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(найменування уповноваженогФ органу
м iстобудуван ня та архiтектури )
Наказ Ns 59 вiд 14.12.2О21

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування об'екта будiвництва
Статус документа: ýiюч ий
Реестрацi

йни

й номер SДЕССБ М

UO1 :8З39-1

454-S623 -927 а

Раестрацiйний нсэмер 59 вiд 14,12.2а21

Реконструкцiя iнфекцiйно-дiагностичного (6оксованого) вiддiленняз блоком
iнтенсивноТ терапiТ та реанiмацiТ iнфекцiйних хвOрих КНП лоР "лоДкл" за авресою:
квартал 40 poKiB ГIеремоги, 12-А у м. Лисичанську
(назва о6'еrrа будiвництва)

1.

3агальнi данi:
Реконструкцiя, Луганська 0бл., Северодонецький район, Лисичанська територiальна
громада, м. Лисичанськ (станом на Оl.О1.2О21), iнtllий 4О poKiB Перемоги квартал ,6.12-А
Адреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до Оl.О1.2О21: Луганська обл., м.
Лисичанськ, 4О poKiB Перемоги квартал
(виg будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноТ Еiлянки)

2.

комунАльнЕ нЕкомЕрцlЙнЕ пlдприемство лисичАнськоТ мlськоi рдди
лугАнськоi оБлАстl "лисичАнськА БАгАтопроФlльнА лIкАрня" (о54о165s),
+38(О5О)-734-57-87, emai

l

:

l

тел.:

is-hosp ita]@u kr.пеt

(iнформацiя про замовникiв)

з. Кадастровий номер: zК1180оооо:53:о04:0оо9. Плоrлаz 9.3649 га. Цiльове призначення:
03.СЗ ýля будiвництва та обслуговування будiвель закладiв охорони здоров'я та

соцiальноТ допомоги для експлуатацiТ комплексу будiвель та споруд мiськоi дитячоТ
лiкарнi та частини будiвлi для розмiщення центру реабiлiтацiТ дiтей.
Функцiональне призначення: Територiя житловоТ та громаtrськоТ эабудови,
функцiональна зона - територiя закладiв охорони эдоров'я згiдно дакументу: Рiшення
Ворошиловградськоi обласноТ ради вiд 16.08.,1985 року за N9354 про затвердження
генерального плану MieTa Лисичанськ" Вiдповiдно до рiшення лисичанськоТ MicbKoT
ради вiд 28.ОЗ.2О13 N945П94 iснуючий rенеральний план MicTa Лисичанськ е придатним
для подальшого використання при вирiшеннi питань розвитку та мiстобудiвного
освоення територiТ
Ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiональнOго призначення
земельноТ дiлянки: вiдповiдае
{вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноl дiлянки мiстобудiвнiй документацiТ на

мiсцевому piBHi)

4. Реестрацiйний номер: 16865159lK118 - Назва: Комплекс будiвель та споруд - Площа:
34s93.7 кв.м. - Адрееа: Луганська обл, м,Лисичанськ, квартал 4О poKiB Перемоги,

будинок 12-А
(iнформацiя про iснуючi об'екти нёрухомого майна)

1, 18

Мiстобудiвнi умови та обмеження:

м, lенуюча

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруц у метрах)

2. Не вимагаеться
(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноl' дiлянки)

З. Вiдсутнi
(максимально депустима щiльнiсть населення в межах житловоТ забудови вiдповigно'i житловоТ оRиницi
{кварталу, м iкрорайону))

4, до iснуючих будинкiв та споруд: О6'ект будtвництва розмiлl]уеться на iснуючiй
земельнiй дiлянцi КНП ЛисичанськоТ MicbкoT ради ЛуганськоТ областi "Лисичанська
багатопрофiльна лiкарня. BiдcTaHi до iснуючих будинкiв i iснуючоТ житловоТ забудови
задовольняють виlчlогам ДБН Б,2"2-12:2а19

(мiнiмально допустимi BiдcTaHi вiд о6'екта, що проектуеться, до червоних лiнiй, лiнiй регулювання забудови,
iснуючих будинкiв та споруд)

5, - iнше - Створення безбар'ерного простору для всих категорiй людей з iнвалiднiстю
вiдповiЕно до вимог ДБН B.2.2-4O:2O,!8 "lнклюзивнiсть будiвель i споруд" -

(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурноТ спадщини. межi iсторичних ареалiв, зони
регулювання забуgови, эони охоронюваного ландцафry, зони охорони археологiчного культурного шару, в
межах яких дic спецiальний режим [х використання, oxopoнHi зони o6'eKтiB природно-заповiдного фонду,
прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

6, об'ектiв iснуючих iнженерних мереж
- |нженерне забезпечення передбачити вiд iснуючих мiських [\4ереж згiдно ТУ або вiд
iснуючих мереж комунального пiдприемства згiдно дiючим договорам - м

(oxopoHHi зони o6'eKTiB транспорту, зв'язку, iнженерних комунiкачiй, вiдстанi вiд о6'екта, що проектуеться,

до iснуючих iнженерних мереж)
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