
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ,
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН МІСТА

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(34690653)

(найменування уповноваженого органу містобудування та
архітектури)

Наказ № 32-у від 01.11.2022

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

Статус документа: Діючий

Реєстраційний номер ЄДЕССБ MU01:6785-9894-4129-1481

Реєстраційний номер A2956785989432902871 від 01.11.2022

Реконструкція адміністративної будівлі в майстерню по виготовленню та ремонту одягу, головних
уборів, виробів з трикотажу з прибудовою (перша-друга черга) по вул. Кармелюка, в м. Сміла,
Смілянської територіальної громади, Черкаського району, Черкаської області

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Реконструкція, Черкаська обл., Черкаський район, Смілянська територіальна громада, м. Сміла
(станом на 01.01.2021) , вул. Кармелюка

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КЕНТ ЕНД АВЕР " (44088807) , тел.:
+38(068)-585-62-58, +38(096)-454-14-14

(інформація про замовників)

3. Кадастровий номер: 7110500000:09:004:0369. Площа: 0.09 га. Цільове призначення: 03.15 Для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови Для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови. 
Функціональне призначення: Територія громадської забудови: громадських центів (закладів
освіти, культури, торгівлі, харчування та ін.) згідно документу: Про затвердження Генерального
плану та Плану зонування території міста Сміла Черкаської області , План зонування території:
Торговельні зони Г-6, пГ-6. Переважні види використання: 1. торговельно-розважальні та



торговельні комплекси; 2. об’єкти оптової торгівлі; 3. ринкові комплекси; 4. будинки для
підприємств роздрібної торгівлі; 5. будинки для підприємств громадського харчування. Супутні
види використання: 1. багатофункціональні будинки та комплекси, що включають приміщення
різного призначення; 2. тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності; 3. зелені
насадження обмеженого користування; 4. елементи благоустрою; 5. малі архітектурні форми
декоративно-технологічного призначення; 6. споруди комунально-інженерної інфраструктури
призначені для обслуговування даної зони; 7. автостоянки, підземні гаражі при громадських
будівлях; 8. громадські вбиральні; 9. інші об’єкти, пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням
цієї зони. Навчальні зони Г-3, пГ-3. Переважні види використання: 1. дитячі дошкільні заклади
загального, спеціального та оздоровчого типу; 2. будинки дитини та дошкільні дитячі будинки; 3.
дошкільні заклади, об'єднані з початковою або основною школою; 4. загальноосвітні та
спеціалізовані школи; 5. загальноосвітні, спеціальні та санаторні школи-інтернати; 6. міжшкільні
навчально-виробничі комбінати; 7. позашкільні заклади; 8. професійно-технічні навчальні
заклади; 9. вищі навчальні заклади; 10. інститути підвищення кваліфікації спеціалістів. Супутні
види використання: 1. гуртожитки та будинки сімейного типу; 2. відкриті фізкультурно-спортивні
споруди. Будинки та криті споруди; 3. бібліотеки; 4. будинки для підприємств роздрібної торгівлі;
5. будинки для підприємств громадського харчування; 6. багатофункціональні будинки та
комплекси, що включають приміщення різного призначення; 7. тимчасові споруди для здійснення
підприємницької діяльності; 8. зелені насадження обмеженого користування; 9. елементи
благоустрою; 10. малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення; 11. споруди
комунально-інженерної інфраструктури призначені для обслуговування даної зони; 12.
автостоянки, підземні гаражі при громадських будівлях; 13. громадські вбиральні; 14. інші
об’єкти, пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням цієї зони. згідно документу: Про
затвердження Генерального плану та Плану зонування території міста Сміла Черкаської області
, Територія громадської забудови згідно документу: Про затвердження детального плану
території, обмеженої багатоквартирною житловою забудовою по вул. Кармелюка та
загальноосвітньою школою № 7 
Ознака відповідності цільового використання та функціонального призначення земельної
ділянки: відповідає 
Документ на земельну ділянку: договір оренди землі, №б/н від 07.09.2022
Кадастровий номер: 7110500000:09:004:0269. Площа: 0.1456 га. Цільове призначення: 03.15 Для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови Для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови. 
Функціональне призначення: Територія громадської забудови: громадських центів (закладів
освіти, культури, торгівлі, харчування та ін.) згідно документу: Про затвердження Генерального
плану та Плану зонування території міста Сміла Черкаської області , План зонування території:
Торговельні зони Г-6, пГ-6. Переважні види використання: 1. торговельно-розважальні та
торговельні комплекси; 2. об’єкти оптової торгівлі; 3. ринкові комплекси; 4. будинки для
підприємств роздрібної торгівлі; 5. будинки для підприємств громадського харчування. Супутні
види використання: 1. багатофункціональні будинки та комплекси, що включають приміщення
різного призначення; 2. тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності; 3. зелені
насадження обмеженого користування; 4. елементи благоустрою; 5. малі архітектурні форми
декоративно-технологічного призначення; 6. споруди комунально-інженерної інфраструктури
призначені для обслуговування даної зони; 7. автостоянки, підземні гаражі при громадських
будівлях; 8. громадські вбиральні; 9. інші об’єкти, пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням
цієї зони. Навчальні зони Г-3, пГ-3. Переважні види використання: 1. дитячі дошкільні заклади
загального, спеціального та оздоровчого типу; 2. будинки дитини та дошкільні дитячі будинки; 3.
дошкільні заклади, об'єднані з початковою або основною школою; 4. загальноосвітні та



спеціалізовані школи; 5. загальноосвітні, спеціальні та санаторні школи-інтернати; 6. міжшкільні
навчально-виробничі комбінати; 7. позашкільні заклади; 8. професійно-технічні навчальні
заклади; 9. вищі навчальні заклади; 10. інститути підвищення кваліфікації спеціалістів. Супутні
види використання: 1. гуртожитки та будинки сімейного типу; 2. відкриті фізкультурно-спортивні
споруди. Будинки та криті споруди; 3. бібліотеки; 4. будинки для підприємств роздрібної торгівлі;
5. будинки для підприємств громадського харчування; 6. багатофункціональні будинки та
комплекси, що включають приміщення різного призначення; 7. тимчасові споруди для здійснення
підприємницької діяльності; 8. зелені насадження обмеженого користування; 9. елементи
благоустрою; 10. малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення; 11. споруди
комунально-інженерної інфраструктури призначені для обслуговування даної зони; 12.
автостоянки, підземні гаражі при громадських будівлях; 13. громадські вбиральні; 14. інші
об’єкти, пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням цієї зони. згідно документу: Про
затвердження Генерального плану та Плану зонування території міста Сміла Черкаської області
, Територія громадської забудови згідно документу: Про затвердження детального плану
території, обмеженої багатоквартирною житловою забудовою по вул. Кармелюка та загально-
освітньою школою № 7 
Ознака відповідності цільового використання та функціонального призначення земельної
ділянки: відповідає 
Документ на земельну ділянку: договір оренди землі, №б/н від 12.07.2022

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній
документації на місцевому рівні, документ на земельну ділянку)

4. Реєстраційний номер: 28358897 - Назва: адміністративна будівля - Площа: 319.7 кв.м. - Адреса:
Черкаська обл., м. Сміла, вулиця Кармелюка, будинок 86-б
Реєстраційний номер: 214342671105 - Назва: земельна ділянка - Площа: 1456 кв.м. - Адреса:
Черкаська обл., м. Сміла, вулиця Кармелюка, земельна ділянка 86-б (за адміністративно-
територіальним поділом до 01.01.2021)
Реєстраційний номер: 24496682271105 - Назва: земельна ділянка - Площа: 900 кв.м. - Адреса:
місце знаходження земельної ділянки: Черкаська область, м. Сміла, вулиця Богдана
Хмельницького, 51-а

(інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна)

Містобудівні умови та обмеження:

1. 10 м

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 60 %

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Відсутні

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової
одиниці (кварталу, мікрорайону))

4. до існуючих інженерних мереж: 7.5 м Відстань від проектної прибудови до до підземної
кабельної лінії електрозв'язку.



до існуючих інженерних мереж: 22.5 м Відстань від проектної прибудови до кабелю зв'язку.
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки: 1 м Відстань від проектної прибудови до межі
земельної ділянки.
до існуючих інженерних мереж: 32 м Відстань від проектної прибудови до існуючого газопроводу
низького тиску.
до існуючих інженерних мереж: 9.5 м Відстань від проектної прибудови до існуючої мережі
теплопостачання.
до існуючих інженерних мереж: 11.5 м Відстань від проектної прибудови до існуючого
водопроводу.
до існуючих інженерних мереж: 7.5 м Відстань від проектної прибудови до до повітряної лінії
електропередачі напругою 0.4 кВ.
до існуючих інженерних мереж: 32 м Відстань від проектної прибудови до існуючого кабелю
електропостачання.
до існуючих інженерних мереж: 0 Існуюча каналізація потребує перенесення.
до існуючих інженерних мереж: У випадку заміни, прокладання елементів інженерних
комунікацій, підключення до інженерних мереж здійснювати відповідно до ТУ, які надають
відповідні власники чи балансоутримувачі мереж. Створити та забезпечити умови вільного
безперешкодного доступу при прокладанні нових, реконструкції та експлуатації існуючих
інженерних мереж, які можуть знаходитися в межах території проведення реконструкції.
до існуючих будинків та споруд: Забезпечити нормативні відстані між проектованою забудовою
до існуючих будівель та споруд. Дотримуватись необхідних планувальних, санітарних,
протипожежних вимог відповідно до чинних державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019
"Планування та забудова територій", ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та
забудови населених пунктів"); врахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів
будівель та споруд, що оточують місце реконструкції згідно зі ст. 5 Закону України “Про основи
містобудування”.
до червоних ліній: 42 м Існуюча відстань від об'єкта будівництва до червоної лінії вулиці
Кармелюка.
до ліній регулювання забудови: Обєкт будівництва знаходиться в межах кварталу сформованої
існуючої забудови.

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

5. Відсутні

(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. об’єктів існуючих інженерних мереж
- Охоронна зона каналізації. - 162 м²
об’єктів існуючих інженерних мереж
- Охоронна зона підземної кабельної лінії електрозв'язку. - 24 м²
об’єктів існуючих інженерних мереж
- Охоронна зона водопроводу. - 150 м²
об’єктів існуючих інженерних мереж



- Охоронна зона мережі теплопостачання. - 24 м²

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

Начальник управління - головний
архітектор міста Браунер Сергій Миколайович

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Документ створено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. 
Дата створення: 01.11.2022



CMIJIJIHCbKA MICbKA PAAA
BT4KoHAB.II4E routrpt

yfIpABJIIHHf APXITEKTyPII, PEIyJIIOBAHHfl 3AEyAOBII
TA 3EMEJIbHIIX BIAHOCIIII MICTA

20701, u. Cruila, KACbKOI OOJI.. OYJIbB. bKoro,2, rcn. 2-47 -97, 2-05-98.

H A K A 3

(01) nvrcronallaz022p.

llpo nn4a.ry vricro6y4iruux yMoB i o6ir'reNeHr

Anr rrpoeKryBaHHfl o6'erra 6yAinnraqrna

J\b 32-y

BilnoeiaHo Ao.r. 6 cr. 29 3axony Yr<paiHu <<flpo perynroBanng uicro6y4innoi

.uisnrHocri>> sil 17.02.2011 Ns 3038-VI, HaKa3y Minicrepcrna perioualrHoro

po3BraTKy, 6y4innlrrlrBa ra xlrrJroBo-KoMyHaJlbHoro rocrloAapcrBa Yrpaiun nil

f t.OS.ZOtT J\b135 dlpo 3arBepAxreHHf, flopx4rcy BeAeHHTI peecrpy rvricro6y,uiaHllx
yMoB Ta o6vrexenr>> Ta po3rnrHyBllru saflBy roBapl4crBa g o6uexenoro

siluoniAanrnicrro <<KeHr eHg Anep) ilpo BvrpLa'rry vricro6y4isuux yMoB ra o6uexeHr

4nr rpoeKryBaHH.a o6'erra 6y4inunUrea niA 19 xosrHs.2022 poKy

H A K A 3 V I O :

1. Bu1aru l,ricro6y4ieHi yMoBr4 Ta o6laexenn-fl AIrfl npoeKTyBaHH.f, o6'ercra

6y4inHzqrna peKoHcrpyrqix a4rrainicrparuruoi 6yainni B uaficrepnro Tto

Br{roroBJreHHro ra peMoHTy oAfly, ToJIoBHLIX y6opin, nupo6in 3 TpllKoraxy 3

npu6ygonoro (nepura-Apyra uepra) rlo Byn. Kapiuenrora, s M. Cl\dina, Cuirffrcmoi

repuropialbHoi rpoMa4Ia, gepracbKoro pafioHy, r{epracrroi o6lacri.

2. Biaaily rrJraHyBaHHr, perynroBaHHfl ra6y4onu ra Micro6y,4inHoro KaAacrpy

(Kyrepyr< T.n.) 3aHecrr4 4ani upo Br{Aaqy vricro6y4innux yvroB Ao peecrpy.

3. KoHrpoJIb 3a BI4KoHaHHIM AaHoro HaKa3y 3aJILIlIaIo sa co6orc.

ililcrana i 3aflBa TOB <<Keur eug Anep>> rpo BLIAaqy rvricro6y.UisHrx yMoB ra

o6uexesb Arr-rr rpoeKryBaHHf, o6'erra 6yginHnqrea siA 19 Nonrnx 2022 PoKY,
renepalrHufi rrJraH uicra Cnrina gepracrroi o6nacri, 3arBepAxtesvtir pinrennxvr

CNrinqgcgoi uicrrcoi pa4u nil 10.11.202I Ns 30-UV[I, llnaH 3oHyBaHHx repnropii

rvr. Crraina rlepracrr<oi o6nacri, :arnepAxeHufi piruenHxu Crvrilsncmoi ruicsroi pa4n

si.a 10.11 .202I Ng 30-14/III, Aeruursnuia rIrIaH repnropii, o6uexeHoi
Kapuentora

MlCbKOl pAAkI BlA

26 .08 .2021Ne 22 -62M[ .

Ha.ranrHHr ynpauinnx
apxirexrypu, perynrcBaHHt 3a6YAoBu
Ta 3eMeJIbHux siAHocuH tuicra

6araroxsaprllpHolo xtllTnoBolo sa6y4onorc rro Byn.

3afaJrbHoocnirsrorc IIIKoJIoIo Ns 7, 3aTBepA)Keaufi, piurenuru

Ceprifi EPAYI{EP
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