
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ,
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН МІСТА

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(34690653)

(найменування уповноваженого органу містобудування та
архітектури)

Наказ № 22-у від 17.08.2022

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

Статус документа: Діючий

Реєстраційний номер ЄДЕССБ MU01:6103-1280-0685-3802

Реєстраційний номер A2906103128006853800 від 17.08.2022

Реконструкція будівлі магазину з прибудовою по вул. 40-річчя Перемоги, буд. 6 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), вулиця 40-річчя Перемоги , б. 6

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. ТАРАН ЯРОСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ (2874003613) паспорт: НС011822 виданий Смілянським МРВ
УМВС Ураїни в Черкаській області 23.06.1995 , тел.: 45049

(інформація про замовників)

3. Кадастровий номер: 7110500000:09:004:0384. Площа: 0.11 га. Цільове призначення: 03.07 Для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі Для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі. 
Функціональне призначення: територія житлової забудови – багатоквартирної згідно документу:
Про затвердження Генерального плану та Плану зонування території міста Сміла Черкаської
області , Зона Ж-4-2 -зона багатоквартирної житлової забудови (9 поверхів). Переважні види
використання: 1. житлові будинки до 9 поверхів (окремо розташовані або зблоковані); 2. будівлі
супутніх об’єктів повсякденного обслуговування; 3. будівлі об’єктів загально-міського значення.



Супутні види використання: 1. усі типи використання, дозволені у зонах Г, які можуть
розміщуватись в окремій будівлі чи на будь-якому поверсі житлового будинку; 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; 8. 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 
Ознака відповідності цільового використання та функціонального призначення земельної
ділянки: відповідає 
Документ на земельну ділянку: договір оренди землі, договір оренди землі №б/н від 28.07.2022

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

4. Реєстраційний номер: 2617679571080 - Назва: земельна ділянка - Площа: 1100 кв.м. - Адреса:
Реєстраційний номер: 2567222 - Назва: нежитлова будівля, магазин - Площа: 646.2 кв.м. -
Адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вул. 40 років Перемоги, буд. 6 (за адміністративно-
територіальним поділом до 01.01.2021)

(інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна)

Містобудівні умови та обмеження:

1. 5.5 м

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 66 %

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Не вимагається

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

4. до червоних ліній: 22.5 м Відстань від проектної прибудови до червоної лінії вул. 40-річчя
Перемоги.
до ліній регулювання забудови: 0 По лінії регулювання забудови вул. 40-річчя Перемоги.
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.
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки: 0 Відстань від проектної прибудови до межі
земельної ділянки.
до існуючих інженерних мереж: 5 м Відстань від проектної прибудови до водопроводу.
до існуючих інженерних мереж: 2 м Відстань від проектної прибудови до газопроводу низького
тиску.
до існуючих інженерних мереж: 2 м Відстань від проектної прибудови до теплової мережі.



до існуючих інженерних мереж: 4 м Відстань від проектної прибудови до підземного кабелю лінії
електропередачі.
до існуючих інженерних мереж: 9 м Відстань від проектної прибудови до зливової каналізації.
до існуючих будинків та споруд: Забезпечити нормативні відстані між проектованою забудовою
до існуючих будівель та споруд. 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
будівництва 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. 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 водопроводу. - 119 м²
об’єктів існуючих інженерних мереж
- Охоронна зона газопроводу низького тиску. - 36 м²
об’єктів існуючих інженерних мереж
- Охоронна зона тепломережі. - 65 м²

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

Документ створено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. 
Дата створення: 17.08.2022
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'*lffiE'^f+,H:3ffid+*
yfrpABJlrnrur ApxrrEKTypI4, pEryJrroBAHrrfl ghsynosn

TA 3EMEJIbHIIX BINHOCI4H MICTA
20701,w. Cvit4 gepracrroi o6.u., 6ylrn. Koro,2, rcn. 2-47 -97, 2-05-98.

H A K A 3

<<17 cepuns 2022 J\rs 22-y

llpo nz4avy nricro6y4inHrax yMoB i o6rraeNenr
Anr [poeKryBaHHr o6' ercra 6yAinHraqrna

BiauosilHo Ao'r. 6 cr. 29 3aroHy Yrcpainn dlpo perynroBaHns i\aicro6y4innoi
4ixrrHocri>> sia 17.02.2011 }lb 3038-VI, HaKa3y Mi"itt.prt"u periona*Horo
po3BI{TKy, 6y4inru4llTBa Ta }clTJIoBo-KoMyHaJrbHoro rocnoAapcrBa Vrpainu eia
31.05.2017 J\Ib135 dlpo 3arBepA)KeHHt llopx4ny BeAeHHr peecrpy uicro6yainurax
yMoB ra o6naexeHb) ra po3rnsHyBlxla 3a.{By TapaHa flpociaea enieuifioBLqa rpo
Bu4aqy rraicro6y4isHux yMoB ra o6uexeHb An.s rpoeKryB aHHs o6'erra 6y4inHurlrBa
Yia12 ceprrHr 2A22poKy

H A K A 3 Y I O :

1. Bu&atu uicro6y4inHi yMoBI{ Ta o6\aexenng Anfr rrpoeKryBagHr o6'erra
6y4inuzqrBa - peKoHcrpyrcqir 6y4inni Mara3r4Hy s npra6y4o"oto rro Byn. 4g-piuvx
flepevronE, 6yA. 6 e NI. Cuila, Cvrirsncrrcoi repuropianrHoi rporraa4u, rlepr<aciKoro
pafiouy, r{epracmoi o6lacri.

2. Biaainy rnaHyBauHt, perynloBaHHr sa6y,4onz ra uicro6y4ienoro ra4acCpy
(Kyuepyrc T.lI.) 3aHecrr4 4ani npo Buftaqy uicro6y4ieHNx yMoB ao p."rrpy.

3. Konrponb 3a Br4KoHaHHrM AaHoro HaKur3y 3€urnrualo sa co6orc.

iliAcrasa i 3aflBa Tapaua -fl.e . npo BlrAarry uicro6y4isHnx yMoB ra o6uexeHr
AJIf, rlpoeKryBaHHt o6'erta 6y4inHraqrna ei4 12 cepnnn 2022 poKy, renepanrHzfi
IIJIaH Iuicra Crvrina rlepr<acrr<oi o6lacri, 3arBepAx( enuia piureuHru Cnains'c*oT
ir'ricrroi PaAu eia 10.11.2021 }lb 30-1/V[I, llnan rony"u"rrr repr4ropii u. Cvrinar{epracrroi o6lacri, 3arBepAx(enuft piruennxu CNainqHcrroi *i.rnoi paprr nia
10.1 1 .202r }lb 30- l/vm.

Ha.{anrHrax yupauinnx
apxirerrypn, perynrcBaHHr :a6y4onz
Ta 3eMeJrbHrEx eiAHocrrH uicra Ceprifi BPAYHEP
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BUTflf r micro6yaisnoi
AoKyMeHTstIii CMifi sHcrrcol

repuropianrnoi rpomarrr M. Cuila
{epracrroro pafiony rlepracrrcoi

o6.uacri 3 BrlsnarreunsM o6lrexeHb y
Br{Koprrcrauni repnroPii a.nn

uicro6yainnnx norpd
( 16 D ceDnxs 2022 a. JIb 25

Ynpawrinnn apxirerryplr, Frynxlrurnnfl ra6ygonn ra
BeueJrbnrrx shHocHH migra Brrrsonan.roro rcomirery
Cui.nnncrroi micrrcoi palu

Ha.rannnnr ,

SPAYHBPCeprifi

3aMosHaK: T{pet flp b$rhs esre Hi ft on Hq
Indopuaqis rfpo v.icrqfiy AinHy ro KyMesraqirc

Tepuropix, Ha trg/ pospo6neHo
vricro6yainHy AoKyMeHrauiro

Micqe snilxoA}ltennx seMeJlbnoi xinsnlfl.I: nyn. 40-pi'rur
flepeuorn, 6, uicm Crvrina CMirsFrcnKa repmopianrna
rFoMaAa, gepracarad pafiou, Ilepxacrra o6lactt, Yrpaina

Ka.uacrposufi nouep: 71 10500000:09:004:0384
flnorua: 0-l 100 ra
Idinrone fiptlsHaqennff seuenrnoi
ainxrurN (icryroqe):

[inroue npllaHaqeuns se]remnol
airsnxu (nnoelrnre):

Xara, HasBa opraHy ra HoMeP Ptrtrennfl
npo sarlepAxeHna ruicro6ylirnoi
Aoxyr!{errrarlii (feHepallnnfi nnas ra
Ilnau 3oI{yBaHInI rcpr,rropii ruicra)

PiuennsM CMinsucrKoi rrriclxoi pa,ua nix t0.11.2021Nb 30-
l^flIl (npo 3arBepnxeuHf feuepamHoro rrlaHy ra flnany
3oHyBaHHt reprrmpii uicra>

@vnruionarbHa 3oHa feuepanrrnrfr ruIan: Tepnropir Gararoxsaprspnoi xaamoroi
sa6y.qonH
IInaH 3oIryBaHHt rcpnropii: >K4-2- lona darato(saprupuoi I
xsuoroi ea6ylonx (9 nonePxin); I
Ileperaxni nuAra uintoeoro BHKopncraHHs: I
1. xfi'rnoei 6y,ururan go 9 nonepxin (orpervro po3Tatronani a6o l
s6roxonani);
2" 6y,uirli cynyurix ob'elrrie noBcsKAenHoro o6c;ryroByBarlurl;
3. 6yainni o6'exris 3araJrbHo-Micrxoro 3HaqeHHt.
Cyrryuri sHrH qinboBono BrrKopncraHut:
l. yci rurnr BsKopncrannt, Ao3BoJIeHi y rollax f, xtci Mox(yrb
po:nairqyrarucr a oxPervrifi
6yaieni qI{ Ha bylr-rrorray nonepci x<laTJloBoro 6ygunry;
2. rnuqacori cnopylu gns ggificuenHx ni.rnpne*rHnqsrcoi
dcnrgocri;

i 3. :e.neni Haca,AxeuHt o6*rexenoro KopltcryBanufl;
| 4. erenreirnr 6naroycrporo,
I S. r*aa.ni apxirexrypHi $opnlrr AeKoparl{Bno-rexnorlori'rnoro
Inpnura'rerHr,
| 6. cnopyxrr Kouyunrrbno-irmcenepnoi itl$pacrpyrrypn

I upnsnaueai ans o6cnyrosyBannfl
| .qanoi 3oHH;

| 7. arrocrorurur, nirselrHi rapaxci;

I t. Urui o6'elcrfi, nog'caani: ercruryarauien i
I o6c[vrosvBarrHxM ruei sottu.

flocunauHx Ha caftT, Ha {KoMy
nigo6paxeua Iuicto6YAinna
aorvMeHtauis

https : //smila-rada. go v .ua/

- - - _ J  -  - - - - - - ' -  '

3acrepemeHns
, B nporcci gtiftcgegns saxoAis is servrneycrpolo neo6xiguo Bpaxynarlr HopMarI{BHl po3Mlpll

oxopoHgr{x 3oH Ta ofinexenr y ix nnropncrani, rrlo ucranoereHi {HHHIIM 3aKoHoAaBcrBoM Ta

,roui,qor"* npo raxi 6,6naexenn:n sauorrrrxa i Ganancoyrpslrysaqa iHx(eHeptrux Mepex, iu$opMaqilo
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npo qe 3rr3HrLrrlrrlr y AoKyMeHTarIi[ is tenmeycrporo;
- Bianoniano Ao cr 28 3arony Yrpairu dlpo senaneycrpifu porpo6nrr gorqyr"reuraqii is

3eMreycrporo Hece ei.unoniaanbuicrn aa aocmnipnicrs, mictr i 6eenery gaxoris, nepe.u6ayennx rlierc

BignoeiAuicrr Harr,ripia
naicro6yaieHoi goqnaenraqii aorryrueHrarrii rraicra Crvrina

nrosifi
t.

it



Aogaror ].lbl
Ao Br,rrflry s Micro6ygisnoi
Aor{yueurarrii si4 16.08.2022 }1b25

(Dparuenr s feHepanbHoro nnauy uicra
M l:2000

1.10 - Ey4auox ruruxqoi Ta rouarlbxoi mopuocri
Cuil*rcrxoi naicllroi pan" rlepractxoi o6nacri;

1.11 - cui-rrxscrxa l&rf,rro-roHarFxa cnoprr{BHa rrrKona <oninan>
CMi"rrffrcxroi uicrxoi parun rlepxacrrcoi o6nacri;

5. I - drurpuenamna roprin-rri;
5.4 - uigupneucrBa xapqyBagnff (sariram pecropangoro rocroAapcrra);
6. 18- siAAineunfi m $fuii 6anr<incsnax ycranoB;
8.10 - rapaxi;
I0. I - o.rncni xanarisauiftri cnopygl (negiroui);
10.3 - rore"irrni.

Vnaoeld rro3Haqengs:

ffimW repuropis daramKBaprr,rpHoi xcluonoi ra6y4oru
ffi repnropix rpoMaEcFKID( rlerrrpie (saKlrafii* ocairu, rcyJrbrypu, roprind, xapqynn]#r ra iH)
ffi inxenepni cnopy4r

W reprropix ni.ryrpneucrB AJIf, o6crryronyBaHnfl ra sdepiraHnfl Tpaucnoprnux saco6is
O rr,ricue 3naxoAx(euur o6'ercry dygiuxurrrna



AosanCIx }lb2
xo Br.frflry s rvricrodyatsHoi
AoxryMegrallii sir 16.08.2022 }le25

Qparrrrerrr r ftuarry 3ouyBaril{s repnmpii rdc*a
M 1:2000

p*t-s,
-,?

p*3."1

Yrvrosgi no3rraqexnfl:

O o,ricqe 3gaxotxenH{ o6'exry 6ytinruuma
ffi X-+-Z - 3oua 6aratorraptxpnoi xnrnonoi aa6ylonn (9 nonepxir)

@l f-6 - roproBerlbna 3ona
m TP-l-3' soHa rpaucnoprr{oi in$pacrpyKrypu Haceneuoro rryHIffy

ffi IH-2- soHa irDKenepnoi in$pactpyKryplI
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