
Містобудівні 
для проектуван

від “ /< ? ” т'А

умови та обмеження  
ня об’єкта будівництва

2017 р .№

ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Наказ управління містобудування тЬ

(найменування уповноваженого 

архітектури Кіровоградської місько

ради
органу містобудування та архітектури)

від “ 2017 р. № ^

Реконструкцій основної будівлі л г « У »  з надбудовою над частиною будівлі
(назва оі

другого поверху, будівництвом
'єкта будівництва)

прибудови та зі збільш енням в розмірах
прибудови літ. «У1» по вул. М урманській, 31-в у м. Кропивницькому

Кірове градської обл.

Загальні дані:

1. Реконструкція, Кіровоградська обл., м.Кропивницький,
(вид будівництва, адреса абф місцезнаходження земельної ділянки)

вул. М урманській, 31-в__________

З . Ц ільове призначення земельної ділянки: розміщ ення цеху по
(відповідність цільового та

виробництву печива  та існуюче
функціонального призначення земельної ділянки

функціональне використання: виробнич

територія
містобудівній ДОЮ'і

відповідають вимогаї
ментації на місцевому рівні)

лі використання території. встановлен им
Планом зонування території й іста Кіровограда, який затверджег ии
рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 р. № 24 56,
виробничі зони В: зони підприємств V класу шкідливості ПЗ-5) визначені для
розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього
середовища і потребують санітарнр-захисних зон до 50 м.

Містобудівні умови та обмеження:

1. До 15 м
(граничнодопустима висотніст|ь будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 40%
(максимально, допустимий

3, Не визначається
відсоток забудови земельної ділянки)

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови 
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)



4. Земельна ділянка на які

2

й планується реконструкція об’єкта н

і

е
(мінімально допустимі відстані від

межує з червоними лініями вул. ІУЬ
об’єкта, що проектується, до червоних ліній,

фманської, реконструкцію проводити бдз
ліній регулювання забуд

порушення меж земельної ділянкг
ови, існуючих будинків та споруд)

зі збереженням існуючої лінії забудо ви.
При проектуванні реконструкції пізийняти відстані до існуючих будинків та
споруд., згідне) з додатком 3.1 ДВІ2 360-92** та таблицею 1* СНиП ІІ-89-Й0,
не менше 9 м в залежності ві 1...д ступені вогнестійкості та категорії
виробництв. Відстані між буді злями та спорудами з виробничими
категоріями Г та Д (ступень во гнестійкості I, II, ІІІа) не нормують ся.
Відповідно до пункту 19 Порядю / розроблення проектної документації на
будівництво об'єктів, затверджен ого наказом М іністерства регіональне:го
розвитку, будівництва та житлове»-комунального господарства України р ід
16.05.2011 > 45, обґрунтован відхилення від будівельних норм:. їцо
забезпечують дотримання встан овлених вимог безпеки у спосіб, не
передбачений будівельними нору ами, можуть бути погоджені суб’єкт ОМ

нормування відповідно до встанові еного ним порядку.

5. Зони підприємств V класл шкідливості (В-5) потребують санітарв 0 -

захисних зон вю 50 м
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’ятої 
регулювання забудови, зони охоронюваного лащ 
межах яких діє спеціальний режим їх використай 
прибережні захисні смуги, зони санітарної охоро

6 . М інімальні відстані від

культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони 
шафту, зони охорони археологічного культурного шар> 
ня, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду 
чи)

фундаментів до існуючих інженеру

, В

их
(охоронні 

мереж, ЩО Н(
они об’єктів транспорту, зв’

з підлягають переї
ізку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта,

есенню: 5 м до водопроводу і напірної

каналізації, 3
що проектується, д:

м до самопливної
існуючих інженерних мереж)

каналізації, 2м до газопроводу низькіЭГО

тиску, 4 м до газопроводу середныэго тиску, 7-10 м до газопроводу високеЭГО

тиску, 0,6 м до кабелів силових всіх напруг і кабелів зв ’язку, 2м ДО

зовніш ньої стіни каналу, тунелю теплових мереж. Відстані від теплоїЇИХ

мереж при безканальному прокладіш ні до будинків і споруд слід прийдеІТИ

як для водопроводу. Відстань по юризонталі від проекції крайніх провб дів
ПЛ при їх найбільш ому відхиленгіі до найближчих частин будинків і спор УД,
які виступають, повинна бути від 2 до 8 м в залежності від напруги. Охороїані
зони: транс (Ьорматорної підста нції Зм (від огорожі), кабельної лі нії
електропередачі в ґрунті їм , повітряної лінії від 10 до 40м в залежності від
напруги. Санітарно-захисна зона 2 Л  від 20 до 40 м в залежності від напруї и .
Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зрііах
електричних Ітереж повинне бузи письмово узгоджене з власниками і.[ИХ

мереж, державними органами поже жної охорони та санітарного нагляду.

Начальник управління -- 
головний архітектор міста

Ткаченко 2:4 95 85



У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДС
Управління місто буд̂

25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи

ЬКА МІСЬКА РАДА 
)ування та архітектури
68, тел. 22-86-78, факс 22-47-35, arkh@krmr.gov.иб

Н А К А З

від 16 листопада 2017 року

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

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 
містобудівної діяльність », Порядку 
обмежень, затвердженого наказом 
будівництва та житлового-комунальн 
№ 135

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити містобудівні умов 
будівництва «Реконструкція основ 
частиною будівлі другого поверху, буд 
розмірах прибудови літ. «У 1» по вул 
Кіровоградської обл.»

№ 73

29 Закону України «Про регулювання 
ведення реєстру містобудівних умов та 
М іністерства регіонального розвитку, 

эго господарства України від 31.05.2017р.

и та обмеження для проектування об’єкта 
ної будівлі літ. «У» з надбудовою над 
івництвом прибудови та зі збільшення: 
Мурманській, 31-в у м. Кропивницью

м: в

2. Відповідальному працівнику 
умови та обмеження до Реєстру міс 
п ’яти робочих днів з дати видання ц 
веб - сайті Кіровоградської міської ра

внести відомості про надані містобуді 
тобудівних умов та обмежень не пізні 

кого наказу та оприлюднити на офіційне) 
ци.

3. Контроль за виконанням нак азу залишаю за собою.

Начальник управління -  
головний архітектор міста

му

ВН1

ше
му

В.Мездрін


