
1.

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

(найменування уповноваженого органу
мiстобудування та архiтектури)

Наказ Ne 8-м вiд 03.03.2о21

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування о6'екта будlвництва

Статус документа: Дiючий

Реестрацiйний номер еДЕССБ MU01:6946-8859-9068-0461

Реестрацiйний номер 18/О8.О,1-12 вiд О3.03.2О21

нове будiвництво зовнiщнiх мереж водопостачання ryртожитку NЧ 3 СумДУ за адресою:
м. Суми, вул. 3амостянська, 7

(назва об'€кта будiвництва)

3агальнi данi:
Нове будiвництво,
Сумська обл., Сумський район, Сумська територiальна громада, м. Суми (станом на

01.01.2021), вулиця Замостянська 1-ша , 6.7
Адреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до Оl.О1.2О21: Сумська обл,, м.

Суми, вулиця Замостянська 1-ша

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земельнот дiлянки)

сумськи Й дЕржАвн и Й yHl вЕрситЕт (05408289), тел.: +з8(054)-268-77-55,
+з8(054)-23з_4о-49

(iнформацiя про замовникiв)

Кадастровий номер: 591 О136ЗОО:О6:О19:О127. Площа: 4.7О42 га. Цiльове призначення:
03.02 Для будiвництва та обслуговування будiвель закладiв освiти 03.О2 для будiвництва
та обслуговування будiвель закладiв освiти.
Функцiональне призначення: Ж-4 (3она змiшаноТ багатоповерховоТ житловоI забудови
та громадськоТ забудови) згiдно документу: рiшення СумськоТ MicbKoT ради про
затвердження Плану зонування територiТ MicTa Суми вiд О6,ОЗ.2О13 N9 2180-МР , Р-3
( Рекреацi йна зона озеленен их територiй загал ьного користуван ня) згiдно документу:
рiшення СумськоТ MicbKoT ради про затвердження Плану зонування територiТ MicTa Суми
вiд о6.о5.2013 N9 2180-МР , Р-1 (зони o6'eKTiB природно-заповiдного фонду та ПЗС) згiдно

2.

3.



t документу: 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 piBHi)

4. Реестрацiйний номер:229ОО13959,|О1 - Наэва: земельна дiлянка - Площа: 47О42 кв,м. -

Адреса: м. Суми, вул. 1-а Замостянська,7,
(iнформацiя про iснуючi о6'екrи нерухомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення:
1. 1 м,lснуюча

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. Не вимагаеться
(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноТ дiлянки)

3. Не вимагаеться
(максимально допустима щiльнiсть населення в межах житловоТ забудови вiдповiдноi >t<итловоТ одиницi

(кварталу, мiкрорайону))

4. до червоних лiнiй: О Не застосовуеться о6'ект будiвництва розташований в глибинi
земельнотдiлянки, не виходить на магjстральну вулицю районного значення 1-ша
3амостянська (щирина вулицi в червоних лiнiях - З5.О м)
до iснуючих будинкiв та споруд: 5 м згiдно вимог дБН Б.2.2-12:2О19 <<Планування та
забудова територiй>. Дотримати вiдстанi мiж сумiжними iнженерними пiдземними
мережами згiдно додатку И.2 (обов'язковий) ДБН Б.2.2-12:2О19 ((Планування та забудова
територiй>>, вiдстанi повиннi забезпечувати можливiсть виконання робiт, як при
прокладаннi, так i при наступних ремонтах згiдно з вимогами ДБН В.2.5-74:201З
кВодопостачання.3овнiшнi мережi та споруди. OcHoBHi положення проектування>.
(мiнiмально допустимi вiдстанi вiд об'екта, що проектуеться, до червоних лiнiй, лiнiй регулювання забудови,

lснуючих будинкlв та споруд)

5. - приберех(нi захиснi смуги - Передбачити заходи по зниженню екологiчних ризикiв,
протизсувнa заходи, дотримання вимог охорони навколи[лнього середовиlца вiдповiдно
до Державних санiтарних правил планування та забудови населених пунктiв,
затверджених Наказом MiHicTepcтBa охорони здоров'я УкраТна вiд 19 червня 1996 року
N9lъ, дБН Б.2.2-12:2о19. - 16592 м2
- зони охоронюваного ландшафry - 16о55 м2

(планувальнi обмел<ення (oxopoHHi зони пам'яток культурноТ спадщини, MerKi iсторичних ареалiв, зони
реryлювання забудови, зони охоронюваного ландшафry, эони охорони археологiчного культурного шару, в
ме)+(ах яких дlе спецlальний режим Тх використання, oxopoнHl зони о6'екrlв природно-заповlдного фонду,

прибережнi эахиснi смуги, зони caнiтapHoT охорони)

6. o6'eKTiB транспорry
-,tO988 м2
o6'eKTiB зв'язку
- 680З м2
об'ектiв iнх<енерних комунiкацiй
- Прокладання ]нженерних комунiкацiй передбачити у вiдповiдностi до технiчних умов,
виданих органiзацiями, що експлуаryють iнженернi мережi (вiдповiдних служб MicTa).
Перед початком виконання Bcix видiв земляних робiт необхiдно уточнити знаходження
в зонi виконання робiт пiдземних iнженерних мереж (електрокабелiв, кабелiв зв'язку,
водопровiдних, каналiзацiЙних, теплових та газових мереж) та одержати письмовий
дозвiл на право ведення робiт вiд органiзацiй, tцо експлуатують зазначенi мережi. - 177s
м2

до iснуючих lнженерних мереж)
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Начаrlьник управлiння
(уповновоквна особа вlдповlдного

уповвопажоного оргаr{у
мiстобудування та архlтекryри)

Документ створено в единiй державнiй
Дата створення: 03.О3.2О21
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