
               

              

 

 

 

                                                      Повідомлення 

 

             Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

та «Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 25.05.2011р., Новомиргородська 

міська рада повідомляє , що  08 квітня  2019 року розпочинається процедура  розгляду та 

врахування пропозицій громадськості щодо проекту   «Детальний план території на 

перетині вулиць Соборності та Євгенія Присяжного в м. Новомиргород 

Новомиргородського району Кіровоградської області».  

         Детальний план території виконано відповідно до рішення Новомиргородської 

міської ради № 734  від   23 серпня 2017 року «Про розроблення детального плану  

території в м. Новомиргороді на перетині вулиць Соборності та Євгенія Присяжного» 

Проект складається з графічних та текстових матеріалів 

. Мета проекту детального плану території – формування планувальної структури і 

функціонального призначення території, визначення просторової композиції та параметрів 

забудови, визначення всіх планувальних обмежень використання цієї території.  

Проектом визначається можливість  проведення реконструкції  ( перепланування) 

існуючого нежитлового приміщення  під житловий будинок з господарськими спорудами  

на земельній ділянці  в  м. Новомиргород, вул. Соборності, 96/40. 

Розрахунковий етап реалізації проекту – 3 роки. 

Територія , охоплена Детальним планом – 2,0  га , площа забудови – 700  м2, щільність 

забудови 45,3%             

Замовник проекту – виконком Новомиргородської міської ради. 

Розробник проекту – ПП «Профі-Клін» м. Кропивницький.   

Ознайомитись з матеріалами проекту можна на офіційному веб-сайті міської ради та у 

відділі містобудування, житлово-комунального господарства та земельних питань апарату 

виконавчого комітету Новомиргородської міської ради. 

Процедура розгляду та врахування пропозицій громадськості триватиме до 8 травня 2019 

року. Пропозиції надаються громадянами за адресою : 26001 м. Новомиргород, 

вул.Соборності , буд. № 227/7 у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по 

батькові, місця проживання, особистим підписом. Юридичні  особи  подають  пропозиції  

із зазначенням  найменування  та  місцезнаходження  юридичної  особи.  

Анонімні пропозиції не розглядаються. 

 Про дату , час.і місце проведення громадських слухань буде проінформовано додатково. 

Відповідальним за організацією розгляду пропозицій громадськості до вказаного проекту  

є секретар Новомиргородської  міської ради – Францішко А.А. 










