
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління містобудування  
та архітектури М іської ради 
міст а Кропивнииького

(найменування уповноваженого 
органу містобудування та архітектури)

від 21 травня 2018 року №  61

Містобудівні умови та обмеження  
для проектування об’єкта будівництва №  4-3

Н ове будівницт во будівлі для розміщ ення побут ових приміщень по 
вул. Енергет иків, 6-а в м. Кропивиииькому К іровоградської області

Загальні дані:

1 “ Н ове будівництво будівлі для розміщення побутових приміщень 
по вул. Енергет иків, 6-а ” в м. Кропиви ииькому К іровоградської області

(вид будівництва, алоеса або місне.знахопження земельної піпянк-мї

3. Ц ільове призначення зем ельної дтянки площ ею 1 ,9407га -п ід  
розміщення та експлуат ації основних підсобних і допоміж них будівель та
споруд підприємств переробної, маш инобудівної та інш ої промисловості.

ф ункціональне призначення зем ельної ділянки площею 1,9407га  -
під розміщ ення виробничої бази.

міста,Земельна ділянка відповідно до Генерального плану
затвердж еного ріш енням К іровоградської м іської ради від 12.09.2000р.
№ 2 6 7  відносит ься до промисловоїх зони м іст а

іечовихЗемельна ділянка зареєст рована в Держ авном у реєст рі
прав на нерухоме майно та Реєст ру прав власності на н ерухом е.майно.
Держ авного реєст ру Іпот ек , Єдиного реєстру заборон відчуж ення о б ’єктів 
нерухомого майна щодо о б ’єкта нерухомого майна 17.05.2018 р. 
реєстраційний номер об'єкт а нерухомого майна : 543456135101 за 
товариством з обмеж еною відповідальністю “АГРО  С Т А Р ”

згідно з витягом з Держ авного земельного кадаст ру про земельну  
ділянку від 03.08.2017 p. №  НВ- 3504664172017 кадаст ровий номер
земельної ділянки 3510100000:16:103:0003

помічними
Містобудівні умови та обмеження:

1. Відповідно до міст обудівного розрахунку із т ехніко-екої
показниками о б \гкта будівницт ва висота будівлі для розміщ ення побутових



приміщень- до 15,0м
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. М аксимально допустимий відсоток забудови зем ельної ділянки
становить - 35%
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

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

4. М інімально допустима відстань від будівлі для розміщ ення  
побутових приміщень, що проектується до червоних ліній  - 3 м 
Проект, будівля зблокована з будівлею, зазначеною на схематичному 
плані зем ельної ділянки літ. « X» розміщ ується по існуючій л ін ії 
регулювання забудови. М інімально допустимі відст ані від об'єкта, що 
проектується до існуючих будинків та споруд згідно Д Б Н  360-92**
“ М істобудування. П ланування і забудова м іських і сільських поселень “. 
не менш е - 1 ( ) , 0 м

(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, 
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. охоронні зони ним ’ят ок культ урної спадщини, м еж і історичних  
ареалів, зони регулювання забудови , зони охоронюваного ландш афт у, зони  
охорони археологічного культурного шару , в меж ах яких діє спеціальний  
реж им їх використ ання , охоронні зони об'єкт ів природно-заповідного  
фонду, прибереж ні захисні смуги, зони саніт арної охорони для проект, 
будівлі не заст осовуют ься
(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. Відстнь від будівлі, яка проектується, до існуючих мереж  не м енш е 3,5м. 
Відповідно до вілмог Д Б Н  В. 2.5-39:2008 «Інж енерне обладнання будинків і 
споруд». Зовніш ні м ереж і і споруди», врахувати охоронні зони інж енерних 

комунікацій , які розміщ ені на земельній ділянці з урахуванням розділу S 
додатку 8.1 Д Б Н  360-92** «М істобудування. Планування і забудова м іських і 
сільських поселень». П ередбачит и відведення поверхневих дощ ових і т алих  
вод по лот ках проїзної частини авт одорог і далі в систему водовідведення. 

П роект ування здійснювати на мат еріалах інж енерно- геологічних  
вишукувань М 1: 500. Після введення в експлуат ацію об ’єкта 

міст обудування передати виконавчу зйомку відкорегованих інж енерних 
мереж  до відділу планування та міст обудівного кадастру управління 

міст обудування та архітектури Кіровоградської м іської ради.
(охоронні зрни об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані ві (охоронні зони об’єктів 
транспорту, зв’язку, інжЬнерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних

/р к  мереж) •
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У К Р А ї Н А 
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

Управління містобудування та архітектури
25006. м. К рогіивницький, вул. Тараса Карпи, 68, тел. 22-86-78, факс 22-47-35, arkh@ krmr.gov.ua

від 25 травня 2018р № 61

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-VIII від 17 січня 2017року, наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального 
господарства України від 31.05.201 7р. № 135

НАКАЗУЮ

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта 
будівництва на “Нове будівництво будівлі для розміщення побутових 
приміщень по вул. Енергетиків, 6-а в м. Кропивницькому Кіровоградської 
області” .

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.

Начальник управління -  
головний архітектор

mailto:arkh@krmr.gov.ua

