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

(найменування уповноваженого органу
м iстобудування та архiтекгури )

Наказ N9 5-м вiд О3.О2,2О21

Мiстобудiвнi умови та обмеrкення
для проектування о6'екта будlвництва

Статус документа: fl iюч и й

Реестра цi й н и й н омер ед Есс Б М U о1 :о212 -5ц3-2555-2о45

Реестрацiйний номер 6/О8.О1-12 lвiд О3.О2.2021

Нове будiвництво кладовиlла в районi 40-Т пiдстанцiТ в м. Суми
(назва о6'екта будiвництва)

3агальнiданi:

2.

,l. Нове вництво, Сумська обл., м. , район 40-Т пiдстанцiТ

(вид будi вництва, адреса або мiсцезнаходження земел ьнот дiлянки )

комунАЛ ьн Е п lдп РиемствО "сп ЕцlАл lзо вАн и Й ком Бl нАТ" (ззо7847l), тел.:
2z090(0542) , упрАвлlння кАпlтАльного БудlвництвА тА дорожнього
господАрствА сумськоI MlcbKoT рАди (оо4ззз31)

(iнформацiя про замовникiв)

3. КадастРовий номер:591оlз63оо:10:005:ОО2О. Плоrца:34.4766 га. l_|iльове призначення:
о3.12 Для будiвництва та обслуговування будiвель эакладiв комунального
обслуговування ОЗ.12.
Функцiональне призначення: КС-3 (Зона розмiщення o6'eKTiB 3-класу caHiTapHoT
класифiкацiт) згiдно документу: рiшення Сумськот MicbkoT ради про затвердх(ення

зонування MicTa Суми вiд о6.о3.201з N9 2180_мр
(ВiДПОВiДНiСТЬ цiльОвого та функцiонального призначення земельноi дiлянки MicToмiBHiи документiцiтЙ

мiсцевому piBHi)

4. РееСТРаЦiЙний номер: 591О13633ООООО2 - Назва: земельна дiлянка - площа: з44766 кв.м. -
м. Суми, район 40-Т пiдстанцiТ

(iнформацiя про iснуючi о6'екти нерухомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення:
1.10м



L
(граничнодопустима висотнiсть бУдинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. Не вимагаеться
(максимально допустимий вlдсоток забудови земельноI дlлянки)

3. Не вимагаеться
(мaксимaльнoдoпУcтимаtлlльнicтьнaceлeннявмeжаxжитлoвoTза6yдoвивц@

(кварталу, м iкрорайо ну))

4. до червоних лiн jй: о Не 3астосовуеться о6'ект будiвництва розташований по червонiй
лiнiТ проектноТ магiстральноТ вулицi раЙонного значення Проектна N9 15.
до jснуючих будинкiв та споруд: 4о м до огорожi територiТ 4О-Т пiдстанцiТ; врахувати
вимоги дБн в. 1.1-7:2о16 ((пожежна безпека об'ектiв будiвництg;ll, ДlБН 6.2.2-12:2о19
<Планування та забудова територiй>.
до червоних лiнiй: О проектна магiстральна вулиця загальномjського значення

lснуючих будинк[в та спqруд)

5. - санiтарно-3ахисна зона - 3она кладовиц1; врахувати вимоги Дерх<авних санiтарних
правил планування та забудови населених пунктiв, затверджених наказом MiHicTepcтBa
ОХОРОНИ ЗДОРов'я УкраТ!{а вiд 1? червня 1996 року Ng 173, дБн Б.2.2_12:2о19. _ зоо м

(плaнyвaльнloбмeжeння(oxopoннl3oнипaм'ятoккyльrypн@ичниxapeaлlв,зoни
реryлювання забудови, зони охоронюваного ландшафry, зони охорони археологiчFlого кульryрного шару, в
межах яких дlе спецlальниЙ режим Iх використання, oxopoнHl зони o6'eKTlB природно-заповlдноrо фонду,

приберех<нi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

6. o6'eKTiB iнх<енерних комунiкацiй
- зона вiд ЛЕП 11О,330 кВ. - 131455 м2
(oxopoHHi зони o6'eKTiB транспорry, зв'язку

до
вiдстанi вiд о6'екта, lцо проектуеться,

)

Кривцов Андрiй
Володимирович

lм'я, по батьковl)

Начальник управлiння
(уповновоr<ена особа вlдповlдного

уповновЕDкеного органу
мiстобудування та архiтектури)

floKyMeHT створено в единiй дер><авнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
ýата створення: О3.02.2О21

Проектна Ng 1 (ширина вулицi в червоних лiнiях - 45.о м) перетинае земельну дiлянку.
(мlнlмально допустимl вiдстанi вiд об'екта, що проектуетьсяt до червоних лiнlй, лiнiй реryлювання забудови,
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