
   КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                           відділ містобудування та архітектури 
74800, Херсонська обл., м.Каховка, вул. Велика Куликовська, 103,

тел.(05536) 4-03-79, факс (05536) 2-01-83, Е-mail: arhitekt @ kakhovka-rada.gov.ua 

   

                                                          Наказ 
              про затвердження містобудівних умов та обмежень
                     для проектування об'єкта будівництва

                                    від  22. 10.2018 р.   № 9

    Відповідно до ч.8 ст. 29 Закону України ,, Про регулювання містобудівної
діяльності"  та  наказу  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та
житлово - комунального господарства України від 31 травня 2017 року  № 135 
,, Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень"
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня  2017 р. № 714/30582
та  розглянувши  заяву  про  внесення  змін  до  наданих  містобудівних  умов  та
обмежень від 04.09.2018 року № 6.
                                    Корнієнко Наталії Володимирівні
                                                        ( замовник)

 НАКАЗУЮ:
 
   1.  Затвердити  внесення  змін  до  містобудівних  умов  та  обмежень  для
проектування об'єкту будівництва : ,, Будівництво  торговельних       об єктівʼ
по       вул. Кооперативна №22/ 1, № 22 та на розі вулиць Кооперативна № 22/1
і Є.Патона в м. Каховка Херсонської  області".
                                 (назва об єкта та його місцезнаходження)ʼ

   2. Дані внесених змін до містобудівних  умов та обмежень від 04.09.2018 року
№ 6   внести  до Реєстру   містобудівних умов та  обмежень  не  пізніше п ятиʼ
робочих днів з дати видання цього наказу та оприлюднити на офіційному веб-
сайти Каховської міської ради.

    3. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою.

Головний спеціаліст відділу містобудування 
та архітектури                                                                            Т.В. Кантова



                                                                               Додаток 
                                                                                     до Порядку ведення реєстру    
                                                                                     містобудівних умов та обмежень
                                                                                     (пункт 3 розділ І)
                                                                              
                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                               Наказ  відділу  містобудування та      
                                                                                     архітектури Каховської міської ради
                                                                               23.10.2018 р.    № 9

                      Внесення змін до містобудівних умов та обмежень 
                               для проектування об'єкта будівництва
                                                 від  04. 09. 2018 № 6

     Будівництво  торговельних  об єктів поʼ     вул. Кооперативна №22/ 1,   № 22    та
на     розі    вулиць   Кооперативна № 22/1   і      Є.Патона    в   м. Каховка,
Херсонської     області.                                                                       
                                                ( назва об'єкта будівництва)

    На   підставі  заяви    Корнієнко   Наталії  Володимирівни   від 16.10.2018
року   № 16387  про   внесення  змін до містобудівних умов та  обмежень  для
проектування  об єкта  будівництва  ʼ    від  04. 09. 2018 № 6 ,, Будівництво  і
обслуговування  торговельних  об єктів по вул. Кооперативна №22/ 1,   № 22ʼ
та      на     розі   вулиць   Кооперативна № 22/1   і     Є.Патона    в   м. Каховка,
Херсонської     області",  внести зміни  до містобудівних умов та обмежень для
проектування об єкта будівництва   від  04. 09. 2018 № 6 , а саме змінити назвуʼ
об єкта  будівництва: ,, Будівництво  і обслуговування  торговельних  об єктівʼ ʼ
по вул. Кооперативна №22/ 1,   № 22    та      на     розі   вулиць    Кооперативна
№ 22/1   і     Є.Патона    в   м. Каховка,   Херсонської     області"  на  нову  назву :
,,Будівництво  торговельних  об єктів по   вул. Кооперативна   №22/ 1,   № 22ʼ
та      на     розі   вулиць   Кооперативна № 22/1   і     Є.Патона    в   м. Каховка,
Херсонської     області. " ( згідно наданому містобудівного розрахунку з техніко
-  економічними  показниками,  виконаного  ФОП  Найдьоновою  Н.А.,
кваліфікаційний  сертифікат АР № 000827).
     Данні зміни є невід ємною частиною  містобудівних умов та обмежень ʼ  для
проектування об'єкта будівництва   від  04. 09. 2018 № 6.
 

                                           
Головний спеціаліст відділу містобудування
та архітектури                                                                                           Т.В. Кантова
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