
ЗАТВЕРДЖЕНО
упрАвлlння АрхlтЕктури тА
м lстоБудувАння сумськоТ м lcbKoT
рАди (4о462253)

(найменування уповноваженого органу
м lстобудування та архlтектури)

Наказ Ns 342-м вiд27,11.2о2о

Мiстобудiвнi умови та обмеrкення
пля проекц/вання о6'екта будlвництва

Статус документа: Д jюч и й

Реестрацiйний номер еДЕССБ MUo1:8811-8588-6647-2524

Реестрацiйний номер 159/о8. O,t-12 вlд 2711.2о2о

нове будiвництво адмiнiстративно-офiснот будiвлi з примiщеннями для обслуговування
трlнспортних засобiв по вул. Бiлопiльський luлях, 21 в м. Суми

(назва о6'екга будlвництва)

3агальнi данi:
1. Нове будiвництво, м. Суми, вулиця Бiлопiльський tллях ,6,21

(вид будlвництва, адреса або мlсцезнаходження земельноТ дlлянки)

2. Парiенко Марина МиколаТвна (3о3622146о) паспорт: МВ299821
(iнформацiя про замовникlв)

3. Кадастровий номер:59,1О1366оо:,14:ооЗ:оО65. Плоtца: о.о91 га. L{iльове призначення: .12.08

!ля розмilлення та експлуатацiт будiвель i споруд додаткових транспортних послуг та
допомiжних операцiй.
Функцiональне призначення: В-5 (3она пiдприемств V класу шкiдливостi В-5) згiдно
докуменry: рiшення СумськоТ MicbKoT ради про затвердх(ення Плану зонування
територiТ MicTa и вiд 06.0З.2О13 N9 218О-МР
(вiдпoвiднicтьцiльoвoгoтaфyнкцioналЬнoгoпpи3начeннязeмeльнo

мiсцевому piBHi)

4. Реестрацiйний номер: 13322243,591о1 - Назва: нежитлове примitцення гаража з-ll
Площа: 291.6 кв.м. - Адреса: м. Суми, вул. Бiлопiльський цlлях, буд. 21

Адреса: м. Суми, вул. Бiлопiльський шлях,2,t
(iнформацlя про lснуюч| о6'екти нерухомого майна)

МiстобудiвнI умови та обмех<ення:

РеестрацiЙний номер: 1Зо99Г/659101 - Назва: земельна дiлянка - Площа:91о кв.м. -



1.7м
(граничнодопустима висотнlсть будинкlв, будlвель та споруд у метрах)

2. 3о о/о

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноi дiлянки)

3. Не вимагаеться
(максиtuально допустима щlльнlсть населення в межах житловоТ забудови вlдповlдноi х<итловоТ одиницl

(кварталу, мiкрорайону))

4. до червоних лiнiй:4О м ,Не застосовуеться земельна дiлянка розташована в глибинi
виробничоТзони, не виходить межами на магiстральну вулицю загальномiського
значення БiлопiльськиЙ шлях (ширина вулицi в червоних лiнiях - 45.0 м)
до iснуючих будинкiв та споруд: 16.3 м до одноповерхово[ будiвлi виробничого
призначення, розташованот на сусiднiй дiлянцi;
до iснуючих будинкiв та споруд:1.5 м ,Не застосовуеться до двоповерховоТ нех<итловоТ
будiвлi, розташованоТ на зазначенiй земельнiй дiлянцi; врахувати вимоги дБН в.1.1-
7:2О16 <Пох<ежна безпека об'ектiв будiвництваD, ДБН Б.2.2-12:2О19 (Планування та
забудова територiй>.
до iснуючих iнженерних мере)+(: 5 м до мереж водопроводу та каналiзацiТ;
(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд о6'екта, що проекryеться, до червоних лiнiй, лiнiй реryлювання забудови,

iснуючих будинкiв та споруд)

5. - санiтарно-захисна зона - зона пiдприемств lV-V класу шкiдливостi; врахувати вимоги
Державних санiтарних правил планування та забудови населених пунктiв,
3атверджених Наказом MiHicTepcтBa охорони здоровlя УкраТна вiд 19 червня 1996 року
N9 17З, дБН Б.2.2-12:2о19. - 5о м

реryлювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного культурного щару, в
межах яких дiе спецlальний режим ix використання, oxopoHHi зони o6'€KTiB природно-заповlдного фонду,

прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

6. o6'eKTiB транспорry
- сервiтуг: право проiЭду на транспортному засобi по наявному шляху; - 63 м2
o6'eKTi в iнх<енерних комун i кацi й
- на територiТохоронних зон забороняеться проведення будь-яких земляних робiт без
погодження органiэацiЙ, якiТх експлуаryють; необхiдно забезпечувати умови Тх

експлуатацiТ та запобiгати ушкодженню, забезпечувати досryп для Тх ремонту.
f]отримати нормативнi вiдстанi охоронних зон вiд охоронних мереж шляхом Тх

перенесення вiдповiдно до технiчних умов, п узгодження наданих
вiдповiдними шо експлуаryють переносяться. - 4О8 м2
(oxopoHHi зони o6'eKTiB транспорry, зв'язку й, вiдстанi вiд о6'екта, шо проекп/еться,

до

Андрiй
Начальник управлiння мирович

(уповноважена особа вiдповiдного
уповновilкеного органу

мlстобудуван ня та архiтекг!ри)

iм'я, по батьковi)

[окумент створено в единiй дерх<авнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
flaTa створен ня: 27.11.2О2О
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