ЗАТВЕРДЖЕНО

упрАвлlння АрхlтЕктури тА
мlстоБудувАн ня сумськоТ м lськоI
рАди (4о462253)
(найменування уповноваженого органу
мiстобудування та архiтектури)
Наказ Ns З34-м вiд 28.1о.2о2о

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування о6'екта будiвництва
Статус документа: fl iючий
Реестрацi

йни

Реестрацi

й номер еДЕССБ М UOl :9897-4578-37О1 -6469
йни

й но мер 153/О8.О1 -12 вiд

28.1

О

.2О2О

реконструкцiя системи рекуперацiт розчинника за адресою: м. суми, проспект
Курський,,l4711
(назва о6'екта будi вництва)

я, Сумська обл., м.
(ВИД бУДiвництваt

2.

3агальнi данi:
проспект Курський ,6.

адреса або мiсцезнаходх(ення земельноi дiлянки)

ТоваристВо з обмеЖеноЮ вiдповiдальнiстю "гуАлАпАк укрдТнД,, (38958996) , тел.:
о5427о152о

(iнформацiя про замовникiв)
3.

Кадастровий номер:591о1366оО:о2:003:о482. Площа: о.8329 га. l-[iльове призначення:
11.02 для розмiщення та експлуатацiт основних, пiдсобних i допомiжних будiвель та
споруд п iдприемств переробнот, маш и нобудi внот та iншот пром исловостi.
Функцiональне призначення: В-5 (3она пiдприемств V класу шкiдливостi В-5) згiдно
документу: рiшення СумськоТ MicbKoT ради про затвердження Плану зонування
територiТ MicTa Суми вiд О6.О3.2О13 N9 218О-МР
Кадастровий номер:591о1366оо:о2:оо3:о498. Площа: о.4 га. l-{iльове призначення:11.О2
flля розмiщення та експлуатацjт основних, пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд
пiдприемств переробноТ, машинобудiвноI та iншоТ промисловостi.
Функцiональне призначення: Виробнича зона В-6 проектна згiдно документу:
рiшення
СумськоТ MicbKoT ради про затвердження Плану зонування територiТ MicTa Суми вiд
о6.03.2о13

N9

2,180-MP

(вiдnoвiAнicтьцiльoвoгoтафyнкцioналЬнoгoпpизначeннязeмeльн

мiсцевому piBHi)

4. Реестрацiйний номер: l9О11836591О1 - Назва: виробничий будинок з господарськими
(допомiжними) будiвлями та спорудами - Площа: 665.5 кв.м. - Адреса: Сумська область,

м. Суми, проспект Курський,

14711

(iнформацiя про iснуючi о6'екти нерухомого майна)

1.10м
2. 4о

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення:
(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

о/о

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноi дiлянки)

3. Не вимагаеться
(максимально допустима щiльнiсть населення в межах житловоi забудови вiдповiдноi житловоI одиницi
(кварталу, мiкрорайону))

4. до iснуючих будинкiв та споруд: 2О м до виробничоТ будiвлi; врахувати вимоги ДБН В.
1.1-7:2016 <<Пох<ежна безпека o6'eKTiB будiвництваD, ДБН Б.2.2-12:2О19 <Планування та
забудова територiйr,
до червоних лiнiй:3 м до червоноI лiнiТ проектноТ магiстральноТ вулицa районного
значення Проектна 6

(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд о6'екта, що проекryеться, до червоних лiнiй, лiнiй реryлювання забудови,
iснуючих будинкiв та споруд)

5. - санiтарно-захисна зона - зона пiдприемств lV - V класу шкiдливостi - 5О м

(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток кульryрноi спадlлини, межi iсторичних ареалiв, зони
реryлювання забудови, зони охоронюваного ландчlафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в
межах яких дiе спецiальний режим ii використання, oxopoнHi зони o6'eкTiB природно-заповiдного фонду,
прибере><нi эахиснi смуги, зони caHiTapHoi охорони)

6. Вiдсутнi
(oxopoHHi зони о6'екгiв транспорry,

вiд о6'екта, U.lo проекъ/еться,

д",1я \ъ ?
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Начальник управлiння
(уповноважена особа вiдповiдного
уповноваженого органу
м iстобудування та архlтектури)
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вцов Андрiй
lм'я, по батьковl)

Документ створено в единiй дерх<авнiй електроннiй системiу сферi будiвництва.
flaTa створення: 28.,|0.2О2О

/лгл

