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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 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

Додаток
до рішення міської ради
24.02.2013 № 1919

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ

п

№
За
з/п

Назва об’єкта

Адреса
об’єкта

1
1

2
3
Будівництво храму Різдва вул. Гутовського в
Христового
Довгинцівському
районі

2

Будівництво храму Препо- вул. Корнійчука в
добного Серафима Саров- Саксаганському раського
йоні

3

Будівництво комплексу бу- б-р Маршала Васидівель і споруд православ- левського в Жовтної церкви Святої Тройці
невому районі

4

5

6

Замовник
4
Релігійна громада
Різдва Христового
парафія Криворізької
єпархії Української
православної церкви
в м. Кривому Розі
Релігійна громада
Преподобного Серафима Саровського

Релігійна громада
Святої Тройці парафії Криворізької
єпархії Української
православної церкви
в м. Кривому Розі
Будівництво та обслугову- вул. Тургенєва, 50 у Громадянин Ступавання житлового будинку, Центрально-Місько- ков Юрій Георгійогосподарських будівель і му районі
вич
споруд
Будівництво та обслугову- вул. Блока, 21 у
Громадянка Нікіфовання житлового будинку, Центрально-Місько- рова Світлана Вологосподарських будівель і му районі
димирівна
споруд
Будівництво та обслугову- вул. Південна, 104 в Громадянка Космивання житлового будинку, Довгинцівському
ліна Наталя Миколагосподарських будівель і районі
ївна
споруд

2

1
7

2
Будівництво та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і
споруд
8 Будівництво та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і
споруд
9 Будівництво гаражно-будівельного кооперативу на
території об’єкта незавершеного будівництва (блоку
виробничих будівель та закритої автостоянки на 2
автомобіля)
10 Існуюча нежитлова адміністративна будівля

11 Існуючий комплекс будівель (їдальня на 100 місць
та складські будівлі)
12 Існуюча будівля виробничих приміщень
13 Існуюча будівля банкетного
залу
14 Існуюча
будівля

адміністративна

Секретар міської ради

Продовження додатка

3
4
вул. Малоархангель- Громадянка Василенська, 117 у Довгин- ко Раміна Дмитрівна
цівському районі
вул. Карбишева, 39
у Тернівському районі

Громадянин Кучугура Ігор Васильович

вул. Георга Отса, 25 Обслуговуючий кооу Жовтневому райо- ператив «Гаражноні
будівельний кооператив «Вікторія- КР»

вул. Громової, 26 у Товариство з обмеІнгулецькому районі женою відповідальністю «Сучасна сертифікація та інспекція «ССІ»
вул. Бикова, 20 у
Фізична особа-підСаксаганському
приємець Корявченрайоні
ков Андрій Валерійович
вул. Юнацька, 9а в Громадяни РешетніСаксаганському ра- ков Олег Ілліч, Сальйоні
ников Олександр
Миколайович
пр-т Гагаріна, 14а в Громадянин ДоровДзержинському ра- ський Павло Сергійоні
йович
вул. Книжна, 1а в
Прокуратура ДніпроСаксаганському ра- петровської області
йоні

С.Маляренко

