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Нове будівництво храму святого Миколая Чудотворця в с.Червоновершка Компаніївської 
територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:
1. Нове будівництво, Кіровоградська обл., Кропивницький район, Компаніївська територіальна 

громада, с. Червоновершка (станом на 01.01.2021), с.Червоновершка, вул.Федосїівська 
Адреса за адміністративно-територіальним поділом до 01.01.2021: Кіровоградська обл., 
Компаніївський р., с. Червоновершка

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЯ НА ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ МИКОЛАЯ
МИРЛІКІЙСЬКОГО ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ С. 
ЧЕРВОНОВЕРШКА КОМПАНІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ" (38589304)______

(інформація про замовників)

3. Кадастровий номер: 3522885900:02:000:1172. Площа: 0.1 га. Цільове призначення: 03.04 Для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій Для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.
Функціональне призначення: P-З (Рекреаційна зона озеленених територій загального користування) 
згідно документу: Про затвердження герального плану та Плану зонування с.Червоновершка 
Ознака відповідності цільового використання та функціонального призначення земельної ділянки: 

відповідає
(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. 25 м____________________________________________________________________________________

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 15.5 %__________________________________________________________________________________
(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: 3 м
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки: 1 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. згідно містобудівної документації
- З м

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

Начальник відділу
(посада)

Пустова Ірина Володимирівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Документ створено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Дата створення: 18.01.2022
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НАКАЗ

Від 18 січня 2022 року №1

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

Відповідно до частини 6 статті 29 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності « із змінами №3038 -VI від 01.01.2022 року, наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України 31.05.2017 р. №135

НАКАЗУЮ

Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта 
будівництва на «Нове будівництво храму святого Миколая Чудотворця в 
с. Червоновершка Компаніївської територіальної громади Кропивницького 
району Кіровоградської області »

1. Головному спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, 
містобудування, архітектури Компаніївської селищної ради внести відомості 
про надані містобудівні умови та обмеження до Реєстру містобудівних умов 
та обмежень не пізніше п’яти робочих днів з дати видання цого наказу та 
оприлюднити на офіційному веб-сайті Компаніївської селищної ради ;

2. Контроль за виконання наказу лишаю за собою

Начальник відділу житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітектури Ірина ПУСТОВА



Додаток
Витяг з містобудівної документації та топооснова

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

Реєстраційний номер MU01:0165-3509-3385-7999

Тип документа Містобудівна документація



ВИТЯГ З МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ с. ЧЕРВОНОВЕРШКА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Земельна ділянка, що відведена в постійне користування Регіональна 
громада (Парафія) Святителя Миколая Мирлікійського Олександрійської 
єпархії Української Православної Церкви цільове призначення якої «для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 
організацій» площею 0,1000 га що розташована за адресою: вул. 
Федосіївська, с. Червоновершка, Кіровоградська область, Кропивницький 
район, відповідно до Генерального плану та Плану зонування 
с. Червоновнршка затвердженого рішенням сесії Червоновершківської 
сільської ради від 10.04.2017 року №133 земельна ділянка розташована в 
існуючих зонах P-З (рекреаційна зона озеленених територій загального 
користування) на якій можливе розміщення культової споруди.

ФРАГМЕНТ ВИКОПІЮВАННЯ З ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 
с. ЧЕРВОНОВЕРШКА земельної ділянки в межах населеного пункту
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