Затверджено
Наказ управління містобудування
та архітектури Кіровоградської
(найменування уповноваженого

міської ради
органу містобудування та архітектури)

від «10» жовтня 2017 року № 52
Іістобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва
від
. / а J E 2017р. №
Нове будівні щтво котельні продуктивністю до 12,0 т/год
з утилиза цією відходів від переробки олійних культур
та встане влення парової турбіни потужністю ЗМВт
по вуя. Муі Уманській, 37-г, смт. Новем. Кропивницький
Кіровоградської області
1. Загальні дані:
1.
Нове будівницті ю котельні продуктивністю до 12,0 т/год
з утилизацією відходи? від переробки олійних культур та встановлення
парової турбіни поту:усністю ЗМВт по вул. Мурманській, 37-г, смт. Нове
м. Кропивницький Кірювоградської област і.
(вид будів ництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2.
товариство з ot теженою відповідальністю «ОЕЗ Градолія».
адреса: 25491 Кірово арабська область, м. Кропивницький ,
вул. Мурманська, 37-г.
Ідентифікаційний код юридичної особи 40200759
(інформація про замовника)

3.
Згідно з містоІ удівною документацією - Генеральним планом міста
Кропивницького ЗЄМЄ]іьна ділянка площею 5,7713га, що належить на праві
приватної власності ТОВ «ОЕЗ Градолія» відповідно до витягу з
Державного земельнеіго кадастру про земельну ділянку від 06.09.2017р.
№ НВ-350477499201 7, цільове призначення - 11,02 для розміщення та
експлуатації основні їх, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переро бної, машинобудівної та іншої промисловості.
кадастровий номер з емельної ділянки 3510166900:22:173:0091, яка надана
для розміщення заво ду по виробництву рослинних олій, відноситься до
промислової зони м іста (Балашівський пром. вузол). Згідно з Планом
зонування
територ її м. Кропивницького, який затверджено рішенням
Кіровоградської місьь:ої ради від 17 вересня. 2013 року № 2456, земельна
ділянка по вул. Мурмі інській, 37-г в м. Кропивнииькому, відноситься до зони
В-6 - зона резерву про числових та комунальних територій:
1. Містобудівні умови та обмеження
1.
Висоту будіве. гь прийняти не вище 20,0м та відповідно до
містобудівного розреіхунку з техніко-економічними показниками о б ’єкта
будівництва, який і юзроблений ПП «Укргенпроект» шифр 244/09/17.
(гранічнодопу ;тима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2.

Максімально доі густимий відсоток забудови становить 70%.
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

2
3.

Не враховується
(максимальна допустима щільність населення в межах житлової забудови
відг овідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4.
Земельна ділян ка, на якій розташований комплекс будівель по
вул. Мурманській, ; 7-г, смт. Нове, м. Кропивницький, смт. Нове.
Кіровоградської облас ті має 2 в ’їзди на територію підприємства.
Відстань від червон ої лінії та лінії регулювання вул. Мурманської до
комплексу будівель 62, Ом. Відстані від існуючих будівель і споруд до котельні
та парової турбини, иЮ проектуються прийняти не менше 12,0м
Згідно з Д Б Н В. 2.3-5-2 001 «Споруди транспорту. Вулииі та дороги населе них
пунктів» та затвердлісеною містобудівною документацією;
(мінімально доп) 'стимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній р егулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5.

Не встановлююі пься

(планувальні обмеження (ох оронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони о>юронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в
межах яких діє спеціальний зежим використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,
прі ібережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6.
Відстань від іс нуючих інженерних мереж до котельні та парової
турбини, шо проекту ється не менше 3,5м. Відповідно до вимог ДБН В.2.539:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд». Зовнішні мережі і
споруди», з урахуєанням розділу 8 додатку 8.1 Д БН 360-92**
«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».
Передбачити відведен ня поверхневих дощових і талих вод по лотках проїзної
частини автодорог і далі в систему водовідведення. Проектування
здійснювати на матігріалах інженерно-геологічних вишукувань М 1: і'00.
Після введення в екст уатацію об ’єкта містобудування передати виконавчу
зйомку відкореговаш їх інженерних мереж до відділу планування та
містобудівного када упру управління містобудування та архітектури
Кіровоградської іміськіїї ради.
(охоронні зони об’єкт ів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта,
ш о проектується до існуючих інженерних мереж)

Начальник управління
головний архітектор м іста
(уповноважена особа відповідн
уповноваженого органу
містобудування та архітектури)
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В.Мездрін

Ситуаційний план (наданий замовником)
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Викопіювання з містобудівної документації
]енерального плану м. Кіровограда
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Графічна частина містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки: «Нове будівництво котельні продуктивністю до 12,0 т/год
з утилизаиією відходів від переробки олійних культур та встановлення
парової турбіни потужністю ЗМВт по вул. Мурманській, 3 7-г. смт. Нове
м. Кропивнииький Кіровоградської області».
Пдготував
Головний спеціаліст
відділу планування та
містобудівного кадастру
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УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
Упр'авління містобудування та архітектури
25006, м. К ропивницький вул. Тараса Карпи, 68, тел. 22-86-78, факс 22-47-35, arkh@ krm r.gpv.ua

II А К А З
від 10 жовтня 2017р

№ 52

Про затвердження міс тобудівних
умов та обмежень для проектування
об’єкта будівництва

Відповідно до частини 7 статті 29 Закону України «ГІро регулювання
містобудівною діяльн :стю» із змінами №1817-VIII від 17 січня 2017року,
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловогокомунального господар ства України від 3 1.05.2017р. № 135
НАКАЗУЮ
1. Затвердити в:несення змін та доповнень до містобудівних умов та
обмежень забудови з ємельної ділянки на об’єкт містобудування
«Нове
будівництво котельн продуктивністю до 12,0 т/год. з утилізацією відходів
від переробки олійних культур та вст ановленням парової турбіни
потужністю
3,0
М Вт
по
вул.Мурманській,
37-г,
смт.
Нове
м. К ропивницький Кіровоградської області» .
2. Відповідально му працівнику внести відомості про надані містобудівні
умови та обмеження Ію Реєстру містобудівних умов та обмежень не пізніше
п’яти робочих днів з д ати видання цього наказу та оприлюднити на офіційному
веб - сайті Кіровограде: ької міської ради.
3. Контроль за в иконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління
головний архітектор м ста

В.Мездрін

