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НАКАЗ

Про за і вердження містобудівних 
умов га обмежень для проектування 
об’єкта будівництва

Відповідно до частини 6,7 статті 29 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» зі змінами N° 473-ІХ від 16.01.2020, наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 31.05.2017 № 135 « Про за твердження Порядку 
ведення реєстру містобудівних умов та обмежень» зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 09 червня 2017 року №714/30582, розглянувши 
заяву Релігійної громади Праведного Петра Багатостраждальної о УІ1Ц КП в 
особі Кордяка Василя Івановича, враховуючи Генеральний план міста Помічна 
та 1 Ілан зонування території міста Помічна, затверджених рішенням сесії 
І Іомічнянської міської ради від 04.03.2021 року № 148

1ІАКАЗУЮ
(.Затвердити містобудівні умови і обмеження Релігійній громаді 

Праведного 1 Іегра Багатостраждального УІII I. KI І в особі Кордяка Василя 
Івановича для проектування об'єкта будівницт ва: «Нове будівництво Храму 
Архистратига Уіихаі.іа ПЦУ по ву. і.Перемоги, Н)4 в м, Помічно 
І\ ір о в огр адсь ко ї о б. і ості»

2.Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу ЖКТ, 
архітектури та місгобудувани А. і і па Ружанеька



ЗЛ І В1-РДЖІ-І IO
Наказ начальника відділу zA7\7 ' 
архітекіпурн Illsl місниніу оуванті 
Рулісансьщи A. В.
(наймет ван ня \ нов но важеної о орі am 

містобх лунання га архітектури) >

/Й7) MW /UW
Містобудівні умови та обмеження 

для проектування об’єкта будівництва №5/06-1 1/1 
«Нове будівництво Храму Архистратига Михаїла Пі[У_по вулііхрсмосчр /()■/ в 

м. Помічна Кіровоградської області»
(назва об’скта бх лівінні) на)

Загальні лапі:

1. Нове будівництво, м.Помічна ,вул. Перемоги 104, Новоукраїнський район, 
Ьірсвогуїадська рб.засть

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2 Релігійна громада Праведного Петра Вагаїпрстраждальногу А //// А7/ в 
особі Кррдяка Василя Івановича, вул.Перемоги, 84, кв. 2, \і.Помічна
Нрвоукраїнського району Кіровоградеької області27030. ///// 2752227976, 
паспорт Зір’238398,виданий _Моііа_сіііирськилц РВУ\1]%% У країни в
Tejyioni і ьській області

(інформація про замовника)

3. Відповідно до Генерального план}' міста Помічна та Плану зонування 
території міста Помічна , затверджених рішенням сесії Помічняиської 

міської ради від 04,03.202! року .МИ48 — територія відностнься до зони Ж-!
зона сад одної мс итлової забудови, та входе в допустимі види 

використання: культові споруди . Витяг з Державного реестру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права власності віо 30.03.202 і року, 
індексний номер витягу 83867153, кадастровий номер земельно^ ділянки 

352/7/0300:50:046:0569, площа земель)юї біля/іки 0,252 га.
(відповіднії' 1ь цільового та фх нкціонального призначення земельної ділянки 

містобхцінній документації на місисвохіх рівні)

Місюбудівні умови і а обмеження:

/. /ранична допустима висота - /7м_______________________ _
граннчнологіх стима висотність бх линків бх лівінь іа сіюрх л \ мирах)

2. АІаксимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки -90% 
(максимально допустимий відсоток забхдови зехіс.іьної ділянки)

7. / /і ‘ РЇІірсіХІЗвуСЗНЬСЯ
(максимально допхстихіа тільність населення в межах житловоїзабхдови 

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4. Відстань до «червоних ліній» по вул. Перемоги - /2 .і/_. відстану до 
існуючоу будівлі-j22 м.Розміщення об ’єкту передбачається відповідно до 
іага.пгіі/х ікі ііілісснь 2[1П! В.2.3-5:20/8 <<Bvimii та дороги населених пунктів». 
При визначенні мінімально допустимих__ відстаней від <ю 7 кту. :.і. • 



проектується, до існуючих будинків та споруд враховувати нормативні 
розриви (побутові, протипожежні, санітарні, тощо) відпі>відцчр_до7АІ7Л,2. 2- 
20/9. ДЕН б. 1.1-7-2016, інших будівелнних норм. державних с/пиндарті'в норм / 
приси / /з визначенням ступеню вогнестійкості оточуючих будинків та споруд.

(мінімально допустимі відстані віл об’єкта, то проектується. до червоних ліній, 
ліній регулювання зобу лови. існуючих будинків іа споруд)

5. Відповідно до Законів України « П2рузхоррну_ку.іншуун/о/ сііадщин_и р « 1_ lj ці 
охорону археологічної спадщини», охоронні зони об'єктів (природно-заповідного 
ф<>нду_ _. _3річи_санітарної охорс я / ц тиіijme) згідно у ДЕН Б.2Д і 2. 20'0 
«Планування та забудови територій»

Передбачити відновлення благоустрою після виконання будівельнихрооїт.
Якщо під час проведення земельних_ робіт буде виявлено знахідку

археологічного або історичного характеру (уламків посуду, кісток, знарядь 
прані, зброї та ін.) згідно cm.З6 Закону України « Про_ охорону’_ ку<Ц>іп\■/іної 
спадщини», виконавець робіт зобов'язанні! зупшзшпи їхнс подальше ведення і 
протягом уднісї доби повідомити про це Bjddi.i культури та __ туризму
Помічнянської міської ради.

(ц ілих вальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спалпіинп. межі історичних ареалів, зони 
реї\. новация забедовн. зони охоронюваного ландшафту. зони охорони археологічного культурного шаре, в 
межах яких ліс спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-запоні лпого фонде, 
прибережні захисні смуги.зони санітарної охорони)

6. //арземелтну ділянці охоронні зони об 'актів транспорту та охоронні
зони навколо (вздовж) ін.женериих комунікації! ти зв 'язку не остановлено.

Вуду ■шані щд (>62 єкініа, що проекту зт всядо> ієну юч их ін.іісснсриих мереж_ 
уточнити при виконанні топографо-геодезичної зйомки. Проектування 

здійснювати на відкоригованих матеріалах інженерно-геодезичних с и туку, вань 
Визначити охоронні зони виявлених інрісеуіернцх конучіікиціїї . які ро; міиценщ на 

земельній ділянці. Відповідно до розділу 11 ДЕН Б. 2.2-12.2019 <<1 Ізкшувиння і 
забу ’()ова ніецп_тюрій «

(охоронні зони об’скіів транспорте, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані віл об скіа. то 
проектуються, до існуючих інженерних мереж)

Аліна РУЖАІК ЬКА

Микола АПТОІІІНК

Начальник відділу ЖКТ, 
архітектури та містобудування

Міський голова


