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Мiстобудiвнi умови та обмех<ення
для проектування о6'екта будIвництва
Статус документа: Щiюч
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Реестрацiйний номер еДЕССБ MUO1:9487-0390-0808-1373
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омер 1 61lО8.
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2 вiд 26.11.2О2О

Реконструкцiя шостого поверху головного корпусу стацiонару Ne 1 комунального
некомерцiЙного пiдприемства "l-|ентральна MicbKa клiнiчна лiкарня" СумськоТ MicbKoT
ради за адресою: м. Суми, вул. 2О poKiB Перемоги, 13
(назва о6'екта будiвництва)

1.

3агальнiданi:
Реконструкцiя без змiни зовнilлнiх геометричних розмiрiв,
Сумська обл., м. Суми, вулиця 20 poKiB Перемоги , 6. 1З
(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноТ дiлянки)

2.

комунАл ьн Е н Еком Ерцl Й н Е п lдп риемство "цЕнтрАл ьнА м lcbKA кл н lч нд
лlкдрня" сумськоТ MlcbKoT рдди (о55194sо) , тел.: +38о5427оlзз5, +з8о5427о13о1
l

(iнформац|я про замовникlв)
3.

Кадастровий номер:591ОlЗ63ОО:12:001:ОО24. Площа:3.6967 га. L[iльове призначення:
flля будiвництва та обслуговування будiвель закладiв охорони здоров'я та
соцiальноТ допомоги.
Функцiональне призначення: Г-5 (Лiкувальнi зони) эгiдно докуменry: рiшення СумськоТ
MicbKoT ради про затвердження Плану зонування територiТ MicTa Суми вiд о6.оЗ.2о13 N9
218о_мр
О3.О3

(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноi дiлянки мiстобудiвнiй документацiТ на

мiсцевому piBHi)

4.

Реестрацiйний номер:.1246491459101 - Назва: головний корпус А-5, А-3 - Плоtца: 6299.6
кв.м. - Адреса: м. Суми, вул. 2О poKiB Перемоги, буд. 1З
Реестрацiйний номер: 1842289359101 - Назва: земельна дiлянка - Площа: 36967 кв.м. -

Адреса: м. Суми, вул.2О poKiB Перемоги,13
(iнформацiя про iснуlочi об'екти нерухомого майна)

1.26м
2. 2о

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення:
(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

о/о

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноi дiлянки)

3. Не вимагаеться
(максимально допустима ч{iльнiсть населення в межах житловоТ забудови вiдповiдноi l<итловоТ одиницi
(кварталу, м iкрорайону))

4. до червоних лiнiй: 7 м до червоноТ лiнiТ магiстральноТ вулицi загальномiського значення
2О poKiB Перемоги. Погодити apxiтeKTypнe проектне рiшення о6'екта з начальником
управлiння архiтектури та мiстобудування СумськоТ MicbKoT ради - головним
apxiтeкTopoм м. Суми вiдповiдно до cTaTTi 14 Закону УкраТни <<Про архiтекъ/рну
дiяльнiсть)D.
до ]снуючих будинкiв та споруд: 41 м вiд об'екта реконструкцiТ до двоповерховоТ
нех(итловоТ будiвлi по вул. 2О poKiB Перемоги; врахувати вимоги ДБН В, 1.1-7:2О16
кПожежна безпека об'ектiв будiвництва>), ДБН 6.2.2-12:2О19 <Планування та забудова
територiйD.
(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд о6'екта, що проектуеться, до червоних лiнiй, лiнiй регулювання забудови,
iснуючих будинкiв та споруд)
5_ Вiпеrrгнi

(планувмьнi 96ц9ження ФйорФннi зони пам'яток культурноТ спадщини, межi lсторичних ареалiв, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в
межах яких дiе спецiальний режим ix використання, oxopoHHi зони об'ектiв природно-заповiдного фонду,
приберех<нi захиснi смуги, зон и сан iTapHoi' охорони)

6. Вiдсутнi
(oxopoHHl эони об'екrlв транспорry, зв'язку,

,

до

вiдстанi вiд об'екта, що проекryеться,

;щъ
(уповноважена особа вiдповiдноrо
уповноваженого органу
мiстобудування та архiтекгури)

floKyMeHT створено в €динiй
f[aTa створення: 26.11,2О2О
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вцов АндрiЙ
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Начальник управлiння

!#9

iм'я, по батьковi)

державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
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