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М істобудівні умови та обмеж ення
для проектування об’єкта будівництва

від “ £ £ ”_ £ 2 2 £ £ ^ 2 0 1 8 р. № УУ

Нове будівництво іт оргівельно-побутового комплексу з облаштуванням
(назва об'єкта будівництва)

паркінгу автомобілів по вул. Генерала Родимцева у м. Кропивницькому
Кіровоградськоїобл.
Загальні дані:

1. Нове будівництво.

Кіровоградська обл., м. Кропивницький.

;:вництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
(вид будівк

вул. Генерала Родимцева___________________________________

3. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки

обслуговування будівель торгівлі та вид використання земельної ділянки:
містобудівній документації на місцевому рівні)

під розміщення торгіівельно-побутового комплексу з облаштування паркінгу
автомобілів відповідають вимогам використання території, встановленим
Планом зонування території міста Кіровограда, який затверджений
рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 р. № 2456, торговельні зони ГМ істобудівні умови та обмеження:

1. 8,0 м
(граничн ^допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 16,22%
(макс имально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

2

3. Н еві4значае:ться
(максим аль но допустима щільність населення в межах житлової забудови
відг ювідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4. Відстань ві д будівель, що проектуються, до червоних
(мінімфіьно ДОІГ/стимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,

ліній вул. Генерала Рсідимцева - 6 м; до існуючих будинків та споруд - не
Л ІН ІЙ ] іегулювання

забудови, існуючих будинків та споруд)

меншег 10 м. Місце розташування об’єкта не повинно порушувати меж
земельної ділянки.
5. Відсутні
(планувальні обмеже ння (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів,
зони реї улю вання забудови, з они охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного
шару, в межах яких діє спеціа тьний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного
фонду, Еірибережні захисні ему ги, зони санітарної охорони)

6. Мінімальні відстані від фундаментів об’єктів, що проектуються.
(охоронні зрни об’єкт ів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта,

ДО іс нуючих інжене рних мереж, що не підлягають перенесенню; 0,6 м
ш о проектується, до існуючих інженерних мереж)

до кабелів сиілових всіх напруг і кабелів з в ’язку.
Для забезпечення
виконання вимог буді вельних норм, проектною документацією передбачити
перенесення інжене]: них мереж на нормативну відстань від об’єкта
будівництва, за техніч ними умовами власників (балансоутримувачів) мереж.
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НАКАЗ
2018 року

ВІД

Про затвердження містобудівних
умов та обмежень для Ефроектування
об’єкта будівництва
Відповідно до ч. 6, 7 ст. 29 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», Порядку ведення реєстру містобудівних умов та
обмежень, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлового-комунального господарства України від
31.05.2017р. № 135

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити м істобудівні умови та обмеження для проектування
об’єкта будівництва «Н ове будівництво торгівельно-побутового комплексу з
облаштуванням паркін гу автомобілів по вул. Генерала Родимцева у
м. Кропивницькому Кір овоградської обл.»
внести відомості про надані
2. Відповідальн ому працівнику
містобудівні умови та обмеження до Реєстру містобудівних умов та обмежень
не пізніше п ’яти робоч их днів з дати видання цього наказу та оприлюднити
на офіційному веб - саиті Кіровоградської міської ради.
ЗІ Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління
головний архітектор м^ста

В.Мездрін

