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УПРАВЛIННЯ АРХIТЕКТУРИ ТА
МIСТОБУДУВАННЯ сумсъкоi
MIcbKoi рАди (4046225з)

(найменуваяня уповrtовaDкеЕого оргаЕу
мiстобудування та архiтекqрп)

Наказ Ns ззз..ц
вLд 24. to. рюро

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектуваIIня об'екта будiвництва

Статус документа: Щiючий

Реестрацiйний номер еДЕССБ MUO 1 : 1 02 З-64З4-ВOВ8-45 В 5

Реестрацiйний номер 150/0В.01-12 вiд 27 .L0.2020

Нове будiвництво модульноi зливовоi станцii бiля очисних споруд за адресою:
ми, вул. Гамалiя, 40

(назва об дiвництва)

Загальпi данi:
].. Нове будiвIIицIцоr Сумська обл., м. Суми, вулиця Гамапiя, б. 40

(вид будiвпицтва, адреса або мiсцезнаходження земелъноi дiлянки)

ДЕПАРТАМЕНТ IНФРАСТРУКТУРИ MICTA CYMCbKOi MICЬKOi РАДИ
(2401З674), тел.: 2207З6(80542), 280149(80542)

(iнформацiя про замоввикiв)

Кадастровий Еомер: 59101ЗбЗ00:].З:003:0001. Площа: 50.З59 га. Цiльове
призначення: 11.04 для розмiщення та експлуатацii основних, пiдсобних i
допомiжних будiвель та споруд технiчноi iнфраструктури (виробництва та
розподiлеЕня газу, постачання пари та гарячоi води, збирання, очищення та
розподiленIIя води).
Функцiональне призначення: С (Спецiальнi зони) згiдно документу: рiшення
CyMcbKoi MicbKoi ради про затверджеЕня Плану зонування територii Micтa
Суми вiд 06.03.201З Nq 2180-МР

(вiдповiднiсть цiльового та функцiонального призначеЕня земелькоi дiлянки мiстобудiввiй документацii на
мiсцевому pbHi)

2.

з.

4.

Мiстобудiвнi умови та обмеженЕя:

п



].. 10 м
(граничнодопустима висотнiсть буяинкЬ, будiвель та споруд у метрах)

2.50%

4.

5.

6.

(максимально допустимий вiдсоток забудови земельноi дiлянки)

з. Не вимагаеться
(максиммьно допустима щiльвiсть населення в межах житловоi забудови вiдповiдноi житловоi одивицi (квартатry,

мiкрорайону))

до iснуючих будиЕкiв та споруд: 17 м до нежитповоi будiвлi. Врахувати вимоги
ДБН В,t.1,-7:20Iб <Пожежна безпека об'ектiв будiвництва>>, ДБН Б.2.2-12:2019
<Планування та забудова територiй>>

(мiвiмально допустимi вiдстанi вiд о6'екта, що проектуеться, до червоЕих лiяiй, лiнй регулюванЕя забудовЙ,
iснуючих будинкiв та споруд)

- санiтарнg-захисна зона - зона комунальних пiдпЁиемств - 500 м
(планувальнi обмеження (oxopoHHi зони пам'яток ryльтурвоi спадщиЕи, межi iсторичвих ареалiв, зони регулюваrrнi
забудови, зони охороtIювавого ландшафry, зони охорони археологiчного культурllого шару. в межах яких дiе
спецiальний режим ix використання, oxopoHHi зони об'ектiв природво-заповiдного фонду. прибережнi захиспi
смуги, зони caHiTapHoi охорони)

i
(охоронн1 зони об'ектЬ траЕспорту, зв'язку, iнжеперних KoMylr екта, що проекту€ться, до

Кривцов Андрiй
Начальник управлiЕня мирович

(уповноважена особа вiдповiдного
уповнова.хrеного органу

мiстобуцування та архiтектури)

iм'я, по батьковi)

Щокумент створено в единiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
Дата створення: 27 .L0.2020
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