
ЗАТВЕРДЖЕНО
упрАвлlння АрхlтЕктури тА
мlстоБудувАн ня cyмcbKoi м tcbKoT
рАди (4о462253,

(найменування уповновокеного органу
мlстобудування та архlтектури)

Наказ Ns 3-м вiд 14.о1.2021

Мiстобудiвнi умови та обмеlкення
для проекц/вання о6'екта будlвництва

Статус документа: Дiючий

Реестрацiйний

Реестрацiйний номер 1/О8.О1-12 вlд,14.О1.2О21

реконструкцiя бетонно-розчинного вузла з складськими та офiсними примiщеннями
(лiт. "T-ll") по вул. Тополянська,18 в м. Суми

(назва о6'екта будlвництва)

3агальнiданi;
,l, Реконструкцiя, Сумська обл., м. Суми, вулиця Тополянська , б. 18

(вид будlвництва, адреса або мlсцезнаходх(ення земельноТ дlлянки)

2. мАрчЕнко сЕргlЙ МИКОЛАЙОВИЧ

(iнформацiя про замовникiв)

з. кадастровий номер:591О1366ОО:О6:002:0084. Плоц{а: 0.327 га. Цiльове призначення:11.02

для розмiщення та експлуатацiТ основних, пiдсобних i допомilкних будiвель та споруд
пiдп риемств переробноI, маш и нобудi вноТ та i н шоТ п ром исловостi.
Функцiональне призначення: В-4 (3она пiдприемств lV класу шкiдливостi В-4) згiдно
докуменry: рiшення СумськоТ MicbKoT ради про затвердження Плану зонування
територiТ MicTa Суми вiд 06.03.2013 N9 2180-МР
(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноi дiлянки мiстобудiвнiЙ документацiТ на

мIсцевому plBHl)

4. реестрацiйний номер: З97436859101 - Назва: земельна дiлянка - Площа:327О кв.м. -

Адреса: м. Суми, вул. Тополянська,18,
реестрацi й н и й но мер i 149 452О7591 О1 - Н азва: н ежитлове п ри м i щен ня, бетон но-

розчинний вузол зi складськими та офiсними примitценнями, C-ll - Плоtла:.264.5 кв.м. -

Адреса: м. Суми, вул. Тополянська, буд. 18,



РееСТРаЦiЙНий номер: 149452О759101 - Назва: нежитлове примiщення, бетонно_
розчинниЙ ву3ол зi складськими та офiсними примilценнями, T-ll - Площа: зз1.9 кв.м. -
Адреса: м. Суми, вул. Тополянська, буд. 18,

(iнформацiя про Iснуючl о6'екти нерухомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмеrr<ення:
1.18м

(граничнодОпустима висотнiстЬ будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. 4о о/о

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноi дiлянки)

3. Не вимагаеться
(максимально допустима щiльнiсть населення в межах житловоi забудови вiд;ов'цноi )<итловот одиницi

(кварталу, м i крорайону))

4. до червоних лiн jй: о.о1 м ,не застосовуеться земельна дiлянка розташована в глибинi
виробничотзони, не виходить межами на магiстральну вулицю районного значення
Тополянська (ширина вулицi в червоних лiнiях - 45.О м):
до iснуючих будинкiв та споруд: 8 м до будiвлi виробничого призначення, розташованоТ
на за3наченiй земельнiй дiлянцi; врахувати вимоги дБн в.'1.1-7:2O16 <<Пожежна безпека
o6'eKTiB будiвництва>, [Бн Б.2.2-12:2о19 <Планування та забудова територiЙ>;
до iснуючих будинкiв та споруд: 9 м витримати вiдстань до будiвлi трансформаторноТ
liДСТаНЦiТ 3гiДно таблицi 15.3 ДБН Б.2.2-12:2О19 <Планування та забудова територiй>.
(мiнiмально допустимl вlдстанl вlд о6'екта, що проекryеться, до червоних лtнtИлНМ реryлювання заОудЪви,

iснуючих будинкiв та споруд)

5. - санiтарно-захисна зона - зона пiдприемств lv-v класу шкiдливостa; врахувати вимоги
Дlерх<авних санiтарних правил планування та забудови населених пунктiв,
затверджених Наказом MiHicTepcтBa охорони здоров'я УкраТна вiд,l9 червня 1996 року
Ng 17З, ДБН Б.2.2-12:2О19 - 50 м

(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток кульryрноТ спадщини, rиех<i Ьторичних ареалiв, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологiчного культурного цJару, в
межах яких дiе спецiальний ре)+(им ix використання, oxopoнHi зони об'€ктiв природно-заповiдного фонду,

6. Вiдсутнi
(oxopoHHi зони о6'екгiв транспорryt зв их KoMyHi вiдстанi вiд о6'екта, ц{о проекryеться,

^"r"

Щривцов Андрiй
i]РлодимировичНачальник управлiння

(уповнова><ена особа в|дповiдного
уповновокеного органу

мiстобудуван ня та архiтектури)

(прtзвище, iм'я, по батьковi)

floKyMeHT створено в единiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
flaTa створення: 14.О1.2О21

прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)
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