
ЗАТВЕРДЖЕНО
уп рАвл l н ня АрхlтЕктури тА
м lстоБудувАння сумськоТ м tcbKoT
рАди (4о462253)

(найменування уповноваженого органу
мiстобудування та архiтектури)

Наказ N9 2-м вiд 11.О1.2О21

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проекцlвання о6'€кта будlвництва

Статус до]<умента: Дiючий

Реестрацiйний номер еДЕССБ MUO1:4243-5894-4650-1549

Реестрацiйний номер 2/o8.o,1-,l2 (змiни до мiстобудjвних умов та обмех<ень вiд зо.о1.2о19
Ng'1/08.01-12 в частинi змiни назви об'екта будiвництва) вiд 11.01.2о21

Нове будiвництво адмiнiстративноТ будiвлi комунального некомеРЦiйного п jдприемства
СУМСькОТ обласноТ ради <Сумський обласний центр екстреноТ медичноТ допомоги та
медицини катастроф>> по пров. й,4а в м. Суми

(назва о6'екта будl вництва)

3агальнiданi:
1. Нове вництво, С обл., м. ,лок Громадянський, 6. 4а

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходх(ення земельноТ дlлянки)

2. КОМУНАЛЬНЕ НЕкомЕрцlЙнЕ пIдприемство сумськоТ оьлдсноi рдди "сумський
ОБЛАСНИЙ цЕНтр EKcTpEHoi мвдичноТ допомоги тА мЕдицини кдтдстроФ,,
(23824О57), тел.: +380542682103 , email: sko O3gukr.net

(iнформацiя про замовникiв)

Кадастровий номер:591О1363ОО:12:001:ООО2. Плоtла: О.6291 га. [-|iльове призначення:
О3.О3 ДЛя бУдjвництва та обслуговування будiвель заклад]в охорони здоров'я та
соцiальноТ допомоги.
ФУнкцiональне призначення: лiкувальна зона Г-5 згiдно документу: рiшення сумськот
MicbKoT ради про затвердження Плану зонування територiТ MicTa суми вiд о6.оз.2оlз N9
218о_мр
(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноТ дiлянки мiстобудiвнiй документацiТ на

мlсцевому plBHl)

Реестрацiйний номер:724921759101 - Назва: земельна дiлянка - Плоtца: 629,1 кв.м. -
Адреса: м. Суми, провулок Громадянський,4а,

3.

4.



РеестрацiЙниЙ номер:1322Т7О659101 - Назва: нежитлова будiвля Цтп зтр-ссп - площа:
255.9 KB.ly. - Адреса: м. Суми, провулок ГромадянськиЙ, буд. 4а,

(iнформацiя про iснуючi о6'екти нерухомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення:
1. 18.6 м

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2, 36 о/о

5.

(максимально допустимий вlдсоток забудови земельноi дlлянки)

3. Не вимагаеться
(максимально допустима щlльнlсть населення в межах;<итловоТ забудови вlдповlдноI >+<итловоТ одиниц|

(кварталу, мiкрорайону))

4. ДО чеРвоних лiнiй: О.О1 м ,Не застосовуеться земельна дiлянка розташована в глибинi
ЛiКУвалЬНоТ 3они, не виходить межами на магiстральну вулицю районного значення
провулок Громадянський (ширина вулицi в червоних лiнiях - 20.0 м);
ДО iснУючих будинкiв та споруд: ,t2.5 м до нежитловоТ будiвлi, розташованоТ на сусiднiй
дiлянцi;
До iснУючих будинкiв та споруд:14,7 м до нежитловоТ будiвлi, розтачlованоТ на сусiднiй
дiлянцj;
дО jСнУючих будинкiв та споруд: 2О м до 3-х поверховоТ нежитловоТ будiвлi;
До iснУючих будинкiв та споруд: 26 м до будiвлi гаража. врахувати вимоги дБн в.1.1_
7:2о16 (пожежна безпека o6'eKтiB будiвництва>, дБН Б.2.2-12:.2о19 (планування та
забУдоВа територiйо, ДБН В.2.2-4О:2О18 <lнклюзивнiсть будiвель i споруд>>, дБн в.2.2-
9:2о18 (Громадськi будiвлi та споруди>.
(мiнiмальнО допустимi вiдстанi вiд об'екта' що проекryеться, дО червониХ лiнiй, лiнiЙ реryлювання забудовr,l,

iснуючих будинкiв та споруд)

- Санiтарно-захисна зона - частково розта]Uована у зонi пiдприемств lV_V класу
шкiдливостi; врахувати вимоги Державних санiтарних правил планування та забудови
населених пунктiв, 3атверджених Наказом MiHicTepcтBa охорони здоров'я УкраТна вiд 19
червня 1996 року Nq 173, ДБН Б.2.2-12:2О19. - 5О м

(планувапьнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток кульryрноТ спадщини, Me>+<i iсторичних ареалii, зони
реryлювання забудови, зони охоронюваного ландщафry, зони охорони археологlчного lryльryрного шару, в
меr(ах яких дiе спецiальний режим iх використання, oxopoнHi зони o6'eKTiB природно-заповiдного фонду,

прибережнl захиснl смуги, зони caHlTapHoT охорони)

o6'eKTiB iснуючих iнженерних мереж
- дотримати нормативнi вiдстанi охоронних зон вiд мерех< каналiзацiт та
теплопостачання шляхом перенесення зазначених мереж вiдповiдно дотехнiчних
YMoBt НаДаНИХ ЗаМОВникУ КП <Мiськводоканал> СумськоТ MicbKoT ради та ТоВ
(сумитеплоенерго>>. - 5 м
(oxopoHHi зони o6'eKTiB транспорту, эв'язку, вiд о6'екта, lцо проекцlеться,

вцов Андрiй
Начальник управлiння ирович

(уповноважена особа вiдповiдного
уповновокеного органу

мlстобудування та архiтекrури)

Iм'я. по батьковl)

floKyMeHT створено в €динiй дерх<авнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
flaTa створення: 11.0,1.2021
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