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/
Нове будів ництво багатоквартирних ж итлових будинків з вбудовано(назва об'єкта будівництва)

прибудованими прим іщ еннями по вул. Ю рія О леф іренка та вул. Іванг і
П охитонова. 3/28 у м. Кропивницьком у К іровоградської обл.
_

Загальні дані:
1. Нове будівництво, вул. Ю рія Олефіренка, вул. Івана Похитонова. 3/28
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

м. Кропивниць кий. Кіровоградська обл..

3. Згідію із витягами з Д ерж авного реєстру речових прав на нерухоме
(від довідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки

майно про ре єстрацію права власності від 22.11.2016 р. № 73567369

та

містобудівній документації на місцевому рівні)

№ 73584046 цільове призначення земельних ділянок: площ ею 0,2730 га.
кадастровий Т® 3510100000:29:174:0013, місцерозташ ування
вул. Ю рія
О лефіренка
(колиш ня
вул.
Ф рунзе)
(біля
Ковалівського
парку).
м. Кропивниціький. К іровоградська обл. (договір суборенди від 02.11.2016р.)
та площ ею 0, 5595га, кадастровий № 3510100000:29:174:0021. за адресою
вул. Івана П о хитонова, 3/28 (колиш ня вул. Радянська), м. Кропивницький,
Кіровоградськ а обл. (договір суборенди від 02.11.2016 р.) - для будівництва
і обслуговуваіння багатоквартирного ж итлового будинку. В ідповідно до
витягів з Де рж авного зем ельного кадастру про земельну ділянку від
07.05.2018 р. № Н В -3505643562018
та № Н В -3505643562018
цільове
призначення вищ езазначених земельних ділянок - 02.03, для будівництва і
обслуговувані і я багатоквартирного житлового будинку; категорія земель землі житлове її та гром адської забудови; вид використання - для розміщ ення
житлового будівництва; для будівництва багатоквартирного ж итлового
будинку відповідно.

В ідповідно до Плану зонування території міста Кіровограда,
затвердж еного ріш енням К іровоградської м іської ради від 17.09.2013 о.
№ 2456. вищ езазначені земельні ділянки розташ овані в торгівельній зоні
(Т-6); згідно з Генеральним планом забудови м. К іровограда, затвердж еного
ріш енням К іровоградської міської ради від 12 вересня 2000 р о к у № 627. - на
території ж итлової багатоповерхової забудови. Враховую чи, шо ст.16 Закону
України «П ро регулю вання містобудівної діяльності» до містобудівної
докум ентації на місцевому рівні, крім плану зонування та детального плану
території, віднесено генеральний план населеного пункту, в даному випадку
можливо надання містобудівних умов та обмеж ень з урахуванням актуальних
проектних ріш ень (багатоповерхові житлові будинки) на цю територію
перспективного будівництва, які містить Генеральний
план забудови
м. Кіровограда
Містобудівні умови та обмеження:
1. В ідповідно до містобудівного розрахунку - 4 0 м

(10 поверхів), за

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

умови дотрим ання норм ативних розривів
приміщ ень та територій майданчиків

та

умов

інсоляції ж итлових

2. В ідповідно до містобудівного розрахунку - 40 %
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. У меж ах 180-450 лю д./га
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4. В ідстань

від

о б ’єкта, що проектується, до

червоних ліній

(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,

вул. Ю рія О леф іренка - 70 м. Червоні лінії інш их вулиць в даному районіі не
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

визначені. М інімально допустимі відстані від червоних ліній магістральних
вулиць до ліній забудови не менш е 6 м, ж итлових - не менш е 3 м (житлові
будинки з вбудованим и у перші поверхи приміщ еннями громадського
призначення допускається розміщ увати по червоній лінії). При проектуванні
прийняти відстані: між довгими сторонами ж итлових будинків (побутові
розриви) не менш е - 20 м; між довгими сторонами і торцями з вікнами із
ж итлових кім нат цих будинків - не менш е 15 м; між ж итловими і
будинками приймати на основі розрахунків інсоляції і
громадськими
освітленості відповідно до норм, але не менш е протипож еж них розривів -- 8 м
Відповідно до пункту 19 П орядку розроблення проектної докум ентамії на
будівництво об'єктів, затвердж еного наказом М іністерства регіонального
розвитку, будівництва та ж итлово-комунального господарства У країнгг від
обгрунтовані відхилення від будівельни х норм. що
16.05.2011
N» 45,
забезпечую ть дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб. не
передбачений будівельними нормами, мож уть бути погоджеіп су б ’єктом
нормування відповідно до встановленого ним порядку.

5. Відсутні
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зон|і
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в
межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного форду,
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. М інім альні

відстані від фундаментів о б ’єкта, що проектується.

(охоронні 3они об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта,

до

існую чих

інж енерних

мереж, що

не підлягаю ть

перенесенню :

м

що проектується, до існуючих інженерних мереж)

до водопроводу і напірної каналізації; 3 м до сам опливної каналізації; 3,6 м
до кабелів силових всіх напруг і кабелів зв’язку; 2м до зовніш ньої сггіни
каналу, тунелю теплових мереж, 5м - до оболонки безканальної прокладки
теплових мереж; 2м до газопроводи горю чих газів низького тиску. 4м середнього тиску, 7 10м - високого тиску. В ідстань по горизонтал і від
проекції крайніх проводів ПЛ при їх найбільш ому відхиленні до найближчих
частин будинку, які виступаю ть, повинна бути від 2 до 8 м в залежності від
напруги. О хоронні зони: трансф орматорної підстанції - Зм (від огорожі);
кабельної лінії електропередачі в ґрунті - їм ; повітряної лін ії - від 10 до 40м в
залежності від напруги. С анітарно - захисна зона ПЛ - від 20 до 40 м в
залежності від напруги. Використання земельних ділянок в охоронних і
санітарно-захисних зонах електричних мереж повинне бути письмово
узгодж ене 3 власникам и цих мереж, держ авними органами пож еж ної
охорони та санітарного нагляду. Для забезпечення виконання вимог
будівельних норм, проектною докум ентацією
передбачити перенесення
інж енерних мереж на нормативну відстань від о б ’єкта будівництва, за
технічними умовами власників (балансоутрим увачів) мереж.
-
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НАКАЗ
від “ Ґ З ”

2018 року

№

Про затвердж ення містобудівних
умов та обм еж ень для проектування
о б ’єкта будівництва
В ідїю відно до ч. 6, 7
ст. 29 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», Порядку ведення реєстру містобудівних умов та
обмежень, затвердж еного наказом М іністерства регіонального розвитку,
будівництва
та
житлового-комунального
господарства
України
від
31.05.2017р. № 135
НАКАЗУЮ :

1. Затвердити містобудівні умови та обм еж ення для проектування
о б ’єкта будівництва «Н ове будівництво багатоквартирних житлових будинків
з вбудовано-прибудованими приміщ еннями по вул. Ю рія О лефіренка та
вул. Івана П охитонова, 3/28 у м. Кропивницькому К іровоградської обл.»
2. В ідповідальному працівнику
внести відомості про надані
містобудівні умови та обмеження до Реєстру містобудівних умов та обмежень
не пізніш е п ’яти робочих днів з дати видання цього наказу та оприлюднити
на офіційному веб - сайті Кіровоградської міської ради.
3. К онтроль за виконанням наказу залиш аю за собою .

Н ачальник управління головний архітектор м іста

