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ЗАТВЕРДЖЕНО
упрАвлlння АрхlтЕктури тА
мlстоБудувАння сумськоТ м tcbKoT
рАди (4о462253)

(найменування уповноваженого органу
мiстобудування та архiтектури)

Наказ Ns 336-м вiд 16.1].2о2о

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування о6'екта будiвництва

Статус документа: Дiючий

Реестрацi й н и й номер еД ЕССБ М U 01 :1 547 -561 4-В442-О8О9

Реестрацiйний номер 17]/О8. О1-14 вiд 16.11.202О

Нове будiвництво багатофункцiонального будинку за адресою: м. Суми, вул. Горького,
56

(назва об'€кта будi вництва)

3агальнi данi:
Нове будiвництво, Сумська обл., м. Суми, вулиця Горького,6.56

2,

3,

(вид будi вн ицтва, адреса або мiсцсзнаходжсн ня земсл bHo't' дiлянки )

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю "житловиЙ комплЕкс
" володи м и рс ьк и Й " (43232о55)

(iнформацiя про замовникiв)

Кадастровий номер:59101З66ОО:,18:0Оl:ОО04. Площа: 0.0503 га. l_|iльове призначення:
О2.1О flля будiвництва i обслуговування багатоквартирного житлового будинку з

о6'ектами торгово-розважальноТ та ринковоТ iнфраструктури,
Функчiональне призначення: для розмiщення багатоквартирноТ х<итловоТ забудови та
громадськоТ забудови згiдно документу: рiшення виконавчого KoMiTeTy СумськоТ
MicbKoT ради вiд 16.06.2020 N9 324 <,Про затвердження мiстобудiвноj'документацiТ
<ýетальний план територiТ кварталу, обмеженого вул. Горького, вул, Леваневського,
проспектом Тараса Шевченка та вул. Супруна у м. Суми"
Кадастровий номер: 5910136600:18:OO't:OO13. Площа: 1.198 га. Цiльове призначення: 02.1О

Для будiвництва i обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'ектами
торгово- розважал ьн оТ та ри н ковоТ i нф pacтpylcyp и.

Функцiональне призначен ня: для розмiщення багатоквартирно'[ х<итловоТ забудови та
громадськоТ забудови згiдно документу: рiшення виконавчого KoMiTeTy СумськоТ



4.

MicbKoT ради вiд 16.о6.2о2о N9 324 (гIро затвердження мiстобудiвноТ документацiТ
<ýетальний план територiТ кварталу, обмех<еного вул. Горького, вул. Леваневського,
проспектом Тараса Шевченка та вул. Супруна у м. Суми"
(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноi дiлянки мiстобудiвнiй документацii' на

мiсцевому piBHi)

Реестрацiйний номер:71048О459101 - Назва: нежитлове примiщення - Плоша 2о4 кв,м. -
Адреса: м. Суми, вул. Горького, буд, 56,

(iнформацiя про iснуючi о6'скти

Мiстобудiвнiумови та

нерухомого майна)

обмеження:
1.45м

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. 35 о/о

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельно'l дirlлнки)

3, З9о осiб/га
(максимально допустима щlльнiсть населення в межах житловоl'забудови вiдповiдноi житllово'f одиницi

(кварталу, м iкрорайону))

4. до червоних лiнiй: 26 м до червоноТ лiнil' маriстральноТ вулицi районного значення
Горького (ширина вулицi в червоних лiнiях - 3О.О м)
до iснуючих будинкiв та споруд:20 м до 5-ти поверхового багатоквартирного
житлового будинку, розташованого по вул. Супруна
до iснуючих будинкiв та споруд:25 м до 5-ти поверхового багатоквартирного
житлового будинку, розташованого по вул. Леваневського. Врахувати вимоги ДБН В.1,1-

7:2О16 <Пожежна безпека о6'еKTiB будiвництва>, ДБН Б,2.2-12:2О]9 (Планування та
забудова територiйrr, ДБН 8.2,2-40:211B <<lнклюзивнiсть будiвель i споруд>, ДБн в.2,2-
9:2о18 (громадськi будiвлi та споруди>.
(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд об'екта, що проектусться, до червоних лiнiй, лiнiй регулювання забудови,

iснуючих будинкiв та споруд)

5. Вiдсутнi
(планувальнi оО

регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в
Межах яких дiе спецiальний режим Тх використання, oxopoнlli зоrrи o6'eKTiB природtlо-заповiдного фолrду,

приберех<нi захиснi смуги, зони санiтарно'i охорони)

6, Вiдсутнi
(oxopoнHi зони o6'eKTiB транспорту, зв'язку, iнженерних ком цiй, вiдстанi вiд о6'екта, шо проектуеться,

до iqнуЬtrи>l iнж х<)
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ривцов Андрiй
Начальник управлiння лодимирович

(уповноважена особа вiлповiдного
уповноваженого орrану

Mic-T обудування т а архiтектури)

Документ створено в единiй
[ата створення: 16.1,1.2o2o

iм'я, по батьковi)

),

щ9

/4.72асQ/ |_r !.Z-

державнlй електроннiй системi у сферi будiвництва,


