
1.

ЗАТВЕРДЖЕНО
уп рАвл l н ня АрхlтЕктури тА
м lстоБудувдн ня сумськоТ м lcbKoT
рАди (4о462253)

(найменуван ня уповноваr(еного органу
мiстобудування та архiтекryри)

Наказ Ns 343-м вiд27.11.2о2о

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проекц/вання о6'екта будIвництва

Статус доl(умента: Дiючий

Реестрацi й н и й но мер еД ЕСС Б М U О1 :937З-88S4-97З2-1 565

Реестрацi й н и й н омер 1 бОlО8.О1 -1 2 вiд 27.11.2О2О

реконструкцiя нежитлового п рим iщення пiд адмiнiстративно-офiсну будi влю з
ПРимiщеннями для обслуговування транспортних засобiв по вул. Бiлопiльський шлях,
1311 в м.

(назва о6'екта будiвництва)

3агальнi данi:
Реконструкцiя, Сумська обл., м. Суми, вулиця Бiлопiльський шлях ,6.13/1

5.

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноТ дiлянки)

2. ПАРlеНКО ДМИТРО ПАВЛОВИЧ (3О0202О690) паспорт: МА755451
(iнформацiя про замовникiв)

Кадастровий номер: 591О1366ОО:14:003:ОО73. Площа: 0.1О25 га. Цiльове призначення:
12.О4 tlля розмiщення та експлуатацiТ будiвель i споруд автомобiльного транспорту та
дорожнього господарства.
ФУнкцiональне призначення: В-5 (Зона пiдприемств V класу шкiдливостi в-5) згiдно
ДОКУмеНry: рiulення СумськоТ MicbKoT ради про затвердження Плану зонування
територiТ MicTa Суми вiд 06.03.2013 N9 2180-МР
(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноi дiлянки мiстобудiвнiй документацiТ на

мlсцевому plBHl)

Реестрацiйний номер:192644О559101 - Назва: нежитлове примiщення - площа: 57.6 кв.м.
- Мреса: м. Суми, вул. Бiлопiльський шлях, буд.1311
Реестрацiйний номер: 2,115153659101 - Назва: земельна дiлянка - Плоtца: 1о25 кв.м. _

Адреса: м. Суми, вул. Бiлопjльський шлях,lЗl1
(iнформацiя про iснуючi о6'екги нерухомого майна)

4.

l



L
Мiстобудiвнi умови та обмехtення:

,l. 12 м
(граничнопопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. 25 о/о

6,

(максимально допустим ий вiдсоток забудови земельноi дiлянки )

3. Не вимагаеться
(максимально допустима щiльнiсть населення в межах житловоТ забудови вiдповiдноi житловоТ одиницi

(кварталу, мiкрорайону))

4. до червоних лiн]й: О.О1 м о6'ект будiвництва розтащований по червонiй лiнiТ
магiстральноТ вулицi загальномiського значення Бiлопiльський шлях (ttlирина вулицi в
червоних лiн]ях - 45.О м). Погодити apxiTeKrypHe проектне рiшення о6'екта з
начальником управлiння архiтектури та мaстобудування Сумськоi MicbkoT ради -
головним архiтекгором м. Суми вiдповiдно до cTaTTi ,t4 3акону УкраIни опро
apxiTeKTypHy дiял ьн icTb>>.

до iснуючих будинкiв та споруд: 16.4 м до одноповерховоТ нежитловоТ будiвлi;
врахувати вимоги ДБН В.1.1-7:2О16 <Пожежна безпека o6'eKTiB будiвництва>, f|БН 6.2.2-
12:2о19 (планування та забудова територiй>.
(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд о6'екта, що проекryеться, до червоних лiнiй, лiнiй реryлювання забудови,

lснуючих будинкlв та споруд)

5. - санiтарно-захисна зона - зона пiдприемств lV-V класу шкiдливостi; врахувати вимоги
flержавних санiтарних правил планування та забудови населених пунктiв,
затверджених Наказом MiHicTepcTвa охорони здоров'я УкраТна вiд 19 червня 1996 року
N9l7з, дБН Б.2.2-12:2о19. - 5о м

реryлювання забудови, зони охоронюваного ландшафry, зони охорони археологiчного культурного шару, в
межах яких дl€ спецlальний режим Iх використання, oxopoнHl зони o6'efiiB природно-заповlдного фонду,

приберех<нi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

(oxopoHHi зони о6'екrlв транспорry, зв'язку, iнх<енерних iкацlй, вiдстанi вiд о6'екта, що проекryеться,
до iсцдrcqил iнженер )

Начальник управлiння
Кривцов Андрiй
Володимирович

(уповноважена особа вlдповiдного
уповноваженого органу

мiстобудування та архiтектури)

iм'я. по батьковl)

floKyMeHT створено в единiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
Дата створення: 2711.2О2О
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