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Затверджено
Наказ управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської

(найменування уповноваженого 

міської ради_____________________
органу містобудування та архітектури)

від «03» березня 2018року № 29.

Внесення змін 
до містобудівних умов та обмежень 
ектування об’єкта будівництва № 51/2017,
івництво репетиційної зали для академічного

театру і музикі, пісні і танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної
філармонії по вул. Кавалерійській, 8 м. Кропивницькому

Кіровоградської області» 
наказом управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради від 26 липня 2:017 року № 24

Розглянувши
Кіроворадської обласної державної адміністрації від 05.03.2018р. № 4.55 про

звернення управління капітального будівництва

внесення змін до назви о б ’єкта проектування та пункту 1 внести зміни до
назви об ’єкта будівництва та викласти їх в наступній редакції:

дД
«Добудова прим

Містобудівні умови та обмеження 
я проектування об’єкта будівництва
іщень репитиційної зали для академічного театру

музики, піст і танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної філармонії 
за адресою: вул. Кавалерійська, 8 в м. Кропивницький-реставрація».

1. Загальні дані:
1. Добудова примкнень репитиційної зали для академічного театру 
музики, пісні і танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної філармонії 
за адресою: вул. Кавалерійська, 8 в м. КропшуДмькіт-ресщавраиія.

(вид б>

Начальник управління- 
головний архітектор міста

Жарова 22 59 55

дівництва, адреса або місцезнахі

ездрін
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Н А К А З

від 03 березня 2018 р.) № 29

Про затвердження вне 
містобудівних умов та 
проектування об’єкта будівництва

сення змін до 
обмежень для

Відповідно до 
містобудівною діяльні 
наказу Міністерства 
комунального господа

частини 6, 7 статті 29 Закону України «Про регулювання 
стю» із змінами №1817-УІІІ від 17 січня 2017року, 
регіонального розвитку, будівництва та житлового- 

зства України від 31.05.2017р. № 135

НАКАЗУЮ

1. Затвердити 
проектування об’єкта 
для академічного

внесення змін до містобудівних умов та обмежень для 
будівництва «Добудова прітіщень репитинійної зали 

адемічного театру музики, пісні і танцю «Зорянії» Кіровоградської
обласної філармонії за адресою: вул. Кавалерійська, 8 в м. Кропивницькии-
реставращя.»

2. Відповідальному працівнику внести відомості про надані містобудівні 
до Реєстру містобудівних умов та обмежень не пізніше 

дати видання цього наказу та оприлюднити на офіційному
умови та обмеження 
п’яти робочих днів з
веб - сайті Кіровоградської міської ради.

З. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління -  
головний архітектор упста

mailto:arkh@krmr.gov.ua

