
                           Реєстр       містобудівних      умов    та      обмеженьРеєстр  містобудівних умов та обмежень 

Інформація про Підстава для скасу- Електр.

Дата та          Замовник об’єктута             Назва   об’єкта               Адреса об’єкта внесення змін до вання або зупинен- скан-

№ наказу               будівництва               будівництва                   будівництва містобудівн.умов ня дії містобудівн. копія

та обмежень умов та обмежень

3 липня

2017 року КП "Новомиргородський Будівництво дитячого кафе м.Новомиргород, вул.Собор-               _               _

№1            міський ринок "          та магазину                      ності

10 жовтня КЗ " Новомиргородський Реконструкція покрівлі м.Новомиргород, вул.Собор-

2017 року  центр первинної медико- КЗ" Новомиргородський            ності , 92

№2 санітарної допомоги"                ЦПМСД"

2018 рік

06 березня Снігур Вадим Олександрович  Будівництво магазину Кіровоградська область,

2018 року непродовольчих товарів Новомиргородський район,

№1 по вул.Євгенія Присяжного, м.Новомиргород,                 -                  -

18 в м.Новомиргороді вул.Євгенія Присяжного,18

Новомиргородського райо-

ну Кіровоградської області

26 березня Обслуговуючий Будівництво житлового п’я Кіровоградська область, Внесено зміни 

2018 року кооператив"Житлово-буді- тисекційного багатоквартиртоквар- Новомиргородський район, відповідно до 

№2 вельний кооператив" в" тирного будинку з вбудова- м.Новомиргород, наказу №4 від                  -

"ДРІМ ТАУН" но-прибудованими торгово вул.Поповкіна. 20 листопада

офісними приміщеннями   2019 року

по вул.Поповкіна  в місті

Новомиргород Кіровоградськоїовоград

ської області з виділенням 



черговості будівницітва:

1 черга будівництва-

будівництво 1-ї,2-ої,3-оїцтво 1-ої, 2-ої,3-ої

секцій; 2 черга будівниц-

тва- будівництво 4-ої,5-ої

секцій.

16 травня Шилов Олександр Реконструкція господарсь-  Кіровоградська область,

2018 року  Вікторович кої будівлі під громадську Новомиргородський район,

№3 будівлю багатофункціо - м.Новомиргород, вул.Пере-

нального призначення  по моги,2

 вул.Перемоги,2 в м.Ново-

миргроді Новомиргород-

ського району Кіровоград-

ської області

26 листопа Приватне підприємствопідприємство Будівництво тепломережі Кіровоградська область,

да 2018 року "Котлосантехмонтаж" від будівлі котельні при- Новомиргородський район,

№4 ватного підприємства м.Новомиргород, вул. Андрія

"Котлосантехмонтаж" до Гурічева,25

адмінбудівлі Новомирго-

родського відділення полі-

ції Маловисківського відді-

лу поліції Головного управ-

ління Національної поліції

в Кіровоградській області.

2019 рік

06 травня ТОВ "Гелія Соларя Солар" Нове будівництво наземної Територія  Новомиргород

2019 року фотоелектричної сонячної ської   міської ради,

№1 електростанції "Златопіль Новомиргородського

ська" на території Ново- району Кіровоградської

миргородської міської ради області

Новомиргородського 



району Кіровоградської

області

24 травня ПП "Формула тепла" Будівництвоцтво блочно- Кіровоградська область,

2019 року  модульної транспортабель Новомиргородський район,

№2 ної котельні для опалення м. Новомиргород,

будівель спільної власності вул. Євгенія Присяжного,

територіальної громади біля будівлі №23а.

Новомиргородського рай-  

ону по вул.Євгенія Присяж-

ного за №№23 та 23а в 

м. Новомиргороді.

24 травня ПП " Формула тепла" Будівництвоцтво блочно- Кіровоградська область,

2019 року  модульної транспортабель Новомиргородський район,

№2 ної котельні для Новомирго м.Новомиргород,

родського дошкільного вул. Євгенія Присяжного,

навчально-виховного ком- біля будівлі №57

плексу ( ясла-садок "Кали-

нонька")

15 липня  ТОВ "Астрида Солар" Нове будівництво наземної Територія Новомиргородської

2019 року фотоелектричної сонячної міської ради Новомиргород

№3 електростанції "Златопіль  ського району 

ська 2"на території Ново Кіровоградської   області

миргородської міської ради

Новомиргородського рай-  

ону Кіровоградської області

20 листопа Обслуговуючий кооператив  Будівництво житлового  Кіровоградська область, Змінені МУО,

да 2019 року "Житлово- будівельний п’ятисекційного  багато Новомиргородський район, затверджені

№4 кооператив" "Дрім Таун" квартирного будинку з м. Новомиргород, наказом №2

вбудовано-прибудованими вул. Поповкіна  від  26 березня

 торгово-офісними  примі- 2018 року

щеннями по вул. Поповкіна

в місті Новомиргороді

 Кіровоградської області



2020 рік

21 лютого Новомиргородська релігійна Будівництво Української Кіровоградська область,

2020 року громада "Парафія Успіння Автокефальної Право Новомиргородський район,

№1 Пресвятої Богородиці Чер- славної Церкви Успіння м.Новомиргород,

каської і Кіровоградської Пресвятої Богородиці в вул.Соборності,117/19

Єпархії Української Автоке- м.Новомиргород Кірово-

фальної Православної церкви градської області

02 березня Товариство з обмеженою Нове будівництво наземної  Кіровоградська область,

2020 року відповідальністю "Гелія фотоелектричної сонячної Новомиргородський район,

№2  Солар" електростанції "Златопіль- м.Новомиргород,

ська" на території Ново - в межах населеного пункту, 

миргородської міської ради на території Новомиргород-

Новомиргородського рай- ської міської ради.

ону Кіровоградської обла

сті. Зовнішнє електропос-

тачання.

17 квітня Кравченко Олена Реконструкція жилої Кіровоградська область

2020 року Володимирівна квартири №47 по вул.Гри- Новомиргородський район,

№3 горія Тайга, 4 в м. Новомир- м. Новомиргород,

город Новомиргородсько- вул. Григорія Тайга , 4 кв.47

го району Кіровоградської

області під  стоматологіч-

ний кабінет

12 червня Товариство з обмеженою Нове будівництво наземної  Кіровоградська область,

2020 року відповідальністю "АСТРИДА фотоелектричної сонячної Новомиргородський район,

№4 СОЛАР" електростанції "Златопіль- м.Новомиргород,

ська 2" на території Ново - в межах населеного пункту, 

миргородської міської ради на території Новомиргород-

Новомиргородського рай- ської міської ради.

ону Кіровоградської обла

сті. Зовнішнє електропос-



тачання.

18 червня Любченко  Надія  Будівництво магазину про- Кіровоградська область,

2020 року Олексіївна довольчих товарів Новомиргородський район,

№5 мю Новомиргород,вул. Євге-

нія Присяжного,26


