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Про внесення змін до наказу департаменту 
архітектури та містобудування від 22.12.2022 
№ 883 «Про затвердження громадянину 
Бадерлану Д.В. містобудівних умов і 
обмежень для проектування об’єкта 
будівництва по вул. Гоголя, 576/ 
вул. Добровольського, 32»

На підставі заяви громадянина Бадерлана Давіда Вікторовича і 
06.02.2023 № 01-20/5513, враховуючи витяги з Державного реєстру речових щ  
на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.07.2022 № 3058982! 
від 07.04.2021 № 251643952, відповідно до Положення про департамє 
архітектури та містобудування Черкаської міської ради, затвердженого рішенн 
Черкаської міської ради від 12.05.2017 № 2-2001, ст. 29 Закону України «Е 
регулювання містобудівної діяльності», рішення Черкаської міської ради 5 
13.05.2021 № 5-318 «Про затвердження містобудівної документації «Внесе* 
змін до генерального плану міста Черкаси (Актуалізація)»
НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу департаменту архітектури та містобудування :
22.12.2022 № 883 «Про затвердження громадянину Бадерлану Д
містобудівних умов і обмежень для проектування об’єкта будівництва по в 
Гоголя, 576/вул. Добровольського, 32», а саме містобудівні умови обмежеі 
доповнити пунктом 10. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-техніч* 
заходів цивільного захисту та викласти їх в такій редакції: «10. Передбачі 
забезпечення технічних заходів цивільного захисту в частині систем оповіщеі 
населення відповідно до ДСТУ Б А.2.2-7:2010 «Проектування. Розділ інженер: 
технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проект 
документації об’єктів. Основні положення».

Під час проектування об’єкта будівництва врахувати вимоги п.10 ст. 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в частині розд 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту Артур САВІ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту архітектури та 
містобудування від /X P d  
Директор департаменту архітектуріїта^-' 
містобудування
_________^ АртурСАВІН

Внесення змін до містобудівних умов 
і обмежень для проектування об’єкта будівництва, 

затверджені наказом департаменту від 22.12,2022 № 883

реконструкція житлового будинку з надбудовою під готель
(назва об’єкта будівництва)

Містобудівні умови та обмеження:

10. Передбачити забезпечення технічних заходів цивільного захисту в 
частині систем оповіщення населення відповідно до ДСТУ Б А.2.2-7:2010 
«Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні 
положення».

Під час проектування об’єкта будівництва врахувати вимоги п.10 ст. 31 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в частині розділу 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту.
(вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту)

Віталій ЧЕРНУХА


