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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
Управління містобудування та архітектури

Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 68, тел. (0522) 22 86 78

См. /с. № № 3 7 ^ /
на № від

Нове

Затверджено
Наказ управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської

(найменування уповноваженого
міської ради

органу містобудування та архітектури)
від «04» жовтня 2017 року № 47

Внесення змін до містобудівних умов та обмежень 
для проектування об’єкта будівництва

від 14.06.2017о. № 1863
будівництво комплексу будівель з адміністративно-побутовими

У з в ’язку

ариміщеннями по вул. Мурманській, 41 в м. Кропивницькому
Кіровоградської області 

з приписом №  23 про усунення порушень вимог законодавства у
сфері містобудівної діяльності від 28 серпня 2017 року, який виданий
управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській
області внести зміни до пунктів, а саме:
пункт 3 доповнити словами «цільове призначення земельної ділянки: землі
промисловості, транспорту, зв ’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення»;
пункт 4 доповнити словами: «відстань від о б ’єкта містобудування до
існуючих будівель не менше 15,0м, відстань до лінії регулювання
вул. Мурманської -  не менше 6,0м»
пункт 6 доповнити словами: «відстань від будівель, що проектуються до 
існуючих інженерних мереж
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менше 3,5м».
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Н А К А З

від 04 жовтня 2017р № 47

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

Відповідно до частини 7 статті 29 Закону України «Про регулювання 
містобудівною діяльністю» із змінами №1817-УІІІ від 17 січня 2017року, 
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового- 
комунального господарства України від 31.05.2017р. № 135

НАКАЗУЮ

1. Затвердити внесення змін та доповнень до містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної ділянки на об’єкт містобудування «Нове 
будівництво комплексу будівель з адміністративно-побутовими 
приміщеннями по вул. Мурманській, 41 в м. Кропивниць кому»

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 
веб - сайті Кіровоградської міської ради.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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