
1.

ЗАТВЕРДЖЕНО
уп рАвлlн ня АрхlтЕктури тА
мlстоБудувАння сумськоТ м tcbKoT
рАди (4о462253)

(найменування уповноваженого органу
мiстобудування та архlтектури)

Наказ Ng 6-м вiд о8.о2.2о21

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування о6'екта будlвництва

Статус документа: Дiючий

Реестрацi й н и й номер еДЕССБ М U01 :2262-8875-9931 -О1 82

Реестрацiйний номер 10/О8.О1-12 вiд 08.02.2О21

Нове будiвництво багатоквартирного 1О-ти поверхового житлового будинку з
вбудованими нежитловими примiщеннями за адресою: м. Суми, вул. Фабрична, 4

(назва о6'€кта будi вництва)

3агальнi данi:
Нове будiвництво, Сумська обл., м. Суми, вулиця Фабрична , 6. 4

2.

з.

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельноТ дiлянки)

ви роБничо-ком Ерцl Й нА Фl рмА "цитАдЕл ь,, товАриство з оБ м ЕжЕною
в lд по в lдАл Ь Н l стю (21113292), тел. : +з8о509478952

(iнформацiя про замовникiв)

Кадастровий номер: 5910136ЗОО:О5:О0l:О099. Площа: 0.5107 га. Цiльове призначення:
О2.1О - Для будiвництва i обслуговування багатоквартирного житлового будинку з
о6'ектами торгово-розва}(альноТ та ринковоТ iнфраструктури !ля будiвництва i

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'ектами торгово-
розважальноТ та рин ковоТ i нфраструктури.
Функцiональне призначення: Ж-4 (Зона змiшаноТ багатоповерховоТ житловоТ забудови
та громадськоТ забудови) згiдно докуменry: рiшення СумськоТ MicbKoT ради про
затвердження Плану зонування територiТ MicTa Суми вiд о6.оЗ.2о13 N9 21вO-Мр
(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноi дiлянки мiстобудiвнiй документацii на

мiсцевому piBHi)

Реестрацiйний номер|2Т781964 - Назва: цiлiсний майновий комплекс столярного цеху -
Плош4а: кв.м. - Адреса: м. Суми, вул. Фабрична, буд. 4,
Реестрацiйний номер: l8З2О5З259101 - Назва: земельна дiлянка - Площа: 51О7 кв.м. -
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' Адреса: м. Фабрична,4,

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення:1.4ом

2. 35 о/о

3. 39о осj6lга

4, до iснуючих будинкiв та споруд: 22м до6-ти поверхового багатоквартирного)t(итлово го буди н ку та одно поверховоТ нежитло воТ буд i вл i;

::]::У:_r"х будинкiв та споруд:.l4.з м о" "or.""i*,;;;нежитловоi будiвлi.

,ЖIJ:Н::у"т] j'_:::}]::,_,]:_,I1*"};u*"#;;;;,й;*i;''.,.НllЪБнБ.2.2.

бУдинки. OcHoBHi положення,,.

5.

;J:friT::'.1::.:::YlT.: :'j"TaHb 
вiд о6'екта будiвництва до прибережнот захиснот

2:2о19) - 18.5 м

ffi::iilTj.l,i"
T:,#"fi#"'x?ff_'i;1""}x";"ffiffil::y"*f:::'":,":;J#loiЖ.fi""?:Жff;;]l";;lxi,.межах яких дlе спецlальнийJ"'ёН}i:j::J"",,:*:rтi:ч 

ф";i"[iffiТfiТiý,i,iJlJ,ff.l"JlilJ;прибере><нi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

(oxopoHHi .о""ЪбЙi-" транспорry, зв'язку,

6,

до

Начальник управлiння
(уповновакена особа вiдповiдного

уповноваженого органу
мlстобудування та архiтектури)

flokyMeHT створено в единiй державн jй електронн]й системi
ffaTa створення: О8.О2.2О21

Андрiй
ирович

iм'я, по батьковi)

у сферi будiвництва.

Г- сс7lаспУ 4 ,zrэ


