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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 1 Іомічнянської міської ради, щодо затвердження містобудівних умов і 
обмежень для проектування об’єкту будівництва «Нове будівництво водогону 
по вул. Альохіна, вуя. Холодноярська, вул. Олега Стасія, вуя. Левка Лук’яненка 
та вул. Вовченка в м. Помічна Кіровоградської області»

11АКАЗУЮ
1 .Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкту 

будівництва «Нове будівництво водогону по вул. Альохіна, вул.
Холодноярська, вул. Олега Стасія, вул. Левка Лук’яненка та вул. Вовченка в м.
1 Іомічна Кіровоградської області»

2 .Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу ЖКГ, 
архітектури та містобу/ Ал і на Ружанська

anir.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу ЖКГ, 
архтіеірнури та .містобудування 
Ружанської А. В.
(найменування уповноваженого органу 

містобудування іа архітектури)

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва №4/06-11/1

:К>сс будівництво водогону по вул. Альохіна, вул. Холодноярська^ вул. Олега 
( тасіуу вул. Левка Лук ’яненка та вул. Вовченка\в.і/. ІІоліічна Кіровоградської 

області»
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1 Нове будівництво, вул.Альохіна, вул. Хрлрднря[?ськс ъ вурОлега Стосі я 
вулД]евка ЛукКяненкср вутВрвченка м.Помічна, Повоукраїнський район, 
Кіровоградська область

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Помічнянська міська раса. 27030 mJІрмічна Нрвспжраїнськргр району 
Кіровоградсько^ області.вул.Перемоги. 9/, код СД/’і/іН 04055021, 
тел. 0979404294_

(інформація про замовника)

3. <■/()//(? ^генеральним планом .м/'с/иа Помічна^ затвердженого рішенням
сесії Пом ічнянської міської ради від. ОббС. біб І року №! 48

Відповідно до п.4 cm. 34 Закону і 'к/ >ални Ліррреулктання містобудівної 
діяльності» нове бу’дівництво об \ ктів ін.ж 'сне/ >нр транспортної 

шфраструктури відповідно до містобудівної документі тії на заме іення 
<>< лінів аерлісавної влади чи ормит місцевого самоврядування на відповідних 

землях комунальної чи державної власності можуть іділйснюватис_ь за 
відсутності документа, інп засвідчує праві> власне>сті чи користування 

зе\ті ьшно ділянкону.  ___ _______ х
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки 

містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. /Іе потребується____ __________________________ __ _______ _  __
(граничнодопустима внсотність будинків будівель та споруд у метрах)

2. Не вимагається ________ ___ _____  ______ ___
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Не вимагається __ ____ .. ________ ___ ........ . ___ ____
(максимально допустима тільність населення в межах житлової’забудови 

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

Відступ до червоних ліній визначається згідно ДБ1І 14.2.2-12:2019
ЧЛІМЛ^ННЛ тл територій а Пул лллкллші' ушіілмліто Ооуусшілнк

ллКташ'її віл д. і ':.ктр иі<> проектує тьсзр <)о існуючих Дудинкір і/ін споруд 



врахувати нормативнірозриви (побутові, протипожежні,санітарні 
тоиіо)відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», 
ДБНВ.2.5-74:2013 «Водопостачання .Зовнішні мережі та споруди.Основні 
т>лрження /?/юектування» Під час піюектування забезпечити виконііння ви.і/< л ’ 
діючих будівельних норм, державних стандартів, норм, і правил.

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

5. Відповідно до Законів України «Про охорону культурної, спадирши « Про 
о корону а±)херлргічнрї спадиуини охоронні зони об'єктів (природно-заповідного 
фрнду_1_зрни санітарної охорони та ініие),згідно^ з_ ДБН Б.2.2-12:2019 
■< /Тлану>вініня та шй>д< овс/ тероризрій»

(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. Відстань до існуючих інженерних мереж - забезпечити виконання
вимог ДБН 360-92**

Проектування здійснювати на відкоригованих маррр палах інженерні у 
геодезичних вишукувань

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

Начальник відділу ЖКГ,
Аліна РУЖАІІСЬКА

Міський голова Микола АНТОШ И К


