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ЗАТВЕРДЖЕНО
уп рАвлlн ня АрхlтЕктури тА

мlстоБудувАння сумськоТ
рАди (4о462253)

м lcbKoT

(найменування уповноваженого органу
м iстобудування та архiтектури)

Наказ

N9

з4l-м вiд

26.,1,1.2O2O

Мiстобудiвнi умови та обме}кення
пля проекц/вання о6'екта будlвництва
Статус документа: [iючий

Реестрацiйний номер еДЕССБ MU01:5905 -Т121-449Т-5588
Реестрацi

й ни

й

н

омер 1 58/О8.

01 -1

2 вiд 26.11.2О2О

Нове будiвництво пiдстанцiТ 11О/6 кВ по проспекry Курський,147-Д в м. Суми
(назва о6'екта будiвництва)

1.

3агальнi данi:
Нове будiвництво, Сумська обл., м. Суми, проспект Курський ,6.147-Д
(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноТ дiлянки)

2.

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю "сх]д ЕнЕрго cEPBlc,,(43662087)
тел.: О9972З46Т9, email: nikolaykorkhqgmail.com

,

(lнформацlя про замовникiв)
3.

Кадастровий номер:591О1366ОО:О2:ООЗ:О799. Площа: О,284 га. L{iльове призначення:14.01
Для розмiщення, будiвництва, експлуатацiТ та обслуговування будiвель i споруд об'ектiв
енергогенеруючих пiдприемств, установ i органiзацiй.
Функцiональне призначення: виробнича зона В-6 проектна згiдно документу: рiшення
СумськоТ MicbKoT ради про затвердження Плану зонування територiI MicTa Суми вiл
о6,о3.20,1з Ng 218о_мр
мiсцевому piBHi)

Реестрацiйний номер:221Т339259101 - Назва: земельна дiлянка - Плоtла: 2840 кв.м, Адреса: м. Суми, проспект Курський,147-Д
(lнформац|я про iснуючl об'екти нерухомого майна)

1.6м

Мiстобудiвнi умови та обмеlrення:
(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

,

2, 5о

о/о

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельно[ дiлянки)

3. Не вимагаеться
(максимально допустима lлiльнiсть населення в межах житловоТ забудови вiдповiдноi х<итловоТ одиницi
(кварталу, мlкрорайону))

4. до червоних лiн jй: 2О м до червоноТ лiнiТ магiстральноТ вулицi районного значення

Проектна,6
до iснуючих будинкiв та споруд: 68 м вiд межi земельноТ дiлянки об'екта будiвничтва до
виробничих будiвель. Врахувати вимоги ДБН В.1.1-7:2016 <По)t{ежна безпека o6'eKтiB
будi вн и цтва>, ДБН Б.2.2-12:2О1 9 < Плануван ня та забудова територi й>.

(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд о6'екта, що проектуеться, до червоних лiнiЙ, лiнiЙ регулювання забудови,
iснуючих будинкiв та споруд)

5. - санiтарно-захисна зона - зона пiдприемств |V-V класу щкiдливостi; врахувати вимоги
Державних санiтарних правил планування та забудови населених пунктiв,
затверджених Наказом MiHicTepcтBa охорони здоров'я УкраТна вiд 19 червня 1996 року
Ng 17з, ДБН Б.2.2-12:2о19. - 5о м

(планувалlьнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурноТ спадщини, Me)+(i iсторичних ареалiв, зони
реryлювання забудови, зони охоронюваного ландшафry, зони охорони археологiчного культурного шару, в
межах яких дlе спецlальний ре)+(им iх використання, oxopoHHi зони o6'eKTiB природно-заповiдного фонду,

прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

6.

Вiдсутнi
(oxopoHHl зони об'екrlв транспорry, зв'язку, lн><енерних

вiдстанi вiд о6'екта, що проекry€ться,

до

Кривцов Андрiй
ирович

Начальник управлiння
(уповноважена особа вiдповiдного
упDвноваженого органу
мiстобудування та архiтектури)

Документ створено в €динiй державнiй електро
flaTa створення: 26.11.2О2О
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сферi будiвництва.

