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Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

Статус документа: Діючий

Реєстраційний номер ЄДЕССБ MU01:8166-7541-3806-4343

Реєстраційний номер A2908166754129675733 від 19.08.2022

Реконструкція квартири № 21 під косметологічний кабінет в багатоквартирному житловому
будинку без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів будівлі у плані з улаштуванням
засобу безперешкодного доступу до об’єкту по вул. Соборній, буд. 95 в м. Сміла Смілянської
територіальної громади Черкаського району Черкаської області

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Реконструкція без зміни зовнішніх геометричних розмірів, Черкаська обл., Черкаський район,
Смілянська територіальна громада, м. Сміла (станом на 01.01.2021), вулиця Соборна , б. 95 ,
кв./оф. 21

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Трунова Юлія Юріївна (3038114862) паспорт: 005146547 виданий 7110 31.08.2020 , тел.:
+38(063)-212-11-71

(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. Переважні види
використання: 1. житлові будинки до 5 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 
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: 1706442271105 - Назва: квартира, об'єкт житлової нерухомості - Площа:
44.8 кв.м. - Адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вулиця Соборна, будинок 95, квартира 21(за
адміністративно-терниторіальним поділом до 01.01.2021)

(інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна)

Містобудівні умови та обмеження:

1. (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

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

4. до існуючих будинків та споруд: 0 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».
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки: 0 Не застосовується
до існуючих інженерних мереж: 7.5 м Відстань до існуючої каналізації.
до існуючих інженерних мереж: 12.5 м Відстаньдо існуючої повітряної лінії електропередач.
до ліній регулювання забудови: 56 м Відстань до лінії регулювання забудови вул. Соборної.
до червоних ліній: 68 м Відстань до червоної лінії вул. Соборної.

(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 об’єкт потрапляє в межі охорони археологічного культурного шару «Територія
Сміли доби пізнього середньовіччя». Відповідно до вимог зазначених у пояснюючій записці
науково-проектної документації «Зони охорони пам’яток культурної спадщини м. Сміла
Черкаської області» всі будівельні, шляхові і земельні роботи, посадка дерев проводяться тільки
з дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини у супроводі суворого археологічного
нагляду. До початку крупних земляних або будівельних робіт на територіях зон охорони
археологічного культурного шару повинні проводитись археологічні дослідження відповідно до
планів розміщення будівництва. По завершенню археологічних досліджень виявлені й залишені
на місці фрагменти стародавніх будівель та споруд підлягають охороні, консервації або
музеєфікації як нерухомі пам’ятки культурної спадщини. У разі їх відсутності повністю вивчені
ділянки археологічного культурного шару за рішенням державних органів охорони культурної
спадщини виключаються зі складу зон охорони археологічного культурного шару. -

(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: 19.08.2022
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CMUUIHCbKA MICbKA PAAA

BI4KOI{ABttr'trZ KOMITET

YTIPABJIIHIIfl APXITEKT)TPII, PETYJIIOBAIIIIfl 3AEYAOBI'I
TA 3EMEJrbrrr'rx BrArroc[H MrCTA

20701,u. Cuila, t{"p"*""- o6t., 
"yt'H"t- 

'

H A K A 3

(lb cepnYs'2022 P.

llpo nz4auy rr,ricro6y4ieHlx yMoB i o6uexenr

Am npoeKTyBaHHt o6' erta 6y4innuqrna

eir 10.11.202t Ns 30-14/I[

Biluosilgo Ao.r. 6 cr. 29 3arony Yrcrpainz <flpo perynroBanrul rraicro6y4innoi

Aisrrnocri>> eil 17.02.2011 Ng 3038-VI, HaKa3y Minicrepcrna perionalrHofo

i"r""rv, 6y,qieHrrrlTBa ra xr4rJIoBo-KoMyHEuIbHoro rocrloAapcrBa Yrpairul sia

31.05.2017 Ns135 <flpo 3arBepAxeHHs floprgry BeAeHHt peecrpy naicro6ylisHllx

woB ra o6uexeHb)) ra po3rJrf,rryBrrru 3aJrBy Tpynonoi lorii Iopiiruu ilpo BllAarry

rraicro6y,UisH[x yMoB 
"u 

L6t.^eIIb AJI' npoeKTyB'"HA o6'erra 6y,UiruuUma 
",iL 

LT

cepnH.tt 2022 PoKY

I I A K A 3 V I O :

1. BuAaru rraicro6ylinui yMoBr Ta o6uexesnx AJrfl' npoeK'IyBa$]gLs' o6',ersa

6y,uienuur"u - p.*o"ctpyr.uifl KBaprlrpn lllb 21 niA rcocneronoriqnuft ra6iHer e

6araror<sapTrrpHoMy XLTTJTOBOMy 6y4nrncy 6es gMiHU SOsHiUHix I'eOMeTp[rIHI{x

posuipin rpy"aate""i" 6y^iufi y nnani 3 ynaIIrryBaHHtM aaco6y

6eanepemKoAHoro Aocryrly Ao o6'exry uo Byn' Co6opuifi, 6yA' 95 B

M. Crr,rina Cruilsscrxoi repntopialruoi fpoMaAI'I Ilepracffioro pafiouy

gepracmoi o6nacri.
Z. iimiiry rrJraHyBaHrur, peryJrroBaHHs sa6y4onu ra uicro6y4imroro KaAacrpy

(Kf.pyti T.n.) tu"e.t" galli npo Bvlna'ry naicro6y4isHrx W-oB Ao peecrpy'

3. KOnrpoJIb 3a BIIKOHaHH'M AaIIOIo HaKa3y 3ElJIIIuIilo ga co6Oro'

IliAcrana z 3a'{Ba Tpyuonoi Ionii Iopiinnu npo BI'IAaqy rraicto6y4innux woB

ra o6uexeHb AJI' npoeKryBaHH.f, o6'erta 6yginulUrsa eiA 17 cepuux 2022 P.KY'

renepa-n*rufi [JraH ruicra crvrira r{eprac*oi o6nacri, 3arBepAxertuit piurennxu

cuirsncffioi uicrxoi pa4ra eia 10.1 t.iozt Ng 30-14/III, rlnan 3olryBaHH-fl tepr'Itopii

nr. Cnaira r{epracsroit6racri, sarnepAxeuuit piurenruu Cnlinsncsroi uicrroi paAn

Jllb 24-y

Haqalrnur YnPandnnr
apxirerrypu, peryJrroBaHY sa6y4onu
Ta 3eMeJlburEx ni4nocuH Mlcra Ceprifi EPAYHEP
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BI{TJII 3 MisrodyAisnoi
AoKyMeHTaqii Crwinnncrrcoi

repr.rropia.nrnoi rpoMa,{H ru. Cnnina
rleprcacrroro pafi ony rlepracrroi

o6;racri 3 BH3HaqeHHsM oduexern y
Bnnopr{cranni repnropii gfitn

ruicrodyginHux norpe6
( 19 D ceDnHn 2022 o. J\& 27

Ynpanirinnr apxirerrypuo peryfironaHnrr rafyAoru ra
3emerrbnr{x eirnocrltr *riera Brrronagrroro romirery
Cnrinsucrnoi ruicuroi pa\u./

- . /
Haqa;lurr.rrc .;47-f/'/ ,

---'tU/ / ^ '
-

. /  /  / ) , ,
3anrosgnrc: TpyHora X$fiilfOviisna

Indopnnauis nno uicro6fainnv roryMenrauiro
Tepraropia, Ha rr(y porpo6neuo
nnicro6yxinuy AoxyMentaqim

Micqe sHaxo,uxennfl: nyn. Co6opna 6ya.95 uicro Crraira
CldnsHcrxa repnropianrua rpoMala, r{epnacrxafi pafton,
{epr<acrxa c6nacrs. Yrpaina

Kaaac'flroeufr uonaep:
llnoula:
I{inrone npr{snaqeur{fl geuemnoi

linnrr<n (icnyroqe):

Idinrone rtplrrHa.reulu reuenssoi
ainxruor (upoexnre):

ilara, HasBa oprany ra HoMep piruenHr
rpo 3arBep.{xeHns },ricrocyaiB}roi
AoKyMelrrarlii (feuepamnuft nnan ta
llnau 3oHvBaHHr repraropii naicra)

Pirnensru Cnai"rrsncrKoi rraicrxoi paru.r nin l0.ll.2A21}lb 30-
1A/III <IIpo 3arcepruKennx feuepanbuoro nrrauy ta Inauy
3ouynanrrf, rep*rropii naicra>

(FvsruioHarbHa 3oHa fenepa.rrrnufi nrau: Tepmopir 6araroxnapr"apnoi xarrloroi
sa6y.{osr
Ilnau sonyBaHr{fl repnropii:
X-4-1- gona 6araroxnaprnpuoi xurnosoi :a6yaonn {5
nonepxin);
I{epee atrcu i eudu suKopucmaHHn :
1. xurnoni 6y4aarcn go 5 nonepxin (oxpeuo porraruonaui a6o
s6noKonald);
2. 6yaiani cyny*rix o6"erris noecflKgenHoro o6cnyroByBannfi;
3. 6yginni o6'errin 3araJrbHo-Micrxoro 3HaqeHHs.
Cyrrytnn i cudu eurcopuemavua :
1. yci rnnn BnKoprrcranHr, Ao3BoJreui y ronax f, sri Mox(yrb
posrraiutynarr.rcr n oxperrifi
6yginni qr4 Ha 6yns-xxonay nonepci lKr4rJronofo 6yanxrxy;
2. rflM.racori cnopynra Anfl sgificueruu nignplleiunnqnxoi
.uixnrnocri,
3. seneni Hacagxernr o6uexenoro Koprrcrysauxfl ;
4. eneueHrra 6naroycrporo;
5. rraali apxirerrypni ifoprrau leKoparuBHo-rexHoJrori.rHoro
npu3HarreHHfl;
6. cnopyau KoMyuaJlbHo-inxeuepnoi in$pacrpyrryplr
nprasuarreHi nru o6cnyroByBaunt
.{aHoi sorll{;
7. asrocroxHxu, nigaeuni rapaxi;
f. inrui o6'ercm, nos'rsani s excnrryaraqiero i
oficnyrosyBaggfl M rdei soHpr.

llocunannx Ha cafir, Ha flrcoMy
ri4o6paxeua rr,ricro6yniena
.4oxytvrenraqig

https:/lsmila-rada. gov.ua/

Micro6yaisui o6MexeuH.n 3ona oxoponr4 apxeoJroriqsoro Kynbrypuoro rnapy <Tepr,rropix
Crvrinpr,uo6u ni:gnboro cepernoriq.{r>:
- nci 6ygirelrui, ru.nxxoni i geu;rsrd po6orx, nocaAKa AepeB
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rrpoBoArrbcs rinrr<n s Ao3BoJry eignoriAHoro oprany oxoponu
rrylrbrypHoi crta r{rqlrnu y cyrrpoBori cynoporo apxeonori'rnoro
HarJrfl,qy;
- Ao noqarry Kpyrrnr.rx 3eMrsHllx a6o dyaineJrbHltx po6ir Ha
repuropixx 3oH oxopoHu apxeonoriqnoro KyJrrTypnor.o trrapy
nosnsgi npoBoAHTHcn apxeonoriqni aocliaxenHs aiAnonirHo
Ao rutanis pos&riuenn{ 6yginHnqrra;
- no 3aBepuerxri apxeoloriqnnx locnixxern sr,rflsneui fi
garmuexi ua naicqi $paruenrra crapoAaBnix 6yainenr i cnopy,{
niArsrarorb oxoponi, KoHcepBaqii a6o uyree$ixaqii ex
Hepyxorvri naM'flTKH KyJrETypHoi cnagqxxn. Y pa:i ix
nigcynrocri nosHicrro nranqexi ginxnxu apxeonoriuHoro
KyJrbrwHoro ruapy sa piruenHrM repxaBnnx oprania oxopoHn
KyJrbrypHoi cnaqrr{iltx BuKJrroqa}orrcs si cKnaAy 3or{
oxopoHu apxeonori.nroro KvjrbrvDnoro ruaov

3acrepexenux
.Bnpouecis .u i f rcHeHHc3axoAir isseMIeycTpo}orreo6xi '4r roapaxyaaru@

oxopoHHr{x 3oH Ta o6uexegr y ix nnxopncraHi, rgo ncranonneni rrggrrr{M 3a6ogonaBcr6oM Ta
noeiAoMnrl'r npo mld o6Iraexenn"fl 3aMoBHI,IKa i 6anancoyrpr.rMyBaqa iuxeHepgax Mspexq ig$opnraqiro
flpo qe 3asHaqllru y AoKyMeHraqii i:3erwJreycrporo;

- BianoBixno lo cr. 28 3arory YrcpaigIa <flpo serraxeycrpift> pospo6Hrax ,qoxyruexmrdi is
3elvuleycrporc Hece siA[osilarbHicrr sa,Uocmsipnictt, xtcicm i 6e:nexy 3axogin, nepe,U6aueiurx uiero
,uoryuenrauieio.
B i,{noeiaHic'rr Harraipin
rraiuro6y4irnoi goxyuen:raqii

Microdyninni norpe6N sitnosi.uarorr giroqiff nricro6yainlrifi
IoKyMenrauii uricra Crvrila

Aotarrn:
Ao.{arox J&l- @parmeur: feHeparbnoro rnarry naicra o '{4 na I apx. r I npnna.
Aolaror Ne2- OparnaeHr s llnany soHyBaHHn repuropii ruicra (D A-4 na I apx. r 1 rrpnM.
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f r f  . ,
Aoaamr Ng2
AO Brrrrrry : MicrocygisHoi
AoKyMernaqii sis 19.08.2022l& 27

(Dparuenr s lllany 3onyBaHrnr repumpii rrlicra
M 1:2000

p

"-"- .;r ffi i

T 
- 
TP-Z""

*T17i 
w 1t**l-

lK-I gF

Ylaosui rro3naqeHrur:
ffi X-t - 3olra ca.4n6uoi'ra6y4onu
ffi x-+-t - 3orla 6aramrrapnrpnof xnnroeoi sa6yaoru (5 norepxie)
ffi Xt-5 - 3oua 6araroxnaprrpHoi nalrnonoi sa6yaonra
@l f-l - soua uicanoro {enrpy
@l r-z - rpoMarcbKa solra

f-6 - Topr0Ber6ua3oHa
WI-z- sona irD(enepuoi iu$pacrpyKrypr{
nricqe posruiilIengr o6'erry

ffil
ffio

3r***r'arfl



,,{ogaron "hlbl
Ao Blrrflry s uicro6yginsoi
AoxyMegraqri sin 19.08.2A22 Ng 27

J
BmonirosanHf, : fenepa.nrnoro nJrarry ruicra

M l:2000

Encrurinaqis:
4.4 Cnai"ilff{cbxa naicnra di6liorera inr. O. )f$pnruoi;
4.5 - qerrpanbua lg.rrflqa 6i6niorexa;
5.1 - nignpNeatcrna mprir.rri;

1 1 
- ntruu{eMcrBa xaprryBarilu (raxna"rgil pecropamroro rucnoAapcrsa);

I | 
- uaficrepni no6yronoro o6clyroByBauru;

6.2 - CMinffrcrxa pafiouHa AeplrffiBsa anr,rfuricrpar1is;
6.18- nig4i"ireuHx ra ili.ilii 6amcincrrux ycrarroB.

Ynaorni no3ntl"leHtrfl:

ffiffih reprffopix GararorBaprupnoi xr.runosoi sa6y4onu
lBl repnropix ca4a6noi xon'rnosoi :a6y4onn
W rlprlTopix rporraagcbnl4x qenrpin (:arna4in ocrirn, Kynsrypu, roprird, xaprryganr{Jr ra in)
O Micue posh,riueHnx o6'erry
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