УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
Управління містобудування та архітектури
25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 68, тел. (0522) 22 86 78
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на № ____________в ід ______________

Затвердж ено

Наказ управління містобудування
та архітектури Кіровоградської
(найменування уповноваженого

міської ради_____________________
органу містобудування та архітектури)

від «27» жовтня 2017 року № £ 7
Внесення змін до містобудівних умов та обмежень
для проектування об’єкта будівництва
від С&-

£ .

Нове будівництво складу зі зберігання та очищення
рослинної олії по вул. Мурманській, 37-в у смт. Новому
в м. Кропивнииькому Кіровоградської області
Розглянувш и заяву ТОВ «М іфаль Оіл» від 25.10.2017р. № 2240 (вх.)
про внесення змін до м істобудівних ум ов та обм еж ень для проектування
о б ’єкта будівництва від 09.08.2017 року № 5202 внести зміни до назви
о б ’єкта м істобудування і до пункту 1, доповнити пункти 3,4 і 6 та викласти їх
в наступній редакції:
Н азва о б ’єкта будівництва

Нове будівництво складу зі зберігання готової продукції
по вул. Мурманській. З 7-е у смт. Нове в м. Кропивнииькому
Кіровоградської області
1. Загальні дані:

1.
Нове будівництво складу зі зберігання готової продукції по
вул. Мурманській. 37-в у смт. Нове в м. Кропивнииькому Кіровоградської
області

і.

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

П ункти 3, 4 та 6 м істобудівних умов та обмеж ень доповнити словами:

п.З «цільове призначення земельної ділянки - для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівнеої та іншої промисловості;
- функціональне призначенння земельної ділянки —розміщення виробничої
бази».

2

п.4 «відстань до лінії регулювання вул. Мурманської - не менше б, Ом,
відстань до існуючих будівель та споруд проектом прийняти на менше б, Ом
відповідно до Д Б Н 360-92**».
п.6 «відстань до існуючих інженерних мереж прийняти не менше 3,5м.»

Заступник начальника управ,
начальник відділу

Жарова 22 59 55

І.М артинова

КІРОВОГРАДСЬКА М ІСЬКА РАДА
Управління містобудування та архітектури
25006, м. К р о л ів н и ц ьки й , вул. Тараса Карпи, 68, тел. 22-86-78, факс 22-47235, arkh@ krm r.gov.ua

Н А К АЗ

№ б/

від 27 жовтня 2017р
Про затвердження внесення змін до
містобудівнихІумов та обмежень для
проектування о б ’єкта будівництва

В ідповідно до частини 7 статті 29 Закону України «Про регулювання
містобудівною діяльністю »
із змінами № 1817-У Ш від 17 січня 2017року,
наказу М іністерства регіонального розвитку, будівництва та житловогокомунального господарства України від 3 1.05,,2017р. № 135
НА КАЗУЮ
1. Затвердити внесення змін до містобудівних умов та обмежень для
проектування о б ’єкта будівництва «Нове будівництво складу зі зберігання т а

дчцщепня рослинної олії по вул. М урманській, 3 7-а у смт. Новому о
м. Кр от іви и ц ьком у Кір о в огр а дс ько ї о бл а ст і»
2. В ідповідальном у працівнику внести відомості про надані містобудівні
умови та обмеж ення до Реєстру містобудівних умов та обмежень не пізніше
п ’яти робочих днів з дати видання цього наказу та оприлю днити на офіційному
веб - сайті К іровоградської міської ради.
3. Контроль за виконанням наказу залиш аю за собою .
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Заступник начальника управління
начальник відділу

І. М артинова

