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ЗАТВЕРДЖЕНО
уп рАвлlн ня Будlвн ицтвА тА
АрхlтЕктури лисичАнськоТ м lcbKoT
Bl йськово-ци вlльноТ ддм l н lстрдцtТ
ссверодон Ецького рдйону
лугАнськоТ оьлдстl (о4о11 бо9)

_ (найменування уповновФкеногооргану
мiстобудування та архiтекцtри)

Наказ N932 вjд а2.а9.2оИ

Мiстобудiвнi умови та обмеrкення
пля проектування о6'екта будiвництва

Статус документа: Дiючий

Реестрацiйний номер еДЕССБ MU01:3712-3086-5562-1741

Реестрацiйний номер 32 вiд О2-О9.2О21

Монтаж (реконструкцiя) системи киснепостачання будiвлi хiрургiчного корпусу за
адресою: м, Лисичанськ, вул. iM, В, Сосюри,424

(назва о6'екта буяiвництва)

3агальнi данi:
Реконструкцiя, Луганська обл., Северодонецький район, Лисичанська територiальна

громада, м. Лисичанськ (станом на O,t.O1.2a21), вулиця Сосюри В. iшt.,6.
424
Мреса за адм i н iстративно-територiмьним подiлом до O,I.O1.2O21 :

луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Сосюри В. iM.
(вид будiвництва, адреса або мiсцезнахопження земельноI дiлянки)

комунАльнЕ нЕкомЕрцlЙнЕ пlдприемство лисичАнськоi MlcbKoi рАди
лугАнсько; оБлАстi "лисичднськд БАгдтопроФlльнА лlкдрня" (о54о165s) , тел.:
+38(О64)-517 -23-63, en, ail: l is-hospital gu kr. net

(iнформацiя пра замовникiв)

Кадастровий номер:441180ОООС:18:ОО1:0О47, Площа: 2.6294 га. L|iльове призначення:
О3.ОЗ Для будiвництва та обслуговування будiвель закладiв охорони здоров'я та
соцiальноТ допOмоги ýля експлуатацiТ будiвель та споруд центральноТ мiськоI лiкарнi
iM. TiToBa.
Функцiональне призначення: Територiя малоповерховоТ забудови, 3аклади охорони
здоров'я. Лiкарня згiдно докуменry: рiшення ВороlлиловградськоТ обласноТ ради вiд
16.08.1985 N9З54; Вiдповiдно до рiшення ЛисичанськоТ MicbKoT ради вiд 28.О3.2О13р.
Ng45П94 iснуючий генеральний план MicTa Лисичанська е придатним для подальшого
використання при вирiщеннi питань розвитку та мiстобулiвного освоення територiТ
(вlдповiднiсть цiльового та фlrнкцiонального приэначення земельноТ дiлянки мiстобудiвнiй документацiТ на

мiсцевому piBHi)

4. Реестрацiйний номер:6858ОЗ5И118 - Назва:4-х поверхова нежитлова будiвля та
споруди - Плоlца: кв,м. - Мрёса: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. iM. В. Сосюри,

Мiстобудiвнi умови та обмелtення:

2.
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1. lснуюча

2. Не вимага€ться

3. Не вимагаеться

4. до iснуючих будинкiв та спорудi 2О м

iснуючих буgинкiв та споруд)

5. Вiдсугнi

МеЖаХ ЯКИХ Дiе СПеЦiаЛЬНий режим Тх використання, oxopo'Hi 
"оr" 

оо].,ir;;;о;о;;;"-;;;i;#."Ё#fi,
прибережнi захиснi смуги, зони caнiтapHoT охорони)

6. Вiдсутнi
(oxopoннiзoНИo6'eктiвтpaнспopтУ'зв'язкy,''

до iснуючих iнх<енерних мереж)

Начальник управлiння
будiвництва та архiтектури
ЛисичанськоТ MicbKoT BLIA xrтxlilr:JБ;
Северодонецького району v .J!u:. земляна СвiтланаЧ;r:

(уповяовах<ена особа
упо5новаженого

мiстобудування та

ýокумент створено в
ýата створення: О2.О9.2О21

, Олександрiвна

(прiзвичlе, iм'я, по батьковi)

електроннiй системi у сферi будiвництва.
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