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Реконструкцiя нежитлоЕ]их примiщень з надбудоl]ою другого поверху по пров.
Громадянський,1 в м. Суми
(назва о6'екта будiвництва)

1.

3агальнi данj:
Реконструкцiя без змiни зовнiшнiх геометричних розмiрiв,
Сумська обл., м. Суми, провулок Громадянський , 6.1
(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноi дiлянки)

2. евЕнко юлlя сЕргlТвнд (296вбо97о9)

,

тел.: о5о]93з4оо

(iнформацiя про замовникiв)

з.

Функцiональне призначення: С (Спецiальнi зони) згiдно документу: рiшення СумськоТ
MicbKoT ради про затвердження Плану зонування територiТ MicTa Суми вiд О6,О3,201З N9
21во-мр
(вiдповiднiсть цiльового та фуtlкцiонального призначеtlttя земельноТ дillянки мiстобудiвнiй документаtlii' на

мiсцевому piBHi)

4,

Реестрацiйний номер: 110755,1759101 - Назва: нежитлове примiщення - Площа: 293.8 кв.м.
Громадянський,6уд. ],
_
__
__

- Адреса: м. Суми, пров.

(iнформацiя про iснуючi об'екти нерухомоrо майна)

1.15м

Мiстобудiвнi умови та обмеження:
(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. 5о

о/о

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноi дiлянки)

3. Не вимагаеться
(максимально допустима шlльнiсть населення в межах житловоТ забудови вiдповiдноi житловоi сlдиницi
(кварталу, мiкрорайоllу))
4.

до червоних лiнiй: 41 м до червоно'[лiнiТ магiстральноТ вулицi районного значення
провулок Громадянськи Й
до iснуючих будинкiв та споруд: 9.2 м до одноповерховоТ нежитлово'l будiвлi, врахувати
вимоги ДБН В.1.1-7:2О16 <<Пожежна безпека об'ектiв будiвництва>, ДБН Б,2.2-12:2О19
(Планування та забудова територiй>, ДБН В.2.2-4о:2оlВ <lнклюзивнiсть будiвель i
споруд)), ДБН В,2.2-9:2018 <Громадськi будiвлi та споруди>.

(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд о6'екта, що проектуеться, ло червоних лiнiй, лiнiй регулювання забудови,
iснуючих будинкiв та споруд)

5. - санiтарно-захисна зона - зона кладовиц{а - 50 м
- санiтарно-захисна зона - зона пiдприемстts 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
N9 173, ДБН Б.2.2-12z2о19 - 5о м

(планувальнi обмеrкення (oxopoHHl зони пам'яток культурноТ спадщини, межi iсторичних ареалiв, зони
реryлювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в
межах яких дiе спецiальний режим ix використання| oxopoнHi зони o6'eKTiB природно-заповiдного фонду,
приберех<нi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

6,

Вiдсутн
(охорон

i

н

i

зони o6'eKTiB транспорту, зв'язку, iнженерних ком
до iснуrбчи} iffжене

Начальник управлiння
(уповноважена особа вiдtlовiдного
уповноваженого органу
мiстобудуван[tя та архiтектури)

!окумент створено

вiдстанi вiд о6'екта, що проектуетьсяt

Кривцов Андрiй
олодимирович
рiзвиц{е, iм'я, по батьковi)

в единiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва,
створення:
19.11.2О2О
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