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Внесення змін та доповнень до
м істобудівних умов та обмеж ень на реконструкцію проїж дж ої частини
вул. О рдж онікідзе - вул. К олгоспна між вулицями К иївська, Братиславська в
м. Кіровограді від 10.09.2012р. № 3877
Розглянувш и звернення управління капітального будіництва К іровоградської
міської ради про внесення змін та доповнень до містобудівних умов та
обмежень на реконструкцію проїж дж ої частини вул. О рдж онікідзе вул. К олгоспна між вулицями Київська, Братиславська в м. Кіровограді
від 10.09.2012р. № 3877, внести зміни до назви о б ’єкта містобудування, п. 1.,
п.З, п. 4 та викласти їх в наступній редакції:
1.
Н азва о б ’єкта будівництва
реконст рукція проїзної частини
вул. Е льворт і - вул. М иколи Л евит ського м іж вул. К иївська та
Братиславська.
3.
Н ам іри зам овника
реконст рукція проїзної част ини вул. Ельворт і
(колишня вул. О рдж онікідзе) — вул. М иколи Л евит ського (колишня
вул. Колгоспна) м іж вул. К иївська та Брат иславська для створення
односмугового з ’їзду до нових ш т учних споруд під м агіст ральною залізницею
К от овськ - Знам ’я нка і залізнічною гілкою П А Т заводу «Ельворті».
4.
А дреса будівництва або місце розташ ування о б ’єкта м. Кропивицький
вул. Е льворт і - вул. М иколи Л евит ського м іж вул. Київська та
Брат иславська .
Д оповнит и м іст обудівні умови та обмеж ення пункт ом 13:
13. Вимоги щ одо створення безпереш кодного ж иттєвого середовищ а для
осіб з обмеж еними фізичними мож ливостями та інш их м аломобільних груп
населення Згідно з вимогами Д Б Н В .2.2-17-2006 «Дост упніст ь будинків і
споруд для м алом обільних груп населення».

Заступник начальника упра
начальник відділу
Головний спеціаліст

І.М артинова
І.Ж арова
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НАКАЗ
№ 36

від 22 серпня 2017р
Про затвердж ення містобудівних
умов та обмеж ень для проектування
об’єкта будівництва

В ідповідно до частини 7 статті 29 Закону України «Про регулювання
містобудівною діяльністю »
із змінами № 1817-V III від 17 січня 2017року,
наказу М іністерства регіонального розвитку, будівництва та житловогокомунального господарства України від 31.05.2017р. № 135
НАКАЗУЮ
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування о б ’єкта
будівництва на «Реконструкція проїжджої частини вул. Орджонікідзе вул.
Колгоспна
між
вулицями
Київська,
Братиславська
в
м. Кропивницькому».
2. В ідповідальному працівнику внести відомості про надані містобудівні
умови та обмеж ення до Реєстру містобудівних умов та обмежень не пізніше
п ’яти робочих днів з дати видання цього наказу та оприлю днити на офіційному
веб - сайті К іровоградської міської ради.
3. К онтроль за виконанням наказу залиш аю за собою.

Заступник начальника управління
начальник відділу

[.М артинова

