
Відділ міс і орудування та архітектури 
1 Іоногродівської міської ради

(най м е 11 у в а н н я у п о в н о в а ж єно го 
органу містобудування та архітектури)

З О.0 6 .2 0 2 0  р. №  20/2

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

«Реконструкція з об'єднанням нежитлових приміщень №10 та №1 і під 
розміщення магазину з продажу непродовольчих товарів без зміни зовнішніх 

геометричних розмірів фундаментів у плані за адресою: Донецька область.
м. Новогродівка, вул. Мічуріна, буд. 15».

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:
1. Проведення реконструкції з об'єднанням по к и і нових приміщень №10 та 
№11 під розміщення магазинч з продажу непродовольчих 'товарів без зміни 
зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані за адресою: Донецька
область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, буд. 15.

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. Захаркіна Ірина Валентинівна, юридична адреса: вул. Заводська,__9,
с.Жсланнс, Донецька область.

(інформація про замовника)
З Цільове та функціональне призначення земельної ділянки: оформлення права 
землекористування не потребує, відповідно до ті.4 ст.34 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності»; згідно генерального плану 
м. Новогродівка, затвердженого рішенням 1 Іовогродівської міської ради від 
06.04.1995 р. б/н - тери торія багатоповерхової забудови.

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки 
містобудівній документа ції на місцевому рівні)

Містобудівні умови і а обмеження:
1 ■ І рапичпо допустима висота будівель - не вище висоти першого поверху.____

(граннчиодопуе і има внеоз пість будинків, будівель і а споруд \ меч рах)
2. Не нормується. 1 Іриміщеиня вбудоване в житловий будинок.______________

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Ile визначається._________________________

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

9. Відступ від червоних ліній визначається згідно з ДБ11 6.2.2-12:2019. При 
визначенні мінімально допустимих відстаней від об'єкта, що проектується, до 
існуючих будинків та споруд врахувати нормативні розриви (побутові, 
протипожежні сані тарні тощо) відповідно до ДНІ 1 6.2.2-12:2019,
ДЬІІ В. 1.1 -7-2016 «Пожежна безпека об'єктів бу дівництва», ДЬІ1 В.2.2-40:2018 
«ІНКЛЮЗИВНІС ТЬ будівель і споруд», ІНШИХ будівельних норм, державних 
стандартів, норм і правил із визначенням ступе т о  во 111 есті й кості оточуючих 
буди і іків та споруд, нормативної інсоляції та освіти спості приміщень об’єктів 
будівництва та приміщень будинків на суміжних ;илянках.

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



5. В і де у ні і______________________________________________________________ _
(планувальні обмеження (охоронні іони гіам яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, іони 

регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту. зони охорони археологічного ку льту рного шару, в 
межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні іони об'» ктів природно-заповідного фонду.

прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6. Витримати охоронні дони інженерних мереж згідно ДЬІ1 Ь.2.2-12:2019 
«1 Ілаиуванпя та забудова територій».___________________________________ _ _ _
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку. інженй£Ш4лд<омунікаціи. відстані від об екта, що проектується, до

і  З  ВІДДІЛ
( І  архітектур

Начальник відділу містобудування 
та архітектури

(уповноважена осооа відповідного
уповноваженого орган} містобудування та архітектури)

Ю .М.Ьучок
( І І . І . Ь . )


