
ЗАТВЕРДЖЕНО
уп рАвл l н ня АрхlтЕктури тА
м lстоБудувАн ня сумськоТ м tcbKoT
рАди (4о462253)

(найменування уповноваженого органу
мlстобудування та архiтектури)

Наказ N9 339-у вiд 17.11,2О2О

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування о6'екта будiвництва

Статус документа: fl iючий

Реестрацi й н и й но м ер еД ЕСС Б М U О1 :3743 -7 О32-7 s29-О925

РееСТРаЦiЙниЙ номер'l56,/08,01-'|2 змiни до мiстобудiвних умов та обмежень вiд 0_4.0g.2o2o
Ne 126108.01-12 (в частинi змiни назви об'екта будiвництва) вiд ]7.11.2о2О

Реконструкцiя мiських каналiзацiйних очисних споруд Комунального
<Мiськводоканал> Сумськот MicbKoT ради потужнiстю бо ооо м3lдобУ

пiдприемства
з видiленням

першоj'черги будiвництва поту>кнiстю 3О ооо мЗ,zдобу у м. Суми, вул. Гамалiя, буд. +О
(назва о6'екта будiвництва)

загальнi данi:
1. Реконструкцiя, С

комунАл ьнЕ пlдп риемство
(О3352455) , тел.] 22173О(ВО542),

Суми, вулиця Гамалiя , б, 40

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноt' дiлянки)

э "мlськводокАнАл,, CyMcbKoi мlcbKoT рдди
2217о4(8о542)

(iнформацiя про замопникiв)

3. Кадастровий номер: 591О1363оо:13:00З:оОО1. Плоша: 5О.359 га. l-|iльове призначення: 11.О4
для розмiщення та експлуатацiт основних, пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд
технiчнот iнфраструктури (виробництва та розподiлення газу, постачання пари та
гарячоТ води, збирання, очишення та розподiлення води),
Функцiональне призначення: С (Спецiальнi зони) згiдно документу: рiшення СумськоТ
MicbKoT ради про затвердження Плану зонування територiТ MicTa Суми вiд О6.О3.2о13 N9
21вO-мр
(вiлповiднiсть цiльового та фУнкцiонального призначення земельноТ дiлянки "iстосудiвййББмЫiаПБмiсцовому piBHi)

4.

м. Суми, л. Гамалiя, буд. 4О,

Реестрацiйний
Площа: кв,м. -,

384485в1 - Назва: нежитловi примiщення, очиснi споруди -



(iнформацiя прсl iснуючi об'скти нсрухомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмех(ення:
1.1ом

(граничнодопустима висотt.tiсть будинкiв, булiвель та споруд у метрах)

2. 5о о/о

(максимально допустимий вiдсоток забулови земельLlоi дliлянки)

3, Не вимагаеться
(максимально допустима щiльнiсть населення в межах житловоI забудови вiдпоЪйпЫжййво,.одиr,rцi

(кварталу, м iкрорайону))

4. до iснуючих будинкiв та споруд: о.о1 м ,Не застосовуеться згiдно вимог дБн Б.2.2-
12:2о19 (Планування та забулова ,гериторiЙ>; 

реконсl-ру}<t.liя i модернiзацiя очисних
споруд мережi каналiзацiТ MicTa Суми передбачае двi стадiТ реконструкцiТ, Врахувати
вимоги дБн в, ,1.1-7:2O16 <Пожежна безпека о6'ектilз будiвництва>, дБН Б,2.2-12:2о19
<Планування та забудова територiЙ>, дБн в.2,5-75:2оlЗ <Каналiзацiя. Зовнiшнi мережi та
споруди. OcHoBHi положення>.
(мiнiмально дБ"

iснуючих будинкiв та споруд)

5. - санiтарно-захисна зона - зона комунальних
- санiтарно-захисна зона - частково в межах

пiдприемств - 5ОО м
зони пiдприемства |*lIl класу шкiдливостi -

ПАТ "Сумська бiологiчна фабрика" - 30О м
(планувмьнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурноi'спадщини, межi iсторичп"rЪffiЦБй

регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в
Me)i(ax яких дiс спецiальний режим Тх використання, oxopoнHi зони об'ектiв природно-заповiдного фонду,

прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

6. o6'eKTiB iнженерних комунiкацiй
- вiдстань по горизонталi в[д проекцiт крайнiх проводiв; врахувати oxopoнi
iнженерних комунiкацiй, якi розмiщенi на земельнiй дiлянцi вiдповiдно до
додатку И.1 дБН Б,2.2-12:2о19 <<Планування та забуд9\ва територiй>> - 2о м
(oxopoHHi зони об'ектiв транспорту, зв'язку, iнженерttих ком

зони
роздiлу 11

ло iсglоlир iнженерн

Начальник управлiння дп
(уповнова><ена особа вlдповiдногсr

уповнова)<еного органу
мiстобудування ]-а архirсктури)

l

Щокумент створено в единiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
ýата створен ня: 17.1,1,202О

вiдстанi вiд об'екта, шо проектусться,
\
', l\, ,:.,.\

ривцов Андрiй
мирович

звиtце, iм'я, по батькоsi)
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