
ЗАТВЕРДЖЕНО
уп рАвлlн ня АрхlтЕктури тА
м lстоБудувАн ня сумськоТ м tcbKoT
рАди (4о462253)

(найменування упоsноваженого органу
мiстобудува}lня та архiтектури)

Наказ N'#9:цвiд 9Цзз9Д

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування о6'екта будiвництва

Статус до кумента: ff iючи й

Реестрацiйний номер еДЕССБ MU01:5856-7684-3824-0522

Реестрацiйний номер 163/О8.01 -12 вiд О8.12.2О2О

Нове буяiвництво ПС 11О12О кВ "Роменська" по вул. HaxiMoBa, 42/1 в м. Суми

1.

(назва о6'екта будi вництва)

3агальнi данi:
Нове будiвництво, Сумська обл., м. Суми, вулиця HaxiMoBa ,6,42/1

2.

з.

(вид будi вни цтва, адреса або рtiсцезнаходжен ня земел btto't' дiляt-tки )

уп рАвл l н ня кАп lтАл ьного Будl в н и цтвА тА дорожн ього господАрствА
сумськоТ мlськоI рАди (оо4зззз1)

(iнформацiя про замовtlикiв)

Кадастровий номер: 591О1366ОО:2О:ОЗ2:000,1. Площа: 22,2866 га. [_{iльове призначення:
02.О7 ffля iншоi' житловоТ забудови.
Функцiональне призначення: Ж-4 (3она змiшаноТ багатоповерховоТ житловоТ забудови
та громадськоТ забудови) згiдно документу: рiшення СумськоI MicbKo'i ради про
затвердження Плану зонування територiТ MicTa Суми вiд 06,03.20,13 N9 21ВO-мр
(вiдповiлнiсть цiльового та функцiонального призначення земельноi дiлянки мiстобудiвнiй документацi'i rla

мiсцевому piBHi)

4, Реестрацiйний Hoмep:1O8O132O59,101 - Назва: земельнадiлянка - Плоша:222866 кв.м. -

Адреса: м. Суми, вул. HaxiMoBa,42/1,
(iнформацiя про iснуючi о6'екти

Мiстобудiвнi умови та

нерухомого майна)

обме)O(ення:
1.9м

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)



2. 4О О/о (вiд площi дiлянки, вiдведеноТ пiд територiю пiдстанцiТ)

4.

(максимально допустимий вiдсоток забулопи земельноI дiляrнки)

3. Не вимагаеться
(максимально допустима щiльнiсть населення в мс]жах х<итлово'i забудови вiдповiдноI житловоi одиницi

(кварталу, мiкрорайону))

до червоних лiнiй:6 м вiд огорожiтериторi'i пiдстанцiТдо червоноiлiнiТ проектноТ
магiстральноТ вулицi районного значення Проектна N!9 (ширина вулицi в червоних
лiнiях - 3О.О м)
до iснуючих будинкiв та споруд: О.01 м ,Не застосовуеться територiТ вiльнi вiд забудови;
врахувати вимоги ДБН В.1.1-7:2О16 <Пожежна безпека o6'eKTiB будiвництва>, ЩБН Б,2,2-
12:2019 (планування та забудова територiй>.
(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд об'екта, що проектуеться, до червоних лiнiй, лiнiй регулювання забудови,

iснуючих будинкiв та спорув)

5. Вiдсутнi
(планувальнi оО

регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в
межах яких дiе спецiальний режим ix використання, oxopoнlзi зони об'ектiв природно-заповiдного фонду,

прибере><нi захисtti смуги, зони caHiTapHo'i охорони)

6, Вiдсутнi
(oxopoHHl зони o6'eKTiB транспорту, зв'я i вiд о6'екта, шо проектуеться,

их iнж

Начальник управлiння
ивцов АндрiЙ
лодимирович

(уповноважена особа вiдповiдного
уповноважсноI,о органу

мiстобудування та архlтектури)

вичlе, iм'я, по батьковi)

floKyMeHT створено в единiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
Щата створен ня: О8.12,2О2О
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