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Розглянувши клопотання управління містобудування і архітектури
виконкому міської ради про розробку детальних планів території; ураховуючи
звернення замовників – суб’єктів господарювання, громадян про наміри забудови й зміни функціонального використання окремих територій; відповідно до
Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 16 листопада 2011 року №290 «Про
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», рішення
міської ради від 22.02.2012 №978 «Про затвердження Тимчасового порядку
розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх
проектування», зі змінами; керуючись Законами України «Про регулювання
містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада вирішила:
1. Управлінню містобудування і архітектури виконкому міської ради
(Гнатовський П.П.):
1.1 організувати розробку детальних планів території під розміщення
об’єктів, зазначених у додатку:
1.2 після процедури погодження вказаних детальних планів території та
проведення громадських слухань підготувати проект рішення міської ради про
їх затвердження.
2. Визначити, що фінансування робіт з розробки та погодження
детальних планів території буде здійснено замовниками, зазначеними в
додатку.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови
міста, міської комунальної власності (Іванов Ю.О.), координацію роботи – на
першого заступника міського голови Гальченка А.В.
В.о. міського голови –
секретар міської ради

С.Маляренко
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Будівництво
автомийки вул. Електрозаводдвигунів виробничого ком- ська, 34а в Жовтнеплексу та зміна цільового вому районі
призначення земельної ділянки
Існуючий
продовольчий вул. Сєрова, 23б
магазин
у Центрально-Міському районі
Будівництво та обслугову- вул. Футбольна, 35 у
вання житлового будинку, Довгинцівському
господарських будівель і районі
споруд
Будівництво та обслугову- вул. Кобилянського,
вання житлового будинку, біля житлового бугосподарських будівель і динку №105 у Центспоруд
рально-Міському
районі
Будівництво ділянки авто- У Саксаганському
дороги вул. Каспійська – районі
вул. Донського – Ставок –
«Тимчасова об’їзна автодорога «Техбаза – кладовище «Західне»
Реконструкція
існуючого вул. Зарічна, 128 у
літнього кафе-бару під кафе Центрально-Міському районі

Замовник
4
Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМТЕК ІНВЕСТ»
Товариство з обмеженою відповідальністю «АР ЕССЕТ»
Громадянин Яцковський Олександр
Федорович
Громадянин Артеменко Андрій Вікторович
Публічне акціонерне
товариство «АрселорМіттал Кривий
Ріг»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНІТ ЕКСПОРТ»
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Існуючі нежитлові будівлі: вул. Урицького, 67к
склад сипучих матеріалів, у Центрально-Місьсарай-майстерня,
будівля кому районі
побутова ЖКО

Секретар міської ради

Продовження додатка
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Відкрите акціонерне
товариство «Криворізький завод гірничого машинобудування»

С.Маляренко

