ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ управління містобудування

та архітек4&ут:№ Ш ькоІ ради

Містобудівні умови та обмежен
для проектування об’єкта будівництва №
Нове будівництво магазину по вул. Віктора Чмиенка. 9-а______
в м. Кропивнииькому Кіровоградської області
Загальні дані:
1 Нове будівництво магазину по вул. Віктора Чмиенка. 9-а

в м. Кропивнииькому Кіровоградської області
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

(інформація про замовника)

3. Цільове призначення земельної ділянки площ ею 0.0076 га для бхдівниитва та обслуговування будівель торгівлі
ф ункиіональне призначення земельної д и я н к и площ ею 0.0076 га під розміщення магазину.
Відповідно до
П лану зонування
території м. Кіровограда,
затвердженого ріш енням Кіровоградської міської ради від 12.09.2013р.
№ 2456 земельна ділянка по вул. Віктора Ч м иенка . 9-а відноситься до
підзони багатоквартирної ж ит лової забудови в меж ах санітарно-захисної
зони. Ж-Зс.
Земельна ділянка зареєстрована в Держ авному реєстрі речових прав
на нерухоме м айно про реєстраиію права власності 23.12.2015 р , номер
запису про право власності: 12706871 заЖ арун Світланою Борисівною.
Згідно з витягом з Державного зечеіьного кадастру про земельну
дізянку від 12.12.2017 р. № ЗВ- 9902202612017 _ кадастровий номер
зечезьної ділянки 3510100000:29:174:0084.
Містобудівні умови та обмеження:
1. Відповідно до наданого містобудівного розрахунку із технікоекономічними показниками об'єкта будівництва висота магазину - до 4,0 м.
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. М аксимально допуст имий відсоток забудови зечезьної д іїян ки

становить-100%.
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Не враховується.
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці
(кварталу, мікрорайону)

4. Будівлю магазину, іио проектується

розмістити
по червонім
лініям вулиці Віктора Чміленка.
існуючій л ін ії регулювання забудови
(відстань 0 м.). зблокованою з
існуючими: неж итловою будівлею та
гаражним комплексом. М інімально допустимі відстані від об'єкта. то
проектується до існуючих будинків та споруд прийм ат и відповідно до
таб.7. 1 додатку 3.1 Л Б Н 360-92** “ Містобудування.
Планування і
забудова м іських і сільських поселень
не м енш е - 1 2 .0 м
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруді)

5. Охоронні зони пам 'ят ок культурної спадщини, меж і історичних
ареалів . зони регулювання забудови, зони охорон юваного ланд шаф ту, зони

охорони археологічного культурного шару, в меж ах я к и х діє спеціальний
реж им їх використання, охоронні зони о б ’єктів природно-заповідного фонду.
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони для проект, будівлі не
застосовуються
(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 природнсі-заповідного фонду,
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Відстань від будівлі, яка проектується, до кабелю зв'язку - 1 м.
електрокабелю - 2 , 0 м. до мереж водопроводу, газопроводу . каналізації з
урахуванням розділу 8 додатків 8.1. 8.2 Д Б Н 360-92** «Містобудування.
П ланування і забудова м іських і с'їльських поселень» не м енш е 3 ,0 м
Проектування здійснювати на мат еріалах інж енерно- геологічних
вишукувань М 1: 500 з уточненням на місцевості.
П ісля введення в
експлуатацію о б ’єкта містобудування передати виконавчу зйомку
відкорегованих інж енерних мереж до відділу планування та містобудівного
кадастру управління містобудування та архітектури Кіровоградської
міської ради.
(охоронні зрни об'єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані ві (охоронні зони об’єктів
транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних
мереж)
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віл 25 травня 201 8р

№ 63

Про затвердження містобудівних
Умов та обмежень для проектування
об'єкта будівництва

Відповідно до частини 6, 7 статті 29 Закону України «Про регулювання
містобудівною діяльністю» із змінами № 1817-УІІІ від 17 січи я 2017року, наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлс вого-комунального
господарства України від 31.05.2017р. № 135
НАКАЗУЮ

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для пр ректування оо єкта
будівництва на 1 Нове будівництво магазину по вул. Вікт ора Чміленка, 9-а
в м. Крогіивницькрму Кіровоградської області” .
2. Відповідаль ному працівнику внести відомості про надгані містобудівні
умови та обмеже ння до Реєстру містобудівних умов та об межень не пізніше
п ’яти робочих дн в з дати видання цього наказу та оприлюдн ити на офіційному
веб - сайті Кірова градської міської ради.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління
головний архітектор

В.Мездрін

