ПРОТОКОЛ № 10
засідання архітектурно-містобудівної ради
при управлінні містобудування та архітектури
обласної державної адміністрації
17.11.2016 року
10.00
просп. Ушакова, 47,
м. Херсон
Головував Борисевич Олександр Миколайович, заступник начальника управління.
начальник відділу планування територій та містобудівного кадастру, заступник голови ради
Присутні:
Ходін
- начальник управління містобудування та архітектури
Григорій Миколайович
обласної державної адміністрації, голова ради
Борисевич
- заступник начальника управління, начальник відділу
Олександр Миколайович
планування територій та містобудівного кадастру,
заступник голови ради
Таразевич
- головний спеціаліст відділу планування територій та
Михайло Євгенович
містобудівного кадастру управління містобудування та
архітектури обласної державної адміністрації, секретар
ради
Члени ради:
Авраменко
- голова Херсонської обласної організації Національної
Галина Георгіївна
спілки архітекторів України, директор КП «ХерсонМістопроект»
Асатурова
- в.о. начальника Головного Управління
Наталя Миколаївна
Держпродспоживслужби в м. Херсонської області
(Шаталова Марина
Олександрівна)
Білоусов
- заступник начальника Головного управління з
Андрій Валерійович
державного нагляду і контролю державної служби
(Єфименко
України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області
Тетяна Володимирівна)
Братіков
- радник, член-кореспондент Академії будівництва
Борис Степанович
України
Громихін
- приватний підприємець, архітектор, член Херсонської
В’ячеслав Михайлович
обласної організації Національної спілки архітекторів
України
Джаламага
- головний архітектор ПАТ «ХЕРСОН-ДІПРОМІСТО»,
Олександр Васильович
член Херсонської обласної організації Національної
спілки архітекторів України
Ковальова
- заступник начальника відділу державної землевпорядної
Наталія Миколаївна
експертизи Головного управління Держгеокадастру у
Херсонській області
Ліпков
- голова Херсонської організації інвалідів «Ініціатива на
Олексій Вікторович
захист громадських прав інвалідів», заступник голови
комітету щодо забезпечення доступності інвалідів та
інших маломобільних груп населення до об’єктів
соціальної та при Херсонській обласній державній
адміністрації
Мартиненко
- начальник управління земельних ресурсів, поводження з
Микола Володимирович
відходами, надрокористування, заповідної справи та
(Швець Олександр
біоресурсів Департаменту екології та природних ресурсів
Олександрович)
обласної державної адміністрації
Молчанова
- директор ПНПФ «Херсонпроект», член Херсонської
Ірина Анатоліївна
обласної організації Національної спілки архітекторів
України
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Петров
Денис Сергійович
Степаненко
Олександр Олександрович
Тільняк
Петро Ілліч
Туренко
Ілля Валентинович
Холін
Олександр Іванович

- заступник
начальника
управління
державної
архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області
- головний архітектор проектів ПраТ
«ХерсонДіпромісто», заступник голови Херсонської обласної
організації Національної спілки архітекторів України
- керівник проектного підприємства
ПП “Южний Альянс”
- заступник начальника управління – начальник відділу
планування заходів цивільного захисту
управління з питань цивільного захисту обласної
державної адміністрації
- директор Херсонської філії державного підприємства
“Спеціалізована державна експертна організаціяцентральна служба Української будівельної експертизи”
у Херсонській області

Присутні: 18 осіб
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.

Проект містобудівної документації «Генеральний план смт Нововоронцовка, Херсонської
області».
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

1. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Генеральний план смт Нововоронцовка,
Херсонської області».
Замовник: Нововоронцовська селищна рада
Проектна організація: ПНПФ «ХЕРСОНПРОЕКТ»
Доповідала: Молчанова І.А., яка проінформувала про робочий проект «Генеральний план
смт Нововоронцовка, Херсонської області».
Техніко - економічні показники
Площа населеного пункту
Площа житлово-садибної забудови
в т.ч. перспективної забудови
Площа багатоквартирної житлової забудови
в т.ч. перспективної забудови
Площа громадської забудови
в т.ч. перспективної забудови
Площа комунально-складської забудови
Площа території земель сільськогосподарського виробництва
в т.ч. перспективної забудови
Площа території земель інженерної інфраструктури
Площа території земель транспорту і зв’язку
в т.ч. перспективної забудови
Площа промислової забудови
в т.ч. перспективної забудови
Площа зелених насаджень загального користування
(парки, сквери, бульвари)
в т.ч. перспективної забудови
Площа стадіонів, спортивних та дитячих майданчиків
Площа території кладовищ
(з яких в межах населеного пункту)
Площа звалища ТПВ

- 686,50 га
- 364,51 га
- 42,53 га
- 11,90 га
- 2,26 га
- 32,90 га
- 6,05 га
- 7,65 га
- 28,63 га
- 11,96 га
1,65 га
1,77 га
0,10 га
- 30,72 га
9,81 га
- 27,51 га
- 7,32 га
- 2,93 га
- 5,95 га
- 3,53 га
- 6,00 га
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ВИСТУПИЛИ: Ковальова Н.М.; Швець О.О. - скільки відходів утворюється за рік і на проектний
період; Авраменко Г.Г. – місце розташування нового кладовища; Єфименко Т.В.; Джаламага О.В.;
Громихін В.М.; Тільняк П.І.;
ПРОПОЗИЦІЇ: - проектом передбачити роздільне збирання сміття;
- проектом передбачити будівництво полігону ТПВ;
- погодити з урахуванням поданих пропозицій.
ВИРІШИЛИ:
Погодити
проект
містобудівної
документації
«Генеральний
план
смт Нововоронцовка, Херсонської області» з урахуванням пропозицій.

