
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу ЖКГ, 
архітектури та містобудування 
Ружанської Аліни Валеріївни 
(найменування уповноваженого органу 
містобудування та архітектури) 

Від 3 с-е/г^/7^

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва №6/06-11/1 

«Нове будівництво магазину в м. Помічна Новоукраїнського району 
Кіровоградської області в межах номерів земельних ділянок 2-д та 2-є по 

вул. Осипенка»
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

/. Нове будівництво, м.Помічна , Новоукраїнський район, Кіровоградська 
область, вул. Осипенка 2-д, 2-е____________________________________

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. Малііиевський Роман Васильович, вул. Незалежності, м.Помічна , 

Новоукраїнський р-н, Кіровоградська область, ІНН 3166219594, паспорт
ЕА 969912, виданий Добровеличківським РВУМВС України в Кіровоградській 

області 
(інформація про замовника)

3. Відповідно до Генерального плану міста Помічна та Плану зонування 
території міста Помічна , затверджених рішенням сесії Помічнянської 
міської ради від 04.03.2021 року №148 - територія відноситься до зони 
Г-6 - торгівельна зона . Витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.07.2021 року, 
індексний номер витягу 267974147, кадастровий номер земельної ділянки 
3521710300:50:072:0047, площа земельної ділянки 0,0044 га.,
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності від 12.03.2020 року, індексний номер витягу 203941541, 
кадастровий номер земельної ділянки 3521710300:50:072:0046, площа земельної 
ділянки 0,0043 га.

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки 
містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Гранична допустима висота -7м________________________________ _
граничнодопустима висотність будинків будівель та споруд у метрах)

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки -100 % 
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Пе розраховується
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови 

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4. Відповідно до загальних положень ДБП В. 2.3-5:2018 «Вулиці та дороги 



населених пунктів» та згідно з містобудівним розрахунком, розміщення 
об’єкту передбачається в межах червоних ліній вул. Осипенка, м. Помічна . 
Відповідно до п.б. 1.23 ДБН Б. 2.2-12:2019 «Планування та забудова 
територій» мінімальна відстань від червоної лінії магістральної вулиці 
прийняти - 6м, вулиці місцевого значення - 3 м.
При визначенні мінімально допустимих відстаней від об ’єкту, що 
проектується, до існуючих будинків та споруд враховувати нормативні 
розриви (побутові, протипожежні, санітарні, тощо) відповідно до ДБН Б.2.2- 
2019, ДБН В. 1.1-7-2016, інших будівельних норм, державних стандартів норм і 
правил із визначенням ступеню вогнестійкості оточуючих будинків та споруд. 

(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній.
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Відповідно до Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про 
охорону археологічної спадщини», охоронні зони об'єктів (природно-заповідного 
фонду, зони санітарної охорони та інше) - згідно з ДБН Б. 2.2-12:2019 
«Планування та забудова територій»

Передбачити відновлення благоустрою після виконання будівельних робіт.
Якщо під час проведення земельних робіт буде виявлено знахідку 

археологічного або історичного характеру (уламків посуду, кісток, знарядь 
праці, зброї та ін.) згідно cm. 36 Закону України « Про охорону культурної 
спадщини», виконавець робіт зобов ’язаний зупинити їхнє подальше ведення і 
протягом однієї доби повідомити про це Відділ культури та туризму 
Помічнянської місько ї ради.

(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони 
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в 
межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, 
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. На земельній ділянці витримати охоронні зони від інженерних комунікацій: 
водопроводу та напірної каналізації —5 м, самопливної каналізації 
(побутової та дощової) - Зм, кабелі силових напруг та телекомунікаційні 
кабелі - 0,6 м, згідно з вимог ДБН Б. 2.2-12:2019 «Планування та забудова 
територій» додаток И. 1.

(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до 
існуючих інженерних мереж)

Начальник відділу ЖКГ, 
архітектури та містобу

Міський голова

Аліна РУЖАНСЬКА

Микола АНТОШИК



ПОМІЧНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
вул. Перемоги, № 91, м. Помічна Новоукраїнський район Кіровоградська область 27030, 

тел. (05253) 27-2-60; тел. 23-70, e-mail: sekretar@pomicnanir.gov.ua.. код згідно з ЄДРПОУ 41755279

від «З » серпня 2021 року № 6

НАКАЗ

Про затвердження містобудівних 
умов та обмежень для проектування 
об’єкта будівництва

Відповідно до частини 6,7 статті 29 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» зі змінами № 473-ІХ від 16.01.2020, наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 31.05.2017 № 135 « Про затвердження Порядку 
ведення реєстру містобудівних умов та обмежень» зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 09 червня 2017 року №714/30582, розглянувши 
заяву гр.Малішевського Романа Васильовича, враховуючи Генеральний план 
міста Помічна та План зонування території міста Помічна, затверджених 
рішенням сесії Помічнянської міської ради від 04.03.2021 року №148

НАКАЗУЮ
1.Затвердити містобудівні умови і обмеження гр.Малішевському Роману 

Васильовичу для проектування об’єкта будівництва: «Нове будівництво 
магазину в м.Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області в 
межах номерів земельних ділянок 2-д та 2-е по вул.Осипенка»

2. Відповідальність за виконання містобудівних умов та обмежень покласти на 
замовника будівництва (Малішевського Р.В.)
3.Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу ЖКГ, 
архітектури та містобудува Аліна Ружанська


