ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування уповноваженого органу
мiстобудування та архiтектури)

Наказ Ne 345-м вiд 26.11.2о20

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування о6'екта будiвництва
Статус документа: Дiючий
Реестрацi

йни

й номер еДЕСС Б М

U 1,1

:

О226 -О356-27 65- 65ОЗ

Реестрацiйний номер 16Z08.01-12 (змiни до мiстобудiвних умов та обмежень вiд
25.05.2020 Ng 54108.О1-12 в частинi уточнення даних про замовника) вiд 26.11.2020
Нове будiвництво багатофункцiонального комплексу по вул. ГероТв Чорнобиля,2а в м.
Суми
(назва о6'екта будi вництва)

3агальнi данi:
будiвництво,
1. Нове
Сумська обл., м. Суми, вулиця ГероТв Чорнобиля ,6.2а
(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноТ дiлянки)

2.

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю "вироБничо-комЕрцlЙнЕ

ПlДПРИеМСТВО "НОТЕХС" (312О8663), тел.: 21817О(8О542) бТПОО,225526(8О542)
о994825952
(iнформацlя про замовникlв)

3. Кадастровий номер: 591О1366ОО:21:О1l:ОО26. Плоtла: О.7668 га. l-{iльове призначення: О2.10
Для будiвництва i обслуговування багатоквартирного )t(итлового будинку з об'€ктами
торгово- розвilкал ьн от та ри н ко вот i нф раструlсур и.
Функцiональне призначення: зона змilланоТ багатоквартирноТ х<итловоТ забудови та
громадськоТ забудови Ж-З, Ж-4; зона центру та дiлова зона Г-1, Г-2; згiдно докуменry:
рilчення СумськоТ MicbKoT ради про затвердr(ення Плану зонування територiТ MicTa Суми
вiд О6.03.201З Ng 218О-МР
(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноi дiлянки мiстобудiвнiй документацiТ на

мiсцевому piBHi)

4. Реестрацiйний номер: 4247О36591О1 - Назва: земельна дiлянка - Плоlца: 7668 кв.м. Адреса: м. Суми, вул. ГероТв Чорнобиля,2а

(iнформацiя про iснуючi о6'екти нерухомого майна)

1.

Мiстобудiвнi умови та обме}(ення:

З7м

(граничнопопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. 35

о/о

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельFlоi дiлянки)

3. 39о осi6/га
(максимально допустима ч4iльнiсть населення в Me)t(ax житловоТ забудови вiдповiдноi
(кварталу, мiкрорайону))

>t<итловоТ

одиницi

4. до червоних лiнiй: 2О м до червоноТ лiнiТ магiстральноТ вулицi районного значення
Ярослава Мудрого (ширина вулицi в червоних лiнiях - 30.О м)

,15
м вiд двоповерхового багатоквартирного )t(итлового
до iснуючих будинкiв та споруд:
будинку до iснуючих фундаментiв об'екта будiвництва;
до iснуючих будинкiв та споруд: 1О м до iснуючих будiвель, розташованих на сусiднiх
дiлянках. Врахувати вимоги ДБН В.1,1-7:2О16 (Пожех(на безпека об'ектiв будiвництва>,
ДБН Б.2.2-12:2О19 <<Планування та забудова територiйrr, ДБН В.2.2-4О:2О18 <lнклюзивнiсть
будiвель i споруд>, ДБН В.2.2-9:2О18 <(Громадськi будiвлiта споруди)>.

(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд о6'€кта, lло проекту€ться, до червоних лiнiй, лlнiй регулювання забудови,
iснуючих будинкiв та споруд)

5. Вiдсугнi

(планувмьнi оС"

регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в
межах яких дiе спецiальний режим Тх використання, oxopoнHi зони об'ектiв природно-заповiдного фонду,
прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

6, Вiдсутнi
(oxopoHHi зони o6'eKTiB транспорту,

вiдстанi вiд о6'екта, ч{о проектуеться,

Начальник управлiння
(уповнова><gна

особа вiдповiдного
уповноваженого органу
мiстобудування та архlтектури)

ýокумент створено

в

Ъ.\_/*

iм'я, по батькоsi)
лчФ,

етгу

€динiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.

flaTa створен ня: 26.11,2О2О

ка+сe;-р 4,ZОЗ

?

вцов АндрiЙ
ми

