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Реєстраційний номер A2874843646845256730 від 04.07.2022

Реконструкція квартири № 5 в нежитлове приміщення під приватний медичний кабінет в
багатоквартирному житловому будинку без зміни зовнішніх геометрічних розмірів фундаментів
будівлі у плані з улаштуванням засобу безперешкодного доступу до об'єкту по вул. Трипільській,
буд. 6 в м. Сміла, Смілянської територіальної громади, Черкаського району, Черкаської області

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Реконструкція без зміни зовнішніх геометричних розмірів, 20702, Черкаська обл., Черкаський
район, Смілянська територіальна громада, м. Сміла (станом на 01.01.2021), вулиця Трипільська
, б. 6 , кв./прим. 5

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Козловська Людмила Вікторівна (2684810284) паспорт: НС352229 виданий Смілянським МРВ
УМВС України в Черкаській області 12.07.2007 , тел.: +38(093)-943-51-28

(інформація про замовників)

3.  
Функціональне призначення: територія багатоквартирної житлової забудови згідно документу:
Про затвердження Генерального плану та Плану зонування території міста Сміла Черкаської
області , зона багатоквартирної житлової забудови (5 поверхів) – Ж-4-1, супутній вид
використання – усі види використання, дозволенні у зонах Г (громадській), які можуть



розміщуватись в окремій будівлі чи на будь-якому поверсі житлового будинку. Розміщення
об’єктів громадського призначення (кабінети лікарського прийому) у відповідності до вимог ДБН
В.2.2-10-2001, ДБН В.2.2-15:2019 та ДБН В.2.2-9:2018. згідно документу: Про затвердження
Генерального плану та Плану зонування території міста Сміла Черкаської області 
Ознака відповідності цільового використання та функціонального призначення земельної
ділянки: відповідає 
Підстава відсутності документу на земельну ділянку: Реконструкція об’єктів будівництва без
зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані

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

4. Реєстраційний номер: 2174139871105 - Назва: квартира, об'єкт житлової нерухомості - Площа:
90.1 кв.м. - Адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вулиця, вулиця Трипільська (вулиця Комунарська),
будинок 6, квартира 5 (за адміністративно-терниторіальним поділом до 01.01.2021)

(інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Існуюча (Реконструкцію квартири на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку
проводити в межах її існуючої висоти приміщення. )

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. Не вимагається (Реконструкція квартири повинна проводитися в межах її існуючої зовнішньої
конфігурації і не повинна змінювати існуючий відсоток забудови. )

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Не вимагається (Не розраховується. )

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

4. до червоних ліній: 20 м Відстань до червоної лінії вул. Трипільської.
до існуючих інженерних мереж: 26 м Відстаньдо існуючого газопроводу низького тиску.
до існуючих інженерних мереж: 15 м Відстань до існуючого водопроводу.
до ліній регулювання забудови: 16 м Відстань до лінії регулювання забудови вул. Трипільської.
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки: 0 Не застосовується
до існуючих інженерних мереж: 25 м Відстань до існуючої підземної кабельної лінії
електропередач.
до існуючих будинків та споруд: 0 Відстані до існуючих будинків та споруд – існуючи.
Дотримуватися необхідних планувальних, санітарних, протипожежних вимог відповідно до
чинних державних будівельних норм; врахувати законні інтереси та вимоги власників або
користувачів будівель та приміщень, що оточують місце реконструкції згідно зі ст. 5 Закону
України “Про основи містобудування”.

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



5. - інше - Відповідно до «Зони охорони пам’яток культурної спадщини м. Сміла Черкаської
області», затверджених наказом № 171 від 03.03.2021 Міністерства культури та інформаційної
політики України, «Історико-архітектурного опорного плану з визначенням історичних ареалів м.
Сміла Черкаської області», затвердженого рішенням Смілянської міської ради від 10.11.2021 №
30-1/VIII - планувальні обмеження 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. Відсутні

(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: 04.07.2022
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