
Інформація про діяльність архітектурно-містобудівної ради  

при відділі містобудування, архітектури та земельних  

відносин міської ради в 2017 році 

 

13 лютого 2017 року відбулося чергове засідання архітектурно-

містобудівної ради. На розгляд було винесено 15 питань, серед них: 

- План зонування території (зонінг) міста Лозова Харківської області. 

- Ескіз пам’ятного знака загиблим за свободу і незалежність України у вигляді 

Архистратига Михаїла.  

- Ескізні матеріали з реконструкції орендованого нежитлового приміщення для 

організації офісу за адресою: м. Лозова, вул. Привокзальна, б. 30, нежитлове 

приміщення № 2. 

- Ескізні матеріали з реконструкції орендованого нежитлового приміщення для 

організації магазину продовольчих товарів за адресою: м. Лозова, мікрорайон 2, 

буд. 15, нежитлове приміщення № 5. 

- Ескізні матеріали з реконструкції нежитлової будівлі для організації 

торгівельного центру за адресою: м. Лозова, вул. Павлоградська, 57. 

- Ескізні матеріали з реконструкції вбудованого нежитлового приміщення для 

організації магазину промислових товарів за адресою: м. Лозова, мікрорайон 2, буд. 

31, нежитлове приміщення № 1. 

- Ескізні матеріали з реконструкції вбудованого нежитлового приміщення для 

організації магазину промислових товарів за адресою: м. Лозова, мікрорайон 1, 

буд. 28, нежитлове приміщення  № 8. 

- Ескізні матеріали з реконструкції вбудованого нежитлового приміщення для 

організації магазину промислових товарів за адресою: м. Лозова, мікрорайон 1, буд. 

28, нежитлове приміщення № 7. 

- Ескізні матеріали з реконструкції вбудованого нежитлового приміщення для 

організації магазину промислових товарів за адресою: м. Лозова, мікрорайон 1, буд. 

28, нежитлове приміщення № 6. 

- Ескізні матеріали з реконструкції нежитлової будівлі для організації 

адміністративно-торгівельного центру за адресою: м. Лозова, вул. Гвардійська, 43. 

- Ескізні матеріали з реконструкції вбудованого нежитлового приміщення для 

організації магазину промислових товарів за адресою: м. Лозова, мікрорайон 2, 

буд. 10, нежитлове приміщення № 2. 

- Ескізні матеріали з реконструкції нежитлового приміщення аптеки для 

організації в її частині офісу за адресою: м. Лозова, бульвар Шевченка, 11, 

нежитлове приміщення № 1. 

- Ескізні матеріали з реконструкції нежитлового вбудованого приміщення для 

організації магазину промислових товарів за адресою: м. Лозова, мікрорайон 2, буд. 

16, нежитлове приміщення № 6. 

- Матеріали проекту реконструкції нежитлового вбудованого приміщення для 

організації офісних приміщень за адресою: м. Лозова, вул. Свято-Миколаївська, 8, 

нежитлове приміщення № 2. 

12 матеріалів отримали позитивний висновок, розгляд одного пакету 

матеріалів перенесено на наступне засідання, по одному об’єкту надано відмову 

через самочинний початок виконання робіт з реконструкції. 
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