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

(найменування уповноваженого органу
м iстобудування та архiтекryри)

Наказ N' _/. м вlд
//. о/, gоаl

Мiстобуд!внI умови та обмеження
для проекц/вання о6'екта будiвництва

Статус документа: fliючий

Реестрацi й н и й но м ер еДЕСС Б М U О1 :991 5-4959-65Э2-8769

Реестрацiйний номер 166/08.01-12 вiд 11.01.2021

Нове будiвництво складу по вул. Робiтниче Селиtце, 16
(на

1. Нове будiвництво, мська обл., м. и, вулиця Робiтниче Селище,6.16

(вид будi вн ицтва, адреса або м iсцезнаходжен ня земел ьноТ дiлянки )

2. товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю,.птл,, (3s724s11)
(lнформацlя про замовникlв)

3. Кадастровий номер:591О1366оо:о6:Ооl:оО4О. Площа: о.2353 га. t|iльове призначення:
1'1.o2 Для розмiщення та експлуатацiт основних, пiдсобних i допомiх<них будiвель та
споруд пiдп риемств переробнот, маш и нобудi внот та i ншот промисловостi.
Функцiональне при3наченF{я: В-5 (3она пiдприемств V класу шкiдливостi В-5) згiдно
докуменry: рiшення СумськоТ MicbKoT ради про затвердження Плану зонування
територiТ MicTa Суми вiд 06,ОЗ.2ОlЗ N9 218О-МР
<.lдп

мiсцевому piBHi)

4. РееСТРаЦiЙНИЙ нОмер:7142921591О1 - Назва: земельна дiлянка - площа: 2з5з кв.м. -
Адреса: м. Суми, вул. Робiтниче Селиtце,16

Адреса: м. Суми, вул. Робiтниче Селище, буд.16
(lнформацlя про lснуючl о6'екти нерухомого майна)

3агальнi данi:

Реестрацiйний номер:957375591о1 - Назва: не}(итлове примitлення - Площа: 387.4 кв.м. -

МiстобудIвнl умови та обмеження:



1.6м
(граничнодопустима висотнiсть будинкlв, будlвель та споруд у метрах)

2. 4о 9ь
(максимально допустим ий вiдсоток забудови земельноi дiлянки)

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

(кварталу, мiкрорайону))

4. до червоних лiнiй: 28 м до червоноТ лiнiТ магiстральноi вулицi районного значення Юрiя
Ветрова (ширина вулицj в червоних лiнaях - 30.О м)
до iснуючих будинкiв та споруд: 17.6 м до нежитловоТ будiвлi виробничого призначення,
розтацJованоТ на сусiднiй земельнiй дiлянцi
до iснуючих будинкiв та споруд: О.О1 м ,Не застосовуеться до будiвлi виробничого
призначення, розташованоI на зазначенiЙ земельнiЙ дiлянц1, згiдно таблицi 15.З дБН
Б.2,2-12:2О1 9 < Плануван ня та забудова тер иторi й >

до iснуючих будинкiв та споруд: 9 м витримати вiдстань до нежитловоТ будiвлi згiдно
таблицi 15.3 дБН 6.2,2-12:2о19 <планування та забудова територiй>; врахувати вимоги
ДБН В.1.1-7:2О16 кПожежна безпека o6'eKTiB будiвництва>
(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд о6'екта, що проекryеться, до червоних лiнiй, лiнiй реryлювання забудови,

iснуючих будинкiв та споруд)

5. - санiтарно-захисна зона - зона пiдприемств lV-V класу шкiдливостi; врахувати вимоги
!ерх<авних санiтарних правил планування та забудови населених пунктiв,
3атверджених Наказом MiHicTepcтBa охорони здоров'я УкраТна вiд 19 червня 1996 року
N9173, ДБН Б.2.2-12:2О19. 3абезпечити сприятливi умови для нормального
функцiонування об'екта у межах земельноi дiлянки, Bcix об'ектiв на прилеглих
територjях вiдповiдно до вимог ДБН Б.2.2-12:2О,t9. - 5О м

(планувалtьнl обмеження (oxopoHHl зони пам'яток культурноТ спадщини, межI lсторичних ареалlв, зони
реryлювання забудови, зони охоронюваного ландшафry, зони охорони археолог|чного кульryрного шару, в
Межах яких дiе спецiальний режим iх використання, oxopoнHi зони o6'eKтiB природно-заповiдного фонду,

прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

(oxopoHHl зони o6'eKTlB транспорry, зв'язку, ерних вlд о6'екта, lцо проекryетьсяt
до lH

(

Андрiй
Начальник управлiння одимирович

(уповноважена особа вlдповiдного
уповновa)кеного органу

мiстобудуван ня та архlтекryри)

lм'я, по батьковl)

floKYMeHT створено в единiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
flaTa створення: 11.О1.2О21
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