ЗА ТВ Е РД Ж Е Н О
Наказ
управління
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ради
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від

М істобудівні умови та обмезІЕвУій£їф^
для проектування о б ’єкта будівництва
від
№ 4^
Реконструк :ція квартири № 3 (без зміни зовніш ніх геометричних розмірів
(назва об'єкта будівництва)

ф ундам ентів у плані) під магазин непродовольчих товарів
Загальні дані:
1. Реконструкція,

Кіровоградська обл., м. Кропивнипький,

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

вул. Соборна, 23/34

3. Не визначено згідно з частиною четвертою статті 34 Закону
(відповідність цільового та функціонального призначення зеііельної ділянки

У країни «П ро регулю вання містобудівної діяльності»
містобудівній документації на місцевому рівні)

М істобудівні умови т а обмеження:
1. Не визначається
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. Не визначено згідно з частиною четвертою статті 34 Закону
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

У країни «П ро регулю вання містобудівної діяльності»
3. Не визначається
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4. В ідстань від фундаментів ж итлового будинку в якому розташ ована
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,

2
квартира, що реконструю ється, до червоних ліній вул. С оборної - 10 м, до
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

лінії забудов: и - 1 0 м, м інім альна відстань до існую чих будинків -1 5 м
5 .Ж -3 . Зона багатоквартирної ж итлової та гром адської забудови.
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів,

Проектом

передбачити

реконструкцію

ж итлової квартири (переведеної

зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного

до категорії неж илих згідно з ріш енням виконавчого комітету М іської ради
зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного

міста К ропивницького від 13 березня 2018 року № 133) без аміни її зовніш ньої
шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного
фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

непродовольчих товарів. Відповідно до п. 2.50 ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і
споруди. Ж итлові будинки. Основні положення» у перш ому, другому і
цокольному поверхах ж итлових будинків допускається розміщ увати
.
.
'
'
приміщ ення кіагазинів роздрібної торгівлі. Не допускається розміщ ення
спеціалізованих магазинів будівельних, мастильних та інш их товарів,
експлуатація яких мож е призвести до забруднення території і повітря
ж итлової забудови, магазинів з продажу вибухо-пож еж онерезпечних речовин
і матеріалів.
6. В ідстані від фундаментів житлового будинку в як^:)му розташ ована
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відс- ані від об’єкта,

квартира, що реконструю ється, до існую чих інж енерних меф>еж: водопроводу
що проектується, до існуючих інженерних мереж)

- 13 м, каналізації електропередачі - 21м.

Н ачальник упр я и т н н я
головний архіт ектор міста
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УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
Управління містобудування та архітектури
25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 68, тел. 22-86-78, факс 22-47-35, arkh@krmr.gov.ua
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НАКАЗ

ВІД “ £ £ . ” £ ■ / ? / 2018 року

№

Про затвердж ення містобудівних
умов та обм еж ень для проектування
о б ’єкта будівництва
В ідповідно до ч. 6, 7
ст. 29 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», П орядку ведення реєстру містобудівних умов та
обмежень, затвердж еного наказом М іністерства регіонального розвитку,
будівництва
та
ж итлового-комунального
господарства
України
від

31.05.2017р. № 135
НАКАЗУЮ :

1. Затвердити містобудівні умови та обмеж ення для проектування
об’єкта будівництва «Реконструкція квартири № 3 (без зміни зовніш ніх
геометричних розм ірів фундаментів у плані) під магазин непродовольчих
товарів по вул. С оборній, 23/34 в м. К ропивницькому К іровоградська 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 .

Начальник управління головний архітектор м іста

