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містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки по 
вул. Бабушкіна, 23-а в м. Кропивницькому, а саме на реконструкцію 
адміністративної будівлі під 18-квартирний житловий будинок з добудовою 
третього поверху від 23.01.2014р. № 154

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» про 
внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної 
ділянки по вул. Бабушкіна, 23-а в м. Кропивницькому, враховуючи зміну 
намірів та наданий містобудівний розрахунок, який розроблений 
ТОВ «Модерн», внести зміни до назви об’єкта містобудування, п. 1., п.З, п. 7, 
п. 9 та викласти їх в наступній редакції: «реконструкція адміністративної 
будівлі під багатоквартирний житловий будинок по вул. Бабушкіна, 23-а 
в м. Кропивницькому».
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Н А К А З

від 10 серпня 2017р № 34

Про затвердження містобудівних 
умов та обмежень для проектування 
об’єкта будівництва

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

НАКАЗУЮ

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта 
будівництва на Реконструкція адміністративної будівлі з надбудовою 
третього поверху під багатоквартирний житловий будинок по 
вул. Бабуиікіна, 23-а в м.Кропивницькому Кіровоградської області

2. Відповідальному працівнику внести відомості про надані містобудівні 
умови та обмеження до Реєстру містобудівних умов та обмежень не пізніше 
п’яти робочих днів з дати видання цього наказу та оприлюднити на офіційному 
веб - сайті Кіровоградської міської ради.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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