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ЗАТВЕРДЖЕНО
упрАвлlння АрхlтЕктури тА
мlстоБудувАння сумськоI м tcbKoT
рАди (4о462253)

(найменування уповноваженого органу
мlстобудування та архlтектури)

Наказ N9 7-м вiд 26.а2.2О21

Мiстобудiвнl умови та обмеження
для проактування о6'екта будlвництва

Статус документа: Дiючий

Реестрацi й н и й н омер €ДЕСС Б М U О1 : 6699-1 во5-2149 -о227

Реестрацiйний номер 16/08.01-12 вiд 26.О2.2О21

Реконструкцiя квартири 1 з прибудовою балкону в житловому будинку по вул.
KiBcbKa, 110 в м. Суми

Реконструкцiя без зм ]н и зовн itлн ix геометрич н их розм ipi в,
Сумська обл., Сумський район, Сумська територiальна громада, м. Суми (станом на
01.01.2021), вулиця XapKiBcbKa , 6. 1.1О , кв./оф.1
Адреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до Оl.О1.2О21: Сумська обл., м.
9уми, вулиця XapKiBcbKa

(вид будiвництваt адреса або мiсцезнаходження земельноТ дiлянки)

2. Кiсiльова Катерина Володимирiвна r

(назва об'€кта будlвництва)

3агальнi данi:

3,

(iнформацiя про замовникiв)

Функцiональне призначення: 3она змiшаноТ багатоквартирноТ житловоI та громадськоI
забудови ж,3, ж-4 згiдно документу: рiшення СумськоТ MicbKoT ради про затвердження
Плану зону9ання територiт MicTa Суми вiд о6.о3.2о.|3 N9 218о-мр
(вlдпoвlднlcтьцlльoвoгoтафyнкцioнальнoionpИзl.{аЧ@нHязeмoльн

Реестрацiйний номер: 107654435910,t

мiсцевому piBHi)

- Назва: квартира - Площа: 46.5 кв.м. - Адреса:
д. 110, кв, 1

(iнформацlя про lснуючl о6'gкти норухомого майна)

4.

Суми, вул. XapKiBcbKa,

Мiстобудlвнl умови та обмеження:



1. 2.8З м (обмежец9lц!ц9 розтачJованою конструкцiею риття будинку )
(граничнодопустима висотнlсть будинкlв, будiвель та споруд у метрах)

2. Не вимагаеться
(макси мально допустим ий вiдсоток забудови земельноi дiлянки )

3. 26о осi6/га
(МаКСИМаЛьно допУстима щiльнiсть населення в межах житловоТ забудови вtдповlдноlхитловот одиницi

(кварталу, м iкрорайону))

4. ДО ЧеРвОнИх лiнiй: 2.5 м вiд червоноТ лiнiТ магiстральноТ вулицi загальномiського
значення XapKiBcbKa (ширина вулицi в червоних лiнiях - бо.О м) до житлового будинку, в
якому розтащований о6'ект реконструкцiТ;
до iснуючих будинкiв та споруд: 1о м вiд iснуючого житлового будинку NЭ 1О8 по вул.
XapKiBcbKa до житлового будинку, д€ розташований о6'ект реконструкцiТ.
Реконструкцiя о6'екта виконуеться в межах iснуючих розмiрiв фундаментiв двох
поверхового житлового будинку; врахувати вимоги дБН в.1.1-7:2о16 <<Пожежна безпека
o6'eKTiB вництва>), ДБН Б.2.2-12:2О19 <Планування та ,дова ТОРiйD.
(мiнiмaльнoдoпycтимiвiдcтaнiвiдo6'eкта,ЩoпpoeктУeтьcя'дoчepвoниxлiнlи,лlнiйffi

iснуючих будинкiв та споруд)

5. Вiдсутнi
(планувальнi обме><ення (oxopoHHi зони пам'яток культурноТ спадч{ини, межi iсторичних ареалiв, зони

реryлювання забудови, зони охоронюваного ландщафту, зони охорони археологiчного культурного шару, в
МеЖаХ ЯКИХ Дiе спецiальний режим Тх використання, oxopoНHl зони o6'eKTiB природно-заповiдного фонду,

прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoT охорони)

6. Вiдсутнi
(oxopoHHi зони об'ектiв транспорту, эв'язку, вiдстанi вiд о6'екта, що проекryеться,

начальник
(уповновокена особа

уповнова)кеного орг
мiстобудування та apxi

Кривцов Андрiй
Володимирович

(прiзвище, iм'я, по батьковi)
,tý
.ý-/l
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floKyMeHT створено в единiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
Дата ство ре н ня: 26.О2,2О21
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