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Т.ОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДIIОВIДАЛЪНIСТЮ

€ПОРТ ТА ВIýrОЧИНОК}
ошлщуку В.Ф.

--л ъглrtd Jlч

м. Одеса Старобазарний сквер, З кв.1 тел. (048) 798-71-42

Управлirжя з EIifT€lFIb охорФfiи об'сктЬ культурrrФi сrадщi*хt Одесъкоi
MicbKoi ради розгляЕудо Вапrе звернешfi в частшri IIитilннrI щодо надаш{rI
iнформацii гlро розробку iсторлшсо-мigrобудiвноrо обгруrrrування
(вц 13.04.2018 р.Ng 02/18) за 4дI}есою: м. Одеса вуя. Базарнц 61-ц та
повИGмJш€ HacTyffIe.

Згiдно пуIжту "8 Гlостанови Кабiнgту MiHicTpiB Украiни вц 21 дютого
2018 р. Jф 92 кПро внgсення змiя до ýорядк}r вшJначеннr[ м8ж та режсамiв
викориýт€lЕIЁfr iсторичнlа:с ареалiв наsелеЕID( Micr{b, обмежеr*rя госг{одарськоi
дiяrьноотi ýа TcpиTopii iсторl,т*поi apeaпiв Еаселеrrю( Micl&>l проектна
докумеýтацiя на ý8ве будЬшецгвс, рекоЕструкцiIс та KaгriтzijibнlЙ ремонт
{*piM реконструкцii та каrriталъЕого реможу квартIФ чи окрем!о( прl.л*riщеrь,
якi здйоЕюютъся без змilм об'еп.lrlо-шроýторовpр( харЁктерЕgпrк) у межi}х
iсторичr*lх apeaJliв населеЕIФ( Miclp розробJIrtсться з ypitxyвalilýIм вимOг
затверýкенOго в устансвJIеýому з{жсном поряJку icToplпco-apxiTeKTypнoгo
Iш€жу, та не потребуе розробýеш{я iсторико-мigтобудiвного обrрукгування.
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(СIIоРТ ТА ВL[II0Чинок}
Сmаробжарнuй сквер, буаuнок 3, KB.I.,M, Odeca

висновок
по про€Iтff i.F докYрrеЕтацii,Еа

ВШКРý&Fýя Dобiт па об'еrсгi. позташ*вавэпсч в iсторlлцн*мч ареалi

Замовпнк:
ТоВАFиСТВо З оБмЕ}iGНоЮ Вrý]оВЦАЛънIСТЮ (CIIOPT ТА
ВIДДОЧИýОКi}
Адреса об'скга:
MicTo Sдеса ву& Б{ýарнЕж, будшнок бl-А
IIпоекrна докчмецтац i+" етадlg шВоекГУВgýýs :

Ескiзrпй црsýкт кýитячlй цеlrгр розвижу Kyjlътypи та сýорту за адI}есою:
м. Оде*а вуý. Еtr}ар}ш бl-ар
IIiдст*ва д;rя *идачi вшсно*кч:
Звернешrя ТоВАРиС?ВА З оБмtrЖЕýоЮ ВIдtr{оВ}ДАлЬнIСТЮ
<<СПОРТ ТА ВЩ]ОЧИНОК} (заява вiд 17.04.2018 р. ýs Т1-4б583-юФ,
МiСТОбУдiвнi умови т& обмежеrrrrя ýадаЕi уfiраýлiж{ям ap}iiTeкTypи та
мiстобуд]вЕtýЕrl Одесъкоi MicbKoi радрI вИ 18.04.2017 р. ЛЬ 0t-Фбl67,
<IcToPr*co-apxiTelcypшпt оrrорrий Iжaý, про€кг зоЕ охорони, визItачýншI меж
iст*ри*r!ц{ apgaдiв м. Одеси}, затверджешй ýаказом MiяicTcpsTва KfJъTýfi i
ТУР{ЗмУ Ухраi'rпа вiд 20,06,2008 р. JЧЬ 72ааft6-08, Закон YKpall*l кГlро
охsроку куJIътурЕоi спqдrцаrпаli,

пцприсмствs СТЕРв, ГАп Бойцова С.fi.
сертифiкат: серй АА }i9 002730)

проектом зоЕ охороýи ж
меж lcTopFIIrlD( затвердженим

0б.2СO8р.i*
lýторрrчного

ц*IfIру.
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ТОВАРИСТВУ З ОБМЕ}КЕНОIО
ВIДIIОВfiЦДЬНIСТЮ

Згi:но $' ] €I gгOрЕItо*ар)dтекгурЕLl}л

\ {iшi,'т,rrrп--о иI7пf TtIflrr ;-rrirr;!ilyvlDч l\JJlriJyi'r i
ала lл ,l 1: ,'-f.
l Lо v l {_r-i j._1_

Br:T. Базарн€ш розташована
}{. oJeci{. в межах



сrслад та gспсввgй змiст проq{rrнот докт*rептацfi[:
На розглял цредставлеrпй ескiзrrй цроект яким передбжасться розмiщеlтня
Еа мiсц кояrсrшъоi нежrлгловоi спору.lи rромадс}кого Tya.ileTy, об'екту
{ромадýькогý цризЕаченI{я, а s;ме двогIоэерховог0 дитfftого цекгру з
пi:р*дсм, зi змiною геомsтричнID{ розмiрiв Фrrиаппеrrгу у гшанi вiдносно
сЕорудъ що передбачас,ься демоýтуgатЕ.
Також вI{ýýезазначеним ескiзним Ероектом rrередбача€тъýя благоустрй
цвлтлеглоi тер:rгорii ýкверу.
Впсповок:

Розгяянугlй ескiзшй гIроffкт <ýrжятй цýжр розвитку культури та
сшOрту за &дреýою: м. Оде*е вул. Базаряц бl-а>>, вiдл+вiдаý нолsженЕ#Iм
<Iсторlжо-архiтектурýого оýорного lшrжy, Ероекту зоý охорOни та
ВIiвначеýжr меж iсторичшоr apea-TriB м. Одесl*} у чаgтивi гравлтчноТ висоти
будiвяi, д* грfiil{чна виýота ýових будвеlь Ёе Еовиýна перев!щувжрl18, б м
вiд рiвкя деш{оi noBepxHi, а висота ,жцеЕтЕю( будiвеrь на розi KBapTairiB * не
вище 21, Э MeTpiB.

За вrарrоrамlд peжIer*y викориýтrlýЕя тержорiй KoмImeкcýoi *xopoHнoi
ЗOни iсторичкого цffцру нове будЬшщгво мсжливе TirrbKpT у ви}uIжовIж
Випадк€ý( за цросктамý, ýогоджеЕими з оргаками oxopoн}r культурноi
*ýалrr{эаgц вiдповiдн* дs встаýовпеýогФ Еsрядку. Г{ря lpoмy розIiJIаýуЕатrьr*лй
мСдуль i парцеляцiя мglють ýишатися Еgзмilrrfiе{и, а масlштаб нOвих будiвелъ,
масштабнiстъ ?xнix ImeHyBaHb, apxiTeKTypHi формрr, матерiали, кOJIъорове
вирiшежя фаgадiв повиянi вiдгrовiдати бвтосередýьс гrригrеглiй iсторнчнiй
забудовi.

Також новiдомля€мо} що Старобазарrшй сквер с скпадOвою лffIдшафту
iсторитrог* ядрц тому, з метою зýереженяя ест€тЕ{mrх юсоgтей
архiтектуряо-лш.rдщафжого кошшек*у iсторичяого цеIrтру лаrrдшафтна
скlrадова Еiдлtrас oxopoHi як частина комплеýсýоi охороняоi зоrш тсрr.rгорii.

Е р+б+ч*}fу fipsgкri яередба.ш{гн роздiл <<Оцi:жа BIýI}IBy на iст*ричяе
серýдовLilцсi} та зriдrrо rryIffrгу 7 ч.2 ст.6 Закану Украiiж <<]Г{ро охOрону
куrrътурн*i сýадЕинЕ} Ередсfi}вити ýа рсзгляд Углравлilжя.

Вшlероэгляшqrгш? ескiзней цроект може бутрт вrасористанrй для
ЕсдtlJъшого заýтосув:}Еýя за умовЕ дtrгримаЕтIrI вIццез{вначеЕIФ( вимог та
Закону Украitж <<Гlpo охороЕу купътурноi скадщини>.

Н*чальник ушравлiншя А.tr.Шелюгirt
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