МІСЬКА РАДА МІСТА КРОІІИВНИЦЬКОГО
Управління містобудування та архітектури
25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 68, тел. 22-86-78, факс 22-47-35, arkh@krmr.gov.ua

НАКАЗ
бід “ 0& ”

2018 року

№ /6

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 «П ро регулю вання
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
о б ’єкта будівництва «Н ове будівництво складської будівлі для зберігання
автозапчастин по
вул. Генерала Родимцева, 106-а у м. Кропивницькому
К іровоградської обл.»
2. В ідповідальном у працівник;/
внести відом ості про надані
містобудівні ум ови та обмеж ення до Реєстру містобудівних умов та обмежень
не пізніш е п ’яти робочих днів з дати видання цього наказу та оприлюднити
на офіційному веб - сайті К іровоградської міської ради.
3. К онтроль за виконанням наказу залиш аю за собою.
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ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ

управління

міст обудування

(найменування уповноваженого

та

архіт ект ури

М іської
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органу містобудування та архітектури)

м іст а Кропивницького______________
від “ ££_ ’У / і ? / у / у 2018 р. № /у?

М істобудівні умови та обмеж ення
для проектування об’єкта будівництва
від
'\ m 70 r a
2018 р. № А1___

Н ове будівництво складської будівлі для зберігання автозапчастин по
(назва об'єкта будівництва)

вул. Г енерала Родимцева, 106-а у м. К ропивницьком у К іровоградської обл.
Загальні дані:
1. Нове будівництво.

Кіровоградська обл., м. Кропивницький,______

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

вулі Генерала Родимцева, 106-а_____________________________________________

3. Ц ільове призначення земельної ділянки - для будівництва

та

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки

експлуатації основних, підсобних

і допом іж них

будівель та

споруд

містобудівній документації на місцевому рівні)

підприємств
переробної,
маш инобудівної
та
інш ої
промисловості;
функціональне призначення - складська забудова, відповідаю ть вимогам
вико ристання території, встановленим П ланом зонування території м іста
К іровограда, який затвердж ений ріш енням К іровоградської міської ради
від г' 17.09.2013 р . № 2456, - комунально-складська зона КС-5.
М істобудівні умови та обмеження:
1. 1 0 м
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 28,62 %
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. Не визначається
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

2
4. В ідстань від

о б ’єкта, що проектується,

до червоних ліній

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

ву'д. Г енерала Р о д и м ц е в а - 6 м; до будівель, розташ ованих на суміж них
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

територіях - не менш е 9 м.
М ісце розташ ування о б ’єкта не повинно
поруш увати меж зем ельної ділянки.________________________________________
5. КС-5. Зона розміщ ення о б ’єктів 5-класу санітарної класифікації
(плаїнувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони

прг□ надаю ться

для розміщ ення підприємств, щ о є дж ерелом забруднення

регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного

навколиш нього середовищ а і потребую ть санітарно-захисних зон до 50 м.
культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів
прирюдно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. М інім альні відстані від фундаментів о б ’єкта, щ о проектується.
(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта,
ДО

існую чих

інж енерних мереж, що не підлягаю ть перенесенню : 0,6 м
що проектується, до існуючих інженерних мереж)

кабелів силових всіх напруг і кабелів зв ’язку; 4 м до газопроводу
середнього тиску. В ідстань по горизонталі від проекції крайніх проводів П Л
Прг[ їх найбільш ом у відхиленні до найближ чих частин будинку, які
виступаю ть, повинна бути від 2 до 8 м в залеж ності від напруги. Охоронні
зони повітряної лінії - від 10 до 40м в залеж ності від напруги. Санітарно захисна зона
ПЛ від 20 до 40 м в
залеж ності від напруги.
В икористання зем ельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах
електричних мереж повинне бути письмово узгодж ене з власниками цих
мереж, держ авним и 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 технічним и ум овам и власників
(балансоутримувачів) мереж._______________________________________________
ДО
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