
ПОМІЧНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВІДДІЛ ЖКГ, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

вул. Перемоги, № 91 м. Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області, 27030, 
тел. (05253) 27-2-60; тел.23-70, e-mail: sekretar@pomichnamr.qov.ua., згідно з кодом ЄДРПОУ 04055021

від « 2021 року №

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-IX 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 СТОВ «Агрофірма Славутич» директор Савенка В.М. ( вх. №171/01-28 
від 11.05.2021), 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 СТОВ «Агрофірма 

Славутич» директор Савенко В.М. для проектування об’єкта будівництва: 
«Реконструкція нежитлової будівлі «Комплекс будівель» шляхом 
прибудови магазину промислових товарів по вул. Перемоги, 83 в м. Помічна 
Кіровоградської області»

2 .Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу ЖКГ, 
архітектури та містобудуванн Аліна Ружанська

mailto:sekretar@pomichnamr.qov.ua


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

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва №2/07-11/1 

«Реконструкція нежитлової будівлі '‘Комплекс будівель ” шляхом прибудови 
магазину промислових товарів по вул.Перемоги, 83 в м. Помічна 

Кіровоградської області»
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Реконструкція, м.Помічна ,вул.Перемоги 83, Новоукраїнський район, 
Кіровоградська область____________________________________

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. СТОВ «Агрофірма Славутич», директор Савенко Володимир Михайлович, 
с.Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області, 27140, код 
СДРПОУ 32008566________ _________________________

(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 відносит ься до зони Г-2 - 
Навчальна зона, та входе в супутні види дозволеного використання 

(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 -90%
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

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

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4. Відповідно до загальних положень ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги 
населених пунктів» та згідно з містобудівним розрахунком, розміщення 
об’єкту передбачається в межах червоних ліній вул. Перемоги, м. Помічна . 
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 міської 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 охоронні зони об’єктів транспорту та охоронні 
зони навколо (вздовж) інженерних комунікацій та зв ’язку не встановлено.

Відстані від об’єкта , що проектується до існуючих інженерних мереж 
уточнити при виконанні топографо-геодезичної зйомки. Проектування 

здійснювати на відкоригованих матеріалах інженерно-геодезичних вишукувань 
Визначити охоронні зони виявлених інженерних комунікацій , які розміщенні на 

земельній ділянці. Відповідно до розділу 11 ДБН Б. 2.2-12.2019 «Планування і 
забудова територій «

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

Начальник відділу ЖКГ, 
архітектури та містобудування Аліна РУЖАНСЬКА

Міський голо Микола АНТОШИК


