНтацii УправлiНrrям вiдпОвiднО до п. } ч.2 ст. б Закону Украiни був
наданий висновок ýро те, що розглянутий про€кт вiдповiдас полоЖеýЕям <<IСтОРИКО-

архiтекryрного опорнOго ппану, проекту зон охорони та визначенЕлrI меж iсторичних
арсалiв м. Одеси> у частинi граllичнсi висоти будiвлi та можý бути використанrай для
подальшого застосуваннJI, за умови дотриманнlI вкЁLзаних у висновку вимог та Закону
Украiни <Про охороЕу культурноi спадщини>, ( копiя висновку додаеться на 2 арк.).

Вiдповiдь Управлiння нада€ться на електронну адресу: foi*гequest-9|962-
З 5 1 5ed50@dostup.pravda.com.ua, зазначену у Вашому iнформачiйному запитi.
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