
ЗАТВЕРДЖЕНО
НОВОГРОДІВСЬКА М ІСЬКА РАДА ВІДДІЛ 
містобудування та архітеткури
(04052985)_____________________________

(найменування уповноваженого органу 
містобудування та архітектури)

Наказ № 20/10 від 28.10.2020

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

Статус документа: Діючий

Реєстраційний номер ЄДЕССБ М 1101:9750-6234-4125-8436

Реєстраційний номер 20/10 від 28.10.2020

Реконструкція квартири № 16 під розміщення магазину (без зміни геометричних 
розмірів фундаментів в плані) за адресою: Донецька область, м. Новогродівка, вул.
Молодіжна, буд. 26_________________________________________________________________

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:
1. Реконструкція без зміни зовнішніх геометричних розмірів,

85483, Донецька обл., м. Новогродівка, вулиця Молодіжна , б. 26 , квУоф. 16

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Гусак Юлія Василівна паспорт: СМ972756 виданий Новогродівським М ВГУМВС України в
Донецькій області 29.09.2007 , тел.: +38(066)-966-45-52__________________________________

(інформація про замовників)

Функціональне призначення: територія багатоповерхової забудови згідно документу:
Об утверждении Генерального плана города Новогродовка_____________________________
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на

місцевому рівні)

4. Відсутні
(інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна)

Містобудівні умови та обмеження:
1. Існуюча

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)



2. 8 %_________________________________________________________________________________________________________
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. 23 осіб/га________________________________________________________________________________
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці

(кварталу, мікрорайону))

4. до червоних ліній: 5 м
до існуючих будинків та споруд: 15 м____________________________________________________
(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. Відсутні_________________________________________________________________________________
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується,

до існуючих інженерних мереж)

Начальник відділу Бучок Юлія Миколаївна
(уповноважена особа відповідного (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

уповноваженого органу 
містобудування та архітектури)

Документ створено в Єдиній державній електронній системі у  сфері будівництва. 
Дата створення: 29.10.2020



Додаток 1 
Наказ про затвердження

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

Реєстраційний номер

Наказ № 20/10 від 28.10.2020

■АЙ
У К Р А Ї Н А

НОВОГРОДІВСЬКЛ МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ М ІСТОБУД УВАННЯ  ТА Л Р Х ІПЧСГУРИ

в-уд, О.Кошомго.46, м. ІЬиюсродів*!. Донецької ойл_, ЙІ4К.З, тсл. 406237) 341-70,
Е-йІйіі: Й £ГШІ І.Сіті

Н А К А З

віл «28» жовтня 2020 р. № 20/10

Про затвердження містобудівних 
умов та обмежень для 
проектування об'єкта будівництва

Відповідно до частини б, 7 статті 29 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» із змінами Хї Ш 7-УІП від 17 січня 2017 року, 
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового 
комунального господарства України від 31.05,2017р. Хе 135.

І . Затвердити містобудівні умови та обмеження дня проектування об'єкта 
будівництва «Реноін тпгкиія квартири А» 16 пі<і роїміни нпн ма. аїш іг (осі 
>міни ■\‘і>мсттічіш.к роїміпів ііпіокімсп/ііін <і пит ії ш шітч ічік Личенька 
област ям, Новогподікка. ву.п. Молодіжна, річ), 26».
2. Відповідальному працівнику внести відомості про надані містобудівні 
умови та обмеження до Реєстру містобудівних умов та обмежень не пізніше 
п’яти робочих днів з дати видання цього наказу та оприлюднити на 
офіційному сайті Новогродіаської міської ради,
3. Контроль за вякон.------  :обою.

НАКАЗУЮ

І Іачальник відділу -  
головинії архітектор Ю.М. Бучок



Додаток 2
Витяг з містобудівної документації та топооснова

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об 'єкта будівництва

Реєстраційний номер М 1101:9750-6254-4125-8436

Тип документа Топооснова

У К Р А Ї Н А
НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
вуя. ОКошикитіДбі М Ноинролію. Донецької обх. 8 4 *1  тєа. 1062371 3-41-70 

(і-шаїї: ц Ь _ Л « ' клсічта; і сгчч

ВИКОШІОВАННЯ

з топографічного плану м. Новогродівка 

М 1:2 000

Начальник відділу містобудуван 
та архітектури, головний архітек Ю.М. Бучок


