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М ІСТО БУДІВН І УМ ОВИ  ТА ОБМ ЕЖ ЕН Н Я  
забудови земельної ділянки

О б’єкт: Реконст рукція виробничої бази з будівництвом  
комплексу будівель т а споруд по вул. М урманській, 29-6,
смт. Н ове м. К ропивницький К іровоградської област і

Замовник : М аєвський Вадим Валентинович

• ї ґ  о 62 і

/ у е  ,  0 * і .

м. Кропивницький



Д.Г

Реконструкція

М істобудівні уі 
ія проектуванні

від о б . о  9

Затверджено
Наказ управління містобудування  
та архітектури Кіровоградської

(найменування

м іської ради
уповноваженого

органу містобудування та архітектури)

від «04» вересня 2017 року №  38

мови та обмеження  
а об’єкта будівницті

2017р. №
за
Г

вель та спорудвиробничої бази з будівництвом будь
по вул. М урманській, 29-6, смт. Нове, м. Кропивницький

1 . Реконструкції

Кіровоградської області.

1 . Загальні дані:
і виробничої бази з будівництвом будівель та споруд по

вул. М урманській, 29-6, м. Кропивницький Кіровоградської області.
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. М аєвський Вадим Валентинович
адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Бабуш кіна, 75-а
ідентифікаційний номер 2831719736  
паспорт громадянина України, с е р і я

2_
та номер: ЕА 316066, виданий

25.09.1997р., видавник Ульянівський РВ УМВС України в Кіровоградській
області

3 . Згідно

(інформація про замовника)

з Генеральним планом містоі Кропивницького,
містобудівною документацією - Планом зонування (Зонінг) території
м. Кропивницького, затвердж еного рішенням Кіровоградської м іської ради
від 17 вересня 201:1 року №  2456 земельна ділянка площею 2,8644га, яка
знаходяться в користуванні у Маєвського В. В. під розміщення виробничої
бази згідно з <витягом з Держ авного земельного кадастру про земельну
ділянку від 05.07.2017р. №  НВ-3504541002017, кадастровий номер земельної
ділянки 3510100000: 22:173:0065, відноситься до зони підприємств 5-го класу
шкідливості В-5 для об'єктів, то є дж ерелом забруднення навколишнього
середовища і потребують санітарне) — захисних зон до 50 м.

1. М істобудівні умови та обмеження

1. Висот у будівель та споруд (Існуючих) до 15,0м. Гранічно допустима
висота будівель>, що проектуються \(виробничо-складські приміщ ення) -  один
поверх, прийняти проектом не вище 10м. Відповідно до містобудівного
розрахунку з техніко-економічними показниками о б ’єкта будівництва, що
наданий замовником.

(фанічнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. М аксімально допустимий відсоток забудови становить 30%.
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
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3. Н е враховується____________________________________________ _________1
(максимальна допустима щільність населення в межах житлової забудови 

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4. Земельна ділянка , на якій розт аш ована виробнича база по 
вул. М урманській , 29-6 , смт. Нове, м. Кропиеницький Кіровоградської 
області м ає в ’їзд на територію підприємства.
Проектування нових будівель та споруд проводити з дотриманням  
нормативних відстаней від існуючих будівель не менш е 12,0м.
Проектом передбачити відстань від червоних ліній вул. М урманської до 
підприємства не менш е 6 , Ом. Відстань від існуючих будівель та будівель, що 
проектуються до червоної л ін ії та лін ії регулювання вул. М урманської 
становить 500м.
Згідно з Д Б Н  В .2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених 
пунктів» та затвердж еною містобудівною документацією.______________

(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, 
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Не встановлюються__________________________________________________ ^
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони 

регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в 
межах яких діє спеціальний режим використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,

прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Комплекс будівель та споруд виробничої бази підключено до міських
інж енерних комунікації, що проходять по т ерит орії виробничої бази.
Відповідно до вимог Д Б Н  В. 2.5-39:2008 «Інж енерне обладнання будинків і
споруд». Зовніш ні мереж і і споруди», відстань від інж енерних комунікацій ,
які розміш ені на земельній ділянці до комплексу будівель та споруд — не
менше 2,5м. Передбачити відведення поверхневих дощових і талих вод по
лотках проїзної частини автодорог і далі в систему водовідведення.
Проектування здійснювати на мат еріалах інж енерно-геологічних
вишукувань М І :  500. П ісля введення в експлуатацію об'єкт а містобудування
передати виконавчу зйомку відкорегованих інж енерних мереж  до відділу
планування та міст обудівного кадастру управління містобудування та
архітектури Кіровоградської м іської ради.

(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, 
що проектується до існуючих інженерних мереж)

Начальник управління- 
головний архітектор міста
(уповноважена особа відповідного 
уповноваженого органу 
містобудування та архітектури)

Ж арова 22 59 55
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Викопіювання з топографо-геодезичної підоснови
~  М ї ї 2000

■М'

об’єкт містобудування

Графічна частина міст обудівних умов та обмеж ень забудови земельної 
ділянки: «Реконструкція виробничої бази з будівництвом комплексу будівель 
та споруд по вул. М урманській , 29-6, смт. Нове, м. Кропивницький, 
Кіровоградська область»
Підготував 
Головний спеціаліст 
відділу планування та
містобудівного кадастру_ П Жарова



Викопіювання з м іст обудівної документації
План зонування (Зонінг) м. Кропивнииького. 

який затвердж ено рішенням Кіровоградської м іської ради 
від 17 вересня 2013 року №  2456  

МІ: 2000

Графічна частина м іст обудівних умов та обмеж ень забудови земельної 
ділянки: «Реконструкція виробничої бази з будівництвом комплексу будівель 
та споруд по вул. М урманській , 29-6, смт. Н ове , м. Кропивницький ,
Кіровоградська область»  
Пдготував 
Головний спеціаліст 
відділу планування та 
містобудівного кадастру І Жарова



25006, м. К ропивниць

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА М ІСЬКА РАДА 
Управління містобудування та архітектури

кий, вул. Тараса Карпи, 68, тел. 22-86-78, факс 22-47-35, arkh@ krmr.gov.ua

Н А К А З

від 04 вересня 201 7р № 38

Про затвердження 
умов та обмежень д. 
об’єкта будівництва

містобудівних 
;ля проектування

Відповідно д 
містобудівною діял 
наказу Міністерст 
комунального госп

о частини 7 статті 29 Закону України «Про регулювання 
льністю» • із змінами № 1817- V111 від 17 січня 2017року, 
ва регіонального розвитку, будівництва та житлового- 

рдарства України від 31.05.2017р. № 135

НАКАЗУЮ

1. Затвердити 
будівництва на «Р 
будівель і споруд 
Кіровоградської о

2. Відповідал 
умови та обмежен 
п ’яти робочих днів 
веб - сайті Кіровогр

3. Контроль

містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта 
еконструкція виробничої бази з будівництвом комплексу 
ио вул. Мурманській, 29-6, смт. Нове, м. Кроиивницький  
бласті»».
ьному працівнику внести відомості про надані містобудівні 
ня до Реєстру містобудівних умов та обмежень не пізніше 
з дати видання цього наказу та оприлюднити на офіційному 
адської міської ради.

за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління 
головний архітектор

mailto:arkh@krmr.gov.ua

