ЗАТВЕ,РДЖЕНО

Наказ

_уцрддд!ццд_будiвництва та
архiтектури Лисичанськоi
MicbKoi ради
(найменування уповноваженого
оргашу мiстобулуваннJI та архiтектури)
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Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування об'екта будiвництва

ни I-го повеDх
<<Лисичанська багатопрофiльна лiкарня>> для розмiщення приймального вiддiлення
за адресою: м. Лисичанськr вул. iM. В. Сосюри, буд. 424
(назва об'екта будiвництва)

Загальнi данi:

1.

Реконструкцiя: Луганськаобласть.
м. Лисичанськ. вул. iM. В. Сосюри. бчд. 424

(вил булiвничтва, алреса або мiсчезвахоDкення земельноi лiлянки)

2. КНП

<<Лисичанська багатопрофiльна лiкарня>>
Головний лiкар - Григорий Старченко
Код СДРПоУ 05401658
Телефон - 0502802790
(iнформаuiя про замовника)

З. -

Для бчдiвництва та обслуговyвання бчдiвель закладiв охорони здоров'я та соцiальноi
опомоги
GrПБrднiстьТiльового

та функцiонмьного призначення земельноТ дiлянки мiстобудiвнiй документачiТ на мiсцевому piBHi)

Кадастровий номер земельноi дiлянки - 441 1800000:18:001 :0072
Площа земельноi дiлянки - 0.7366 га

1.

Мiстобудiвнi умови та обмеже[Iня:

з0"00

та споруд

(ГРаНЖНОДОГtУСТИМа

у \lеФах

2.

50%

3.

370 чол/га згiдно додаткч

(макЙЙшьно лоrrустимий вiдсоток забулови земельноi лiлянш)

'
(мжсшшьно
доrryсша шlльшсть населеffi

а.

В.1 ДБН Б.2.2-2018

в межах житловоt заЬудови

вlдповlдноl жшловоl одиниц| (шартаlry. мlкрораиону)}

Iснуюу+ вi+qтqЕь д

(MiKiMшHo лоrryстшi
(MiKiM-шHo
проешуоься, до червонж пiнiй, лiшiй ретуmв
об'еюа, ц{о
дошстшi вiдстакi вiд об'еюа.
що пDоешуqься,
реrymвшш забудови, iснуючж будинкiв та спорул)

5.

(oxopoHHi зони пам'яток культ}рноi спадщини, межi
шару, в

iсторшнш арешiв, зони реrymвакм

межil яШ дс спсuiшький режш iх використанш, oxopoKti

зони об'ектiв приролrrо-заповiдного

б. Згiдно п.п. 10.8.34. 11.5 та додаткiв И.1 . И.2.
(oxopoHHi зони об'ешiв цанспорry, зв'язку,

фошлу, шрибережнi захиснi смуш, зони сшiтарноi охорони)

И.3 ДБН Б.2.2-20t9
об'скта,

iжевернш комунireйй,

вiдсташi вiд

що проектуеться, до iскуlочж

iженернж

мереж)

7. Вимоги щодо створення безперешкодного життевого середовиtца для осiб з обмеженими
фiзичними можливостями та iнших ма_llомобiльних груп населення - виконати вiдповiдно до ДБН
Il
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(уповнOважена особа вiдповiдноt о
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