ЗАТВЕРДЖЕНО
уп рАвл|н ня АрхlтЕктури тА

мlстоБудувАн ня сумськоТ
рАди (4о462253)

м lcbKoT

(найменування уповноваженого органу
мlстобудування та архiтектури)
Наказ Ng 337-м вiд 16.11.2О2О

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення
для проектування о6'екта будiвництва
Статус документа: !iючий
Реестрацiй ний номер едЕссБ М U01 :3576-о151 -О5о3-355о

Реестрацiйний номер 154l0B.O"t-12 вiд 16.11.202о
нове будiвництво торговельно-офiсно'f будiвлi за адресою: м. Суми, вул, Леваневського,
2ж
(назва об'екта будiвництва)

1. Нове будiвництво,

3агальнi данi:
ська обл,, м. Суми, вулиця Леваневського, 6,2ж

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноi дiлянки)

2. мАл Е

п

ри вАтн Е ви роБн

ичо-торг|вЕл ьн Е п lдп риемство,,вм,,

(14оо,171в)

(iнформацiя про замовникiв)

3. Кадастровий номер:591О1366оо:18:оОl:оО25. Площа: о.1 га. Цiльове призначення: оз.lо
для будi вн и цтва та обслуговуван ня будi вел ь ри н ко вот нфраструктури.
Функцiональне призначення: для розмiщення багатоквартирноТ житловоi забудови та
громадськоТ забудови згiдно документу: рiшення виконавчого ком[тету Сумськоi'
MicbKoT ради вiд 16.о6.2о20 N9 324 "Про затвердження мiстобудiвноТ документацiТ
"f[етальний план територiт кварталу, обмеженого вул. Горького, вул. Леваневського,
проспектом Тараса Шевченка та вул. Супруна у м. Суми''
i

мiсцевому piBHi)

4, Вiдсутнi
(iнформацiя про iснуючi об'екти нерухомого майна)

1.15м

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

2. бо

о/о

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноТ
дiлянки)

3. Не вимагаеться

(макcимaльнoдonУcтимaщiльнicтьHаceлeннявMeжахх<итлoвoi.з
(кварталу,

м

iкрорайону))

4. до червоних лiнiй: о.о1 м о6'ект розташований по червонiй лiнiт вулицi загальномiського
значення Леваневського ( ширина вулицi в червоних лiнiях - 35.О м)
до iснуючих будинкiв та споруд:45 м до 5-ти поверхового багатоквартирного
житлового будинку, розташованого по вул. Леваневського, Врахувати вимоги
дБн в.1.17:2016 <Пожежна безпека o6'cKтiB будiвництва>, дБН Б,2,2-12:2о]9 (ПлануRання
та
забудова територlй", ДБн В.2.2-4о:2оlВ <lнклюзивнiсть будiвель i споруд>,
дБн в.2.29:20]8
мадськi будiвлi та споруди,>.
(мiнiмальнО допустимi вiдстанi вiд о6'екта, що проектуеться,
дО червоних лiнlй, лiнiй
iснуючих будинкiв та споруд)

ййБr*""

з"6уд"r,4

5. Вiдсутнi

(nлaнyвальнioбмe>кeння(oxopoннiзoниnaм'ЯтoккyльтypнБ

регулювання забудови, зони охоронюваното ландшафту, зони охорони археологiч1-1ого ку,lьтурного шару, в
МеЖаХ ЯКИХ Дiе СПеЦiаЛЬНИй РеЖИМ ТХ ВИКОристання, oxopoнl-ti зони об'ектiв природно-заповiдного
фонду,
прибережнi захиснi смуги, зони caнiтapHoi' охорони)
6.

Вiдсутнi
(oxopoHHi зони o6'eKTiB транспорту, зв'язку, lнженерних коЙунi
до

вiдстанl вiд о6'екта, що проектуеться,

вцов АндрiЙ
мирович

Начальник управлiння
(уповноважеltа особа вiдповiдllого
уповноваженого органу
мiстобудування та архiтектури)
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tкi,дiвй

iм'я, по батьковi)
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ýокумент створено в Сдинiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
!ата створення: 16.11.2О20

k7"-,*V

/;rз

