ЗАТВЕРДЖЕНО

упрАвлlння АрхlтЕктури тА
м lстоБудувАн ня сумськоТ м lcbKoi
рА,ди (4о462253)

(найменування уповноваженого органу
мiстобудування та архiтектури)
Наказ Ns 338-м вiд 17.'11,2о20

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

й

ний ном ер еДЕСС Б

М Uo1

:"l

О23-6434-8О88-4585

РеестрацiЙний номер 157lО8.01-12 змiни до мiстобудiвних умов та обмежень вiд 27.1о,2о2о
Ng 15О/08.01-12 (в частинi змiни назви оgЭкта будiвництвЦвiд 17.,11.2о2о
Нове будiвництво модульноТ зливноТ станцiТ бiля очисних споруд, за адресою: м. Суми,
вул. Гамалiя, 4О
(назва о6'екта будi вrrиrlтва)

3агальнi данi:
,l. Нове будiвництво,
Сумська обл., м. Суми, вулиця Гамалiя, б.4О
(вид будi вництва, адреса або мiсцезнахолжен ня земельllоl' дiлянки

)

2. дЕпАрТАмЕнТ IнФрАстРуктурИ MlcTA сумськОТ MlcbKoT рАдИ (24оlз674), тел.:
220736

(

8

05 42), 28о1 49(в о542 )

(iнформацiя про замовникiв)

3, Кадастровий номер: 59'10'136300:,13:003:oOO1. Площа: 5о.359 га. L{iльове призначення: 11.О4
для розмiщення та експлуатацiт основних, пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд
технiчнот iнфраструt<тури (виробництва та розподiлення газу, постачання пари та
гарячоТ води, збирання, очишення та розподiлення води).
Функцiональне приЗначення: С (Спецiальнi зони) згiдно документу: рiшення Сумськоi'
MicbKoi ради про затвердження Плану зонування територiт MicTa Суми вiд о6,о3.2оlз N9
2]80_MP
мiсцевому piBHi)

@

4, Вiдсутнi
(iнформацiя про iснуючi о6'екти нбрухомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення:

1.1ом
(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у мстрах)

2, 5о

о/о

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноi дiлянки)

з. Не вимагаеться
(максимально допустима шliльнiсть населення в межах житлоtзоТ забудови вiдllовiдноi житловоl'одиницi
(кварталу, м iкрорайону))

4, до iснуючих будинкiв та споруд: 17 м до нежитловоТ будiвлi, Врахувати вимоги

дБн
(Гlожежна безпека o6'eKTiB будiвництва>, ДБН Б,2.2-12:2о19 <Планування та
забудова територiй>
_

в,1.1-

7:2о'16

(мiнiмально допустимi BiдcTaHi вiд о6'екта, що проектуеться, до !]ервоних лiнiй, лrнiй регулювання забудови,
iснуючих будинкiв та споруд)

5. - санiтарно-захисна зона - зона комунальних пiдприемств - 5ОО

м

_

(планУвальнi обмежсння (oxopoHHi зони пам'яток культурноТ спадщини, мсжi iсторичних арсалiв, зони
РегУлювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зоllи охорони археологiчного культурного шару, в
Межах яких дie спецiальний режим Тх використання, oxopoнHi зони об'ектiв природно-заповiдного фонду,
прибережнi захиснi смуги, зони санiтарно'Г охорони)

6,
х комун
iнженер

i

эеж)

(;?
h.

Начальник управлiння
(уповновах<ена особа вiдповiдного
уповноваженоl о op[,aHy
м]стобудування та архiтектури)

дJя

вiд о6'екта, шо проектусться,

fl

FгJЕктIв

вцов АндрiЙ
имирович
iм'я, по батьковi)

\цЁщ

$9

Щокумент створено в единiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
Щата створен ня: 17.,|1.202О
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