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План червоних ліній М 1:1000

18/25-ГП-1 Схема розташування об`єкту
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в планувальній структурі міста

Схема генплану М 1:1000
Поперечні профілі доріг

Схема генплану М 1:1000



Місце розташування об`кту

Схема розташування об`єкту в планувальній структурі міста



 -  території садибної забудови  
 -  території зайняті   зеленими

 -  асфальтне покриття
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2 Інфекційне відділення

Головний корпус лікарні

3
4

1

Гараж на 6 боксів

Господарський корпус

                                                                     існуючий

Експлікація будівель і споруд

                                                                     існуючий
                                                                     (реконст.)

                                                                     існуючий

                                                                     існуючий

5 Поліклініка

6 Котельня

7 Господарське приміщення

                                                                     існуюча

                                                                     існуюча

                                                                     існуюче

8 Мазутна

9 Трансформаторна підстанція

                                                                     існуюча

                                                                     існуюча

10
11

КНС                                                                      існуюча

12
13
14

Трансформаторна підстанція                                                                     існуюча

15
16
17
18
19
20

Киснева станція                                                                     існуюча

Архів відпрацьованих ренген плівок                                                                     існуючий

Погріб                                                                      існуючий

Навіс                                                                      існуючий

Водонапірна вежа ( не діюча)                                                                     існуюча
КНС                                                                      існуюча

Погріб                                                                      існуючий

Овочесховище                                                                     існуюче

Дизель-генераторна                                                                     проект

насадженнями,скверами  

 - житлові будинки 

 - торгівельні будівлі 
 - будівлі основного призначення лікарні 

(медичні заклади)

(гаражи, майстерні і тп.)
 - допоміжні будівлі лікарні 

 - червона лінія
 - межа земельної ділянки лікарні
 - межа санітарно захистної зони

1. Данний аркуш виконаний на підставі 

а) система координат умовна.
топографічного плану

Схема генплану М 1:1000

 - санітарно-захистна зона

Основні техніко-економічні показники
 Площа  ділянки                                             - 5,4 га
 Площа  забудови лікарні                             - 8733 м2

 Площа  твердого покриття                           - 1,5 м2
 Площа озеленення                                        - 2,9 га

% озеленення                                                 -53,7%
Щільність забудови                                       -16,2%
Площа теріторій, що зайняті санітарними,                          
охоронними зонами і розривами                   -0,85 га



 -  зелені насадження
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1. Данний аркуш виконаний на підставі 

а) система координат умовна.
топографічного плану

План червоних ліній М 1:1000
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2,5м 9м5м 2,5м

24м

5м

Л
ин

ия
 з

аб
уд

ов
и

Ч
ер

во
на

 л
ін

ія

Л
ін

ія
 з

аб
уд

ов
и

Ч
ер

во
на

 л
ін

ія

7,5м 1,5м

10,5м

1,5м 3,5м

9,5м

1,2м1,2м

Поперечні профілі доріг
1-1 2-2 Внутрішній проїзд



 -  території садибної забудови  
 -  території зайняті   зеленими

 -  асфальтне покриття

Умовні позначення

 - вода

1

2

3

4

15

16

10
9

11
12

13

14

19
17

6

7

5

20

1

8

18

планi
  на 
Номер

Найменування Примiтка

2 Інфекційне відділення

Головний корпус лікарні

3
4

1

Гараж на 6 боксів

Господарський корпус

                                                                     існуючий

Експлікація будівель і споруд

                                                                     існуючий
                                                                     (реконст.)

                                                                     існуючий

                                                                     існуючий

5 Поліклініка

6 Котельня

7 Господарське приміщення

                                                                     існуюча

                                                                     існуюча

                                                                     існуюче

8 Мазутна

9 Трансформаторна підстанція

                                                                     існуюча

                                                                     існуюча

10
11

КНС                                                                      існуюча

12
13
14

Трансформаторна підстанція                                                                     існуюча

15
16
17
18
19
20

Киснева станція                                                                     існуюча

Архів відпрацьованих ренген плівок                                                                     існуючий

Погріб                                                                      існуючий

Навіс                                                                      існуючий

Водонапірна вежа ( не діюча)                                                                     існуюча
КНС                                                                      існуюча

Погріб                                                                      існуючий

Овочесховище                                                                     існуюче

Дизель-генераторна                                                                     проект

насадженнями,скверами  

 - житлові будинки 

 - торгівельні будівлі 
 - будівлі основного призначення лікарні 

(медичні заклади)

(гаражи, майстерні і тп.)
 - допоміжні будівлі лікарні 

 - червона лінія
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1. Данний аркуш виконаний на підставі 

а) система координат умовна.
топографічного плану

Схема планувальних обмежень М 1:1000

 - санітарно-захистна зона

Основні техніко-економічні показники
 Площа  ділянки                                             - 5,4 га
 Площа  забудови лікарні                             - 8733 м2

 Площа  твердого покриття                           - 1,5 м2
 Площа озеленення                                        - 2,9 га

% озеленення                                                 -53,7%
Щільність забудови                                       -16,2%
Площа теріторій, що зайняті санітарними,                          
охоронними зонами і розривами                   -0,85 га
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