
* ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ начальника відділу 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 
(найменування уповноваженого органу 
містобудування та архітектури) 

05.09.2017 N 7 н 

Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва 

Відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги 
Чемеровецької центральної районної лікарні по вул. Пирогова, 1. 

смт Чемерівці Чемеровецького району Хмельницької області 
(назва об'єкта будівництва) 

Загальні дані: 
1. Реконструкція першого поверху терапевтичного корпусу Чемеровецької 
центральної районної лікарні з добудовою під відділення невідкладної 
(екстреної) медичної допомоги по вул. Пирогова, 1, смт Чемерівці 
Чемеровецького району Хмельницької області 

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки) 
2. Чемеровецька центральна районна лікарня Чемеровецького району 
Хмельницької області, адреса: 31600, Хмельницька область, Чемеровецький 
район, смт Чемерівці, вул. Пирогова, 1, код ЄДРПОУ 02004522, тел. (03859) 
9-13-56 

(інформація про замовника) 
3. Відповідно до генерального плану смт Чемерівці, що затверджений рішенням 
виконавчого комітету Чемеровецької селищної ради № 7 від 25.09.1998 р. та 
актуалізований рішенням сесії Чемеровецької селищної ради від 06.03.2013 р. 
№ 9 обтєкт знаходиться на території лікувальних закладів. Земельна ділянка -
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та 
соціальної допомоги. Державний акт на право постійного користування землею 
серія ІІ-ХМ № 000644 від 28.04.2004 р., витяг із Державного земельного 
кадастру № НВ-6801761122015 від 13.02.2015 
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній 

документації на місцевому рівні) 
Містобудівні умови та обмеження: 
1. Висота першого поверху - 2,90 м (від рівня підлоги до низу перекриття) 

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах) 
2. відповідно до вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування й забудова 
міських і сільських поселень» (зі змінами) за умови дотримання існуючих 
протипожежних та санітарних норм 

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки) 
3. не розраховується 
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової 
одиниці (кварталу, мікрорайону)) 



4. Відповідно до вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова 
міських і сільських поселень» (зі змінами), існуюче розміщення об'єкта за 
межами червоних ліній вулиці Пирогова - 15,0 м, лінія регулювання забудови 
відсутня. Забезпечити доступність об'єкта та прилеглої території для інвалідів та 
інших маломобільних груп населення та передбачити паркувальні місця 
відповідно до ДБН В.2.2-17.2006 «Доступність будинків і споруд для 
маломобільних груп населення» 
(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та споруд) 
5. Вимоги щодо охорони культурної спадщини - об'єкт не потрапляє в зону 
охорони історичного середовища, вимоги щодо охорони природно-заповідного 
фонду, прибережних захисних смуг відсутні 
(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, 
зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів 
природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) 
6. Відповідно до розділу 8 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і 
забудова міських і сільських поселень» (зі змінами), таблиці 8.5а* та додатків 
8.1, 8.2, ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я», 
наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 (ДСП 173-
96) «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів»; 
при необхідності передбачити перенос діючих інженерних комунікацій на 
нормативну відстань від об'єкта, що проектуються; 
створити та забезпечити умови вільного доступу для прокладання нових, 
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж та споруд, що 
знаходяться в межах зазначеної території; 
отримати необхідні технічні умови на приєднання об'єкту до існуючих 
інженерних мереж населеного пункту; 
розробити заходи щодо збереження безперебійного інженерного забезпечення 
прилеглої забудови; 
проектні рішення та виконавчі креслення надати в відділ містобудування та 
архітектури облдержадміністрації для реєстрації в містобудівному кадастрі для 
поновлення топографо-геодезичних матеріалів та для врахування в подальшій 
роботі, як раніше запроектовані мережі. 
(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що 
проектується, до існуючих інженерних мереж) 

Начальник відділу містобудування / / / 
та архітектури облдержадміністрації у У / - Дунаєвська Ірина Михайлівна 
(уповноважена особа відповідного 1 І Ж ^ щ Ш (П. І. Б.) 
уповноваженого органу / У/ 
містобудування та архітектури) (/ 
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СИТУАЦІЙНА СХЕМА 
Об'єкт: Реконструкція першого поверху терапевтичного корпусу з 

добудовою Чемеровецької центральної районної лікарні 
під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги 
по вул. Пирогова, 1, смт Чемерівці, Чемеровецького району 
Хмельницької області 

Замовник: Чемеровецька центральна районна лікарня 
Чемеровецького району Хмельницької області 
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Умовні позначення 

Реконструкція 

І І І І І Добудова 

«Затверджую» 
< начальник відділу -

головний архітектор 


