
У К Р А Ї Н А

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
Управління містобудування та архітектури

25006, м. Кродивницький, вул. Тараса Карпи, 68, тел. (0522) 22 86 78

№

на № від

Затверджено
Наказ управління містобудування
та архітектури Міської ради 

(найменування уповноваженого
міста Кропиеницького__________

органу містобудування та архітектури) 
від «02» квітня 2018 року

Внесення змін 
до містобудівних умов та обмежень 

для проектування об’єкта будівництва № 12/2017
«Реконструкція цокольного та першого поверхів нежитлової будівлі 

по вул. Ю рія Олефіренка, 1 -б в м. Кропивницькому 
Кіровоградської області під корпус фасування 

парфюмерно-косметичних виробів» 
реєстраційний номер 311 від 07.02.2017р.

Розглянувши заяву Кузьменка Руслана Івановича від 02.04.2018р. 
№ 18135 про внесення змін до назви об ’єкта проектування та пункту 1.1,
1.2, враховуючи зміну намірів внести зміни до назви о б ’єкта будівництва та 
викласти в наступній редакції:

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва 

«Реконструкція нежитлової будівлі по вул Юрія Олефіренка, 1-6 в 
м. Кропивницькому під корпус фасування парфюмерно-косметичних

виробів».
1. Загальні дані:

1.1. Назва об’єкта будівництва Реконструкція нежитлової будівлі по
вул Юрія Олефіренка. 1-6 в м. Кропивницькому під корпус фасування
парфюмерно-косметичних виробів ^

(вид будівництва, адреса або'місцезнаходження земельної ділянки)
1.3. Наміри замовника Реконструкція нежитлової будівлі по, вул Юрія 
Олефіренка. 1-6 в м. Кропивнииш^у^Щ^іОРПУС Фасування парфюмерно- 
косметичних виробів \

Начальник управління- 
головний архітектор міста

Жарова 22 59 55

В.Мездрін



У К р А ї  II А

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОГІИВНИЦЬКОГО
Управління містобудування та архітектури

25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 68, тел. 22-86-78, факс 22-47-35, arkh@ krmr.gov.ua

Н А К А З

від «02» квітня 2018$. №

Про затвердження внесення змін 
до містобудівних умов та обмежень 
для проектування об’єкта̂  будівництва

Відповідно до частини 6, 7 статті 29 Закону України «Про регулювання 
містобудівною діяльністю» із змінами №> 1817-У111 від 17 січня 2017року, 
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового- 
комунального господарства України від 31.05.2017р. № 135

НАКАЗУЮ

1. Затвердити внесення змін до містобудівних умов та обмежень для 
проектування об’єкта будівництва «Реконструкція неж итлової будівлі по 
вул. Юрія Олефіренка, 1-6 в м. Кропивницькому під корпус фасування 
парфюмерно-косметичних виробів».

2. Відповідальному працівнику внести відомості про надане внесення 
змін до містобудівних умов та обмежень до Реєстру містобудівних умов та 
обмежень не пізніше п’яіи робочих днів з дати видання цього наказу та 
оприлюднити на офіційному веб - сайті Міської ради міста Кропивницького.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління -  
головний архітектор ійіста

mailto:arkh@krmr.gov.ua

