
ЗАТВЕРДЖЕНО
упрАвл]ння АрхlтЕктури тА
мlстоБудувАння сумськоТ м lcbKoT
рАди (4о462253)

(найменування уповноваженого органу
м iстобудування та архiтекгури)

Наказ N9 4-м вiд О2.О2-2О21

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

Статус доl(умента: Дiючий

Реестрацi й н и й номер еДЕССБ М UO1 :0170-5744-5O39-5,t 3О

Реестрацiйний номер 5,/o8.0,t-,!2 вiд о2.о2.2о21

нове будiвництво торгово-складськот будiвлa по вул. Лiнiйна, 15 в м. Суми

2.

(назва о6'екта будi вництва)

3агальнi данi:
1. Нове будiвництво, Сумська обл., м. Суми, вулиця Лiнiйна , 6. 15

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження эемельноТ дiлянки)

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю "БАЕр ЕлЕктро плюс,,(з97оlо18) ,

тел.: о7З,126636о
(lнформацlя про замовникlв)

3. Кадастровий HoMep:59,t0136300:06:020:0057. Площа: о.9123 га. L|iльове призначення:
12.04 f[ля розмiщення та експлуатацiт будiвель i споруд автомобiльного транспорту та
дорожнього господарства 12.О4.
Функцiональне призначення: В-5 (Зона пiдприемств V класу шкiдливостi В-5) згiдно
ДОКУМентУ: рiшення СумськоТ MicbKoT ради про затвердження Плану зонування
територiТ Micтa Суми вiд 06.0З.2оlз N9 218о-мр
Кадастровий номер: 59101з630о:о6:020:0055. Площа: 1.5888 га. Цiл ьове призначення:
12.о4 Для розмiщення та експлуатацiт будiвель i споруд автомобiльного транспорту та
дорожнього господарства 12.О4.
Функцiональне призначення: В-5 (Зона пiдприемств V класу шкiдливостi В-5) згiдно
документу: рiщення СумськоТ MicbKoT ради про затвердження Плану зонування

MicTa Суми вiд 06.03.2о13 N9 218о_мр
(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноi дiлянки мiстобудiвнiй докумеiтацi,r,м

мlсцевому plBHi)



4./ Реестрацiйний номер:2285112591О1 - Назва: земельна дiлянка - Площа: 15s88 кв.м. -
Адреса: м. Суми, вул. Лiнiйна,15,
Реестрацiйний номер:416682О591О1 - Назва: земельна дiлянка - Площа: 9123 кв.м. -
Адреса: м. Суми, вул. Лiнiйна,15,
Реестрацiйний номер: lО1477О2591О1 - Назва: нежитловi будiвлi та споруди - Плоtца:
3881.1 кв.м. - Адреса: м. Суми, вул. Лiнiйна,15,
Реестрацiйний номер:.1245174591О1 - Назва: нежитлове прим jtлення - площа:7031.6 кв.м.
- Мреса: м. Суми, вул. Лiнiйна,15,

(lнформацlя про iснуючl о6'екти нерухомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення:
1.9м

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. 5о Vо

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноi дiлянки)

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

(кварталу, м l крорайону))

4. до червоних лiнiй: О Не застосовуеться о6'екr будiвництва розтащований по червонiй
лiнiТ магiстральноТ вулицТ районного значення Лiнiйна (ширина вулицi в червоних лiнiях
- 35.0 м)
до iснуючих будинкiв та споруд: О Не застосовуеться о6'ект будiвництва блокуеться до
НежитловоТ будiвлi виробничого призначення, розташованоТ на зазначенiй земельнiй
дiлянцi;
до iснуючих будинкiв та споруд: 4 м до нежитловоТ будiвлi, розташованоТ на сумiх<нiй
земельнiЙ дiлянцi. Врахувати вимоги ДБН В.1.1-7:2О16 (Пожежна безпека o6'eKTiB
будiвництва)D, ДБН Б.2,2-12z2О19 (Планування та забудова територiй>, дБн в.2.2_4о:2о18
<lнклюэивнiсть будiвель i споруд>.
(мlнlмально допустимl вlдстанl вlд о6'екта, lцо проекryеться, до червоних лiнlй, лlнlй реryлювання забудови,

iснуючих будинкiв та споруд)

5. - санiтарно-захисна зона - зона пiдприемств lv-v класу шкiдливостi; врахувати вимоги
flержавних санiтарних правил планування та забудови населених пунктlв,
3аТВерджених Наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТна вiд 19 червня 1996 року
Ne 17З, ДБН Б.2.2-12:2019. - 5О м

(планувальнi обме><ення (oxopoHHi 3они пам'яток кульryрноТ спадщини, межi iсторичних ареалiв, зони
реryлювання забудови, зони охоронюваного ландшафry, зони охорони археологiчного кульryрного шаруl в
межах яких дlе спецiальний режим ix використання, oxopoнHi зони о6'екгiв природно-заповiдного фонду,

прибере><нi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

6. Вiдсутнi
(oxopoHHi зони o6'eKтiB транспорry, зв'язку, iнженерних комун вiдстанi вiд о6'екта, що проекryеться,

до ic

\

Начальник управлiння
Кривцов Андрiй
Володимирович

(уповноважена особа вiдповiдного
уповновахеного органу

мiстобудуван ня та архiтекryри)

ФНl..пч", lм'я, по батьковl)

,//

floKYMeHT створено в €динiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
flaTa створення: О2.О2.2О21
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