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ЗАТВЕРДЖЕНО
упрАвлlння АрхlтЕктури тА
м lстоБудувАн ня сумськоТ м tcbKoT
рАди (4о462253,

(найменування уповноваженого органу
мiстобудування та архiтектури)

Наказ Ns 9-м вiд о3.0З.2о21

Мiстобудiвнi умови та обмеження
пля прое}сц/вання о6'екта будiвництва

Статус до кумента: Дi ючи й

Реестрацi й н и й номер еДЕССБ М Uo,1 :О488-8О1 6-1312-О943

Реестрацiйний номер 17lО8.О1-12 вiд ОЗ.О3.2О21

Реконструкцiя полiклiнiки КНП <Сумська ЦРКЛr, СРРСО за адресою вул, М.Вовчок, 2 м.
Суми

(назва о6'екта будiвництва)

3агальнi данi:
Реконструкцiя,
Сумська обл., Сумський район, Сумська територiальна громада, м. Суми (станом на
Оl.О1.2021), вулиця Марко Вовчок, 6. 2
Адреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до Оl.О,1.2о21: Сумська обл., м.
Суми, вулиця Марко Вовчок

(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходх(ення земельноТ дiлянки)

комунАльнЕ нЕкомЕрцlЙнЕ пlдприемство "сумськА цЕнтрАльнд рдЙоннд
КлlНlЧНА лlкАрня" сумськоТ рдЙонноТ рдди сумськоТ оьлдстt (о198149s) , тел.:
О542665702, email: crkl.sumyqukr.net

(iнформацiя про замовникiв)

Кадастровий номер: 591013630о:09:011:0005. площа: 5,1264 га. Цiльове п ризначення:
0З.О3 ýля будiвництва та обслуговування будiвель закладiв охорони здоров'я та
соцiальноТ допомоги Для будiвництва та обслуговування будiвель закладiв охорони
здоров'я та соцiальноТ допомоги.
Функцiональне призначення: Лiкувальнi зони Г-5 згiдно документу: рiшення СумськоТ
MicbKoT ради про затвердження Плану зонування територiТ MicTa Суми вiд о6.0з.2оlз N9

2180_мр

2.

3.

(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначення земельноi дiлянки мiстобудiвнiй документацi'i на



мiсцевому piBHi)

4. РеестрацiЙний номер: 222692885910,| - Назва: земельна дiлянка - площа: 51264 кв.м. -
Адреса: м. Суми, вул. Марко Вовчок,2,
Реестрацiйний номер:.179о2241591о1 - Назва: громадський будинок, полiклiнiка д-2 -
Площа:718.4 кв.м. -

1.1ом

и, вул. Марко Вовчок,2,
(iнформацiя про iснуючi о6'екти нерухомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмеження:

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)

2. 3о о/о

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноI дiлянки)

3. Не вимагаеться
(максимальНо допустима шlльнiстЬ населеннЯ в межаХ житловоi забудовИ вiдповiдноТ житловоТ одиницi

(кварталу, м iкрорайону))

4, ДО ЧервоНих лiн jй: 2О м вiд червоноТ лiнiТ магiстральноТ вулицi районного значення
ПаРКОВа (ширина вулицi в червоних лiнjях - 3О.О м) до прибудованоТ частини о6,екта
реконструкц]Т;
ДО iСнУючих будинкiв та споруд:48 м до нех(итловоТ будiвлi, розташованiй на зазначенiй
3еМеЛЬНiЙ дiлянцi. Врахувати вимоги ДБН В.1.1-7:2О16 <Пох<ежна безпека o6'eKTiB
бУдiвництва>>, ДБН Б.2.2-12:2О19 <<Планування та забудова територiйrr, дБн в.2.2-4о:2о18
<lНКЛЮзивнiсть будiвель i споруд>r, ДБН В.2.2-9:2О18 <Громадськi будiвлi та споруди>.
(мlнiмально допустимl вiдстанl вiд об'екта, що проектуеться, до червоних лiнiй, лiнiй регулювання забудови,

iснуючих будинкiв та споруд)

(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток культурноТ спадщини, Me;<i iсторичних ареалiв, зони
реryлювання забудови,3они охоронюваного ландшафry, зони охорони археолог[чного культурного щару, в
межах яких дiе спецiальний режим Iх використання, oxopoнHi зони об'екгiв природно-заповiдного фонду,

прибережнi захиснi смуги, зони санiтарноI охорони)

6, Вiдсутнi
(oxopoHHi зони об'ектiв транспорry, зв'язку, i вiд об'екта, що проектуеться,

до

Кривцов Андрiй
Начальник управлiння Володимирович

(уповноважена особа вlдповiдного
уповноваженого органу

мiстобудування та архlтектури)

звич{е, iм'я, по батьковi)

ffoKyMeHT створено в единiй державнjй електроннiй системi у сферi будiвництва.
flaTa створення: 03.03.2О21
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