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Схема організації руху транспорту та пішоходів
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Даним проектом розглядається територія площею 1,48 га, яка згідно генерального плану села
забулована громадськими будівлями та спорудами. Територія обмежена з заходу вул. Дибко, із півночі
житловою малоповерховою забудовою, зі сходу вул. Шкільна та із півдня знаходиться пустир.
Завданням ПДП є розробка планувального рішення, щодо раціонального використання частини
території с. Лиман а саме виділення земельної ділянки для будівництва та обслуговування закладів
охорони здоров'я та соціальної допомоги площею приблизно 0,01 га.
На ділянці передбачається будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом згідно з «Рекомендацій, що
до створення об’єктів першої медичної допомоги у сільській місцевості».
Проектом передбачено створення зручних пішохідно-транспортних зв'язків та зеленої зони загального
користування.
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Проект 0619.18-ПДП "Детальний план території будівництва сільської лікарської амбулаторії в с.
Лиман по вул Дибко, б/н Старобільського району Луганської області" розроблений з метою: уточнення
архітектурно-планувальної структури в більшому масштабі положень генерального плану, червоних ліній
вулиць і доріг, ділянок громадських будівель, більш детального опрацювання питань транспортного
обслуговування, інженерного обладнання, благоустрою, інженерної підготовки і озеленення території яка
підлягає детальному плануванню. А також функціональне зонування території та уточнення цільового
призначення нових і реконструйованих об'єктів.
Детальний план території розроблений на підставі:
- листа-замовлення;
- завдання на розробку містобудівної документації;
- матеріалів представлених замовником;
- даних візуального огляду виконаних в натурі.
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