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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
Управління містобудування та архітектури
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№  ■' •" ' ' 

на № _____________ в ід ________________

Затверджено
Наказ управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської

(найменування уповноваженого 

міської ради_____________________ 1
органу містобудування та архітектури)

від «04» жовтня 2017року № 46

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

від 10.09. 2012р. № 3877 
Реконструкція проїжджої частини вул. Орджонікідзе- 

вул. Колгоспна між вулицями Київська та Братиславська
в м. Кіровограді

Розглянувши звернення управління капітального будівництва
Кіровоградської міської ради від 03.10.2017р. № 2972 про внесення змін та 
доповнень до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 
на об’єкт містобудування «Реконструкція проїжджої частини вул. 
Орджонікідзе - вул. Колгоспна між вулицями Київська та Братиславська в 
м. Кіровограді внести зміни до назви об’єкта містобудування та адреси у 
пунктах 1, 3, 4, 5, 9 та викласти в наступній редакції: «Реконструкція 
проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в 
м. Кропивницький;
пункт 8 доповнити словами «та змін УкрНДІ проектування міст 
«Діпромісто» внесених до генерального плану міста у 2013 році».

Начальник управління- 
головний архітектор міста

/
  В.Мездрін

Жарова 22 59 55
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від 04 жовтня 20 ] 7р Лу 46

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. ЛІ», 135

НАКАЗУЮ

1. Затвердити внесення змін та доповнень до містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної ділянки на об’єкт' містобудування 
«Реконструкція проїлсдлсої частини вул. Ельворті, вул. Миколи 
Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький»

2. Відповідальному працівнику внести відомості про надані містобудівні 
умови та обмеження до Реєстру містобудівних умов та обмежені, 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.

Начальник управління -  
головний архітектор міста В.Мездрін


