ПРОТОКОЛ
засідання архітектурно-містобудівної ради
Архітектурно-містобудівна рада при
управлінні містобудування та архітектури
Херсонської обласної державної адміністрації
від 20лютого 2019 року № 2
На засіданні присутні:
Ходін
Григорій Миколайович
Борисевич
Олександр Миколайович

Таразевич
Михайло Євгенович
Члени ради:
Авраменко
Галина Георгіївна
Братіков
Борис Степанович
Вустянський
Михайло Андрійович
Громихін
В’ячеслав Михайлович
Ковальова
Наталія Миколаївна
Мартиненко
Микола Володимирович
Мунтян
Вадим Іванович

- начальник
управління
містобудування
та
архітектури обласної державної адміністрації,
головний архітектор області, голова ради
- заступник
начальника
управління
містобудування
та
архітектури
обласної
державної адміністрації – начальник відділу
планування
територій
та
містобудівного
кадастру, заступник голови ради
- спеціаліст відділу планування територій та
містобудівного
кадастру
управління
містобудування
та
архітектури
обласної
державної адміністрації, секретар ради
- голова
Херсонської
обласної
організації
Національної спілки архітекторів України
- радник, член-кореспондент Академії будівництва
України
- приватний підприємець, архітектор, член
Херсонської обласної організації Національної
спілки архітекторів України, дійсний член
УК ICOMOS
- приватний підприємець,
архітектор, член
Херсонської обласної організації Національної
спілки архітекторів України
- заступник
начальника
відділу
державної
землевпорядної
експертизи
Головного
управління Держземагенства у Херсонській
області
- заступник директора Департаменту, начальник
управління заповідної справи та поводження з
відходами Департаменту екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації
- начальник сектору нормативно-технічної роботи
та контролю по застосуванню санкцій ЦЗД
Головного управління з державного нагляду та
контролю державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Херсонській області
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Гуменна
Наталія Василівна
(Калашникова
Наталія Володимирівна)

Петрук
Віктор Миколайович
Солоницький
Іван Вікторович
Степаненко Олександр
Олександрович
Тільняк
Петро Ілліч
Холін
Олександр Іванович

Відсутні:
Верецький
Олександр Анатолійович
Година-Арюпін
Тарас Григорович
Джаламага
Олександр Васильович
Циклінський Сергій
Володимирович
Сокол Олександр
Олександрович
Туренко
Ілля Валентинович
Запрошені:
Євсеєва
Тетяна Миколаївна
Луцик
Сергій Петрович
Молчанова
Ірина Анатоліївна

- в.о. начальника управління містобудування та
архітектури Департаменту містобудування та
землекористування Херсонської міської ради,
головного архітектору міста
- директор Херсонської філії державного
науково-дослідного та проектно-вишукувального
інституту «НДІпроектреконструкція»
- начальник обласної інспекції по охороні пам’яток
історії та культури Департаменту культури,
туризму та курортів Херсонської обласної
державної адміністрації
- заступник
голови
Херсонської
обласної
організації Національної спілки архітекторів
України
- головний інженер проектного підприємства
ПП «Южний Альянс»
- директор
Херсонської
філії
державного
підприємства
«Спеціалізована
державна
експертна
організація-центральна
служба
Української
будівельної
експертизи»
у
Херсонській області
- приватний
підприємець, архітектор, член
Херсонської обласної організації Національної
спілки архітекторів України
- начальник управління державного нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства
Головного управління Держпродспоживслужби у
Херсонській області
- головний архітектор ПрАТ «Херсон-Діпромісто»,
член
Херсонської
обласної
організації
Національної спілки архітекторів України
- начальник управління державної архітектурнобудівельної інспекції у Херсонській області
- головний інженер і розробник проектів
ТОВ “УкрАгроПромПроект”
- заступник директора Департаменту, начальник
управління планування заходів цивільного
захисту та матеріального забезпечення
- головний архітектор проекту,
ТОВ «Проектний центр»
- директор, головний архітектор проектів
ПП «СанВінд»
- директор
ПНПФ
«Херсонпроект»,
член
Херсонської обласної організації Національної
спілки архітекторів України
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Проект містобудівної документації «Зміни до генерального плану
(корегування меж населеного пункту) та план зонування території смт.
Горностаївка Горностаївського району, Херсонської області».
2. Проект містобудівної документації «Корегування детального плану території
для будівництва амбулаторії первинної ланки медико-санітарної допомоги
с. Новоолександрівка Нижньосірогозького району Херсонської області».
3. Проект містобудівної документації «Детальний план території для
розміщення наземної фотоелектричної сонячної електростанції орієнтовною
площею 11.0000 га на території села Новорайськ Бериславського району
Херсонської області».
4. Проект містобудівної документації «Детальний план території земельної
ділянки орієнтовною площею 14.0000 га під розміщення та обслуговування
господарських будівель, яка розташована за межами населеного пункту
с. Дудчани на території Дудчанської сільської ради Нововоронцовського
району Херсонської області».
5. Проект містобудівної документації «Генеральний план с. Партизани,
Вербівської сільської ради, Нижньосірогозького району, Херсонської
області».
6. Проект містобудівної документації «Детальний план території в межах
кварталу: вул. Чкалова, вул. Височинна, вул. Банкова для будівництва
культової будівлі «Зал Царства Свідків Єгови» за адресою: смт Нижні
Сірогози, вул. Чкалова,14 Херсонської області».
7. Проекту містобудівної документації «Детальний план території частини
населеного пункту смт. Лазурне, в межах кварталу вул. Ювілейна та
вул. Дружби зі сторони вул. Набережна орієнтовною площею 0,15 га
населеного пункту смт. Лазурне, Скадовського району, Херсонської області,
для житлового будівництва в межах Лазурненської селищної ради.
8. Погодження розташування рекламного засобу ПП «Е-ФАРМА» на фасаді
будівлі № 3, бул. Мирний у м. Херсоні.
9. Погодження розташування рекламного засобу ПП «Мережа аптек
Медпрепарати» на фасаді будівлі № 7, вул. Олеся Гончара у м. Херсоні.
10. Погодження розташування рекламного засобу ПП «Мережа аптек
Медпрепарати» на фасаді будівлі № 13, бул. Суворова у м. Херсоні.
11. Погодження розташування рекламного засобу на фасаді будівлі № 10,
вул. Суворова у м. Херсоні.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
1. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Зміни до генерального
плану (корегування меж населеного пункту) та план зонування території
смт. Горностаївка Горностаївського району, Херсонської області».
Замовник: Горностаївська селищна рада
Проектна організація: ТОВ «Проектний центр»
Рецензент: Авраменко Г.Г.
Доповідала: Євсеєва Т.М. – головний архітектор проекту.
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Основні техніко-економічні показники
№
з/п
1
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12
2.13
2.14
3

Показники
Населення
Територія в межах населеного пункту, всього,
у т.ч.: житлової забудови, всього,
у т.ч.: - садибної забудови
- блокованої
- багатоквартирної
Громадської забудови
Виробничої
Комунально-складської
Перепрофілювання території
Транспортної інфраструктури, всього, у т.ч.:
Інженерної інфраструктури
Спеціального призначення
Кладовища
Будівель (споруд) тимчасового розміщення
Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього
у т.ч. -загального користування
- лісового фонду
- обмеженого користування, в тому числі:
- зелених насаджень санітарно-захисних
- природоохоронних (ПЗХ)
- інших зелених насаджень
Водних поверхонь
Відстійників
Сільськогосподарських угідь
Житловий фонд, всього:

Одиниця
виміру
тис. осіб
га
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
тис. м2

Існуючий
стан
1.01.2018р.
6,20
420,00
247,80
240,90
2,40
4,50
11,40
19,00
14,00
59,80

Етап
15 років
(2035р.)
6,70
457,01
313,50
306,00
2,40
5,50
21,50
23,50
16,00
13,20
74,40

4,40

7,00

105,70
27,00
8,00
24,10
6,80
17,30
22,50

131,57
30,67
8,00
46,45
9,60
36,85
46,45

ВИСТУПИЛИ: Ковальова Н.М., Борисевич О.М., Мартиненко М.В.,
Тільняк П.І.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- погодити розширення меж населеного пункту відповідно до вимого чинного
законодавства;
- доопрацювати питання водопостачання населеного пункту;
- опрацювати питання щодо включення території проектного кладовища в межі
населеного пункту.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати
доопрацювати
проект
містобудівної
документації «Зміни до генерального плану (корегування меж населеного
пункту) та план зонування території смт Горностаївка Горностаївського району,
Херсонської області» з урахуванням наданих пропозицій.
2. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Корегування детального
плану території для будівництва амбулаторії первинної ланки медикосанітарної допомоги с. Новоолександрівка Нижньосірогозького району
Херсонської області».
Замовник: Новоолександрівська сільська рада
Проектна організація: ТОВ «Проектний центр»
Рецензент: Авраменко Г.Г.
Доповідала: Євсеєва Т.М. – головний архітектор проекту.
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Техніко-економічні показники
Од. виміру
га
га
га
га
м2
м2
м2
м2
м2
м2

Назва показника
Площа території детального плану
у тому числі обмеженого користування
Площа території садибної забудови
Площа території громадського призначення
в т.ч. - площа громадської забудови
- обмеженого користування
Площа ділянки магазину
Площа забудови ділянки магазину
Площа ділянки амбулаторії з житлом
Площа забудови ділянки амбулаторії

Кількість
1,5500
0,4080
0,3362
0,6042
2722,00
2590,00
280,00
93,00
2010,00
415,00

ВИСТУПИЛИ: Ходін Г.М., Мунтян В.І., Авраменко Г.Г.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до затвердження проект «Корегування
детального плану території для будівництва амбулаторії первинної ланки
медико-санітарної допомоги с. Новоолександрівка Нижньосірогозького району
Херсонської області».
3. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Детальний план території
для розміщення наземної фотоелектричної сонячної електростанції
орієнтовною площею 11.0000 га на території с. Новорайськ Бериславського
району Херсонської області».
Замовник: Новорайська селищна рада
Проектна організація: ТОВ «Проектний центр»
Рецензент: Авраменко Г.Г.
Доповідала: Євсеєва Т.М. – головний архітектор проекту.
Техніко-економічні показники
Показники
Територія детального плану в межах проекту,
у тому числі:
під розміщення сонячної електростанції
у тому числі.: - ділянка 1
- ділянка 2
- інші (невизначені території з земель запасу)
Потужність (орієнтовано)

Одиниця
виміру

Існуючий
стан

га/%

12.0000/100

»
»
»
»
МВт

12.0000/100

Проект
12.0000/100
10.5600/88
8.0600
2,5000
1.4400/12
5000

ВИСТУПИЛИ: Ходін Г.М., Мартиненко М.В.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- уточнити наявність містобудівної документації - Генерального плану села
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до затвердження проект «Детальний план
території для розміщення наземної фотоелектричної сонячної електростанції
орієнтовною площею 11.0000 га на території с. Новорайськ Бериславського
району Херсонської області» з врахуванням наданих рекомендацій.
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4. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Детальний план території
земельної ділянки орієнтовною площею 14.0000 га під розміщення та
обслуговування господарських будівель, яка розташована за межами
населеного пункту с. Дудчани на території Дудчанської сільської ради
Нововоронцовського району Херсонської області».
Замовник: Дудчанської сільська рада
Проектна організація: ТОВ «Проектний центр»
Доповідала: Євсеєва Т.М. – головний архітектор проекту.
Техніко-економічні показники
Назва показника

Територія детального плану в межах проекту
у тому числі:
- площа території обмеженого
користування (ПЛ 10кВ)
- лісосмугі
- зовнішні дороги та проїзди (крім
підприємства)
- площа земель с/г призначення
З площі земель с/господарського призначення
площа ділянок для обслуговування господарчих
споруд (в межах с/г підприємства), в тому числі:
- площа ділянок для обслуговування
господарчих споруд (14 ділянок)
-ділянка 1
-ділянка 2 (Деркач О.Л.)
-ділянка 3
-ділянка 4
-ділянка 5
-ділянка 6
-ділянка 7
-ділянка 8
-ділянка 9
-ділянка 10
-ділянка 11(Дністрянського Ф.В.)
-ділянка 12
-ділянка 13
-ділянка 14
-площа території загального користування
(проїзди, ділянки інж. споруд)
- площа території обмеженого користування
(СЗ та охороні зони ПЛ, ТП, свердловини)
Площа під забудовою
Відсоток забудови

Од.
виміру

га/%

Існуючий стан

Проект

10.9100 / 100 10.9100 / 100

га

0.6180

0.6180

га/%
«

0,9100/8.3
0.4300/4

0,9100/8.3
0.4300/4

«
«

9.5700/87.7
7.5900/100

9.5700/87.7
7.5900/100

га/%

6.6415/87.5

га
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
га/%

0,6123
0,6073
0,2922
0,2824
0,5891
0,2673
0,5706
0,6411
0,5221
0,2371
0,4716
0,3800
0,7978
0,3706
0,9485/12.5

га

0,4432

0,4432

га

1.4450

1.4450

%

19

19

ВИСТУПИЛИ:
Ходін
Г.М.,
Авраменко
Г.Г.,
Ковальова
Н.М.,
Мартиненко М.В., Степаненко О.О., Борисевич О.М., Громихін В.М.,
Холін О.І., Вустянський М.А.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- уточнити питання щодо наявності документів на право власності на нерухоме
майно, розташоване на земельній ділянці;
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- визначити цільове використання земельної ділянки з врахуванням її
розташування в охоронній зоні проектного кладовища с. Дудчани відповідно
до санітарних норм;
- врахувати вимоги чинного законодавства щодо відведення земельних ділянок
під часткою об’єкту нерухомого майна.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати доопрацювати містобудівної документації
«Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 14.0000 га
під розміщення та обслуговування господарських будівель, яка розташована за
межами населеного пункту с. Дудчани на території Дудчанської сільської ради
Нововоронцовського району Херсонської області» з врахуванням наданих
пропозицій.
5. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Генеральний план
с. Партизани, Вербівської сільської ради, Нижньосірогозького району,
Херсонської області».
Замовник: Вербівська сільська рада
Проектна організація: ПП «СанВінд»
Рецензент: Ножко Є.О.
Доповідав: Луцик С.П. - головний архітектор проекту.
Основні техніко-економічні показники
Назва показника
Населення
Територія в межах населеного пункту, всього:
у т.ч.: житлової забудови, всього
Громадської забудови, всього
Виробничої, всього
Комунальної, всього
Транспортної інфраструктури, всього
у т.ч. - вулично-дорожньої мережі
- зовнішнього транспорту
Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього
у т.ч. загального користування, парк
Сільськогосподарських угідь
Інші території
Житловий фонд, всього:
Середня житлова забезпеченість населення загальною
площею
Об'єкти громадського обслуговування:
дитячі дошкільні заклади, всього
загальноосвітні школи, всього
Вулично-дорожня мережа та транспорт нас. пункту
Довжина вулиць і доріг, всього
у т.ч.:- для міських магістралей (окремо загально-міського та
районного значення)
- для сільських вулиць і доріг усіх категорій
Щільність вулиць і доріг, всього
у т.ч.:- для міських магістралей (окремо загально-міського та
районного значення)
- для сільських вулиць і доріг усіх категорій
Загальний рівень автомобілізації
у т. ч. рівень автомобілізації легкового автомобільного
транспорту

Існуючий
стан
0,148
30,00
3,90
1,40
0,96
-

Проектни
й стан
0,447
72,46
19,21
0,96
27,05
0,62
13,75
9,08
4,67

0,90
16,00
8,7
4,207
67
28,42

0,95
9,92
11,20
112
25,27

тис. місць
»

не працює

1
-

км
»

1,60
-

7,67
2,59

»
км/км2
»

1,6
-

5,08
94,55
38,61

»
.
авт.на
тис.чол.

-

55,94
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Од. виміру
тис. осіб
га
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
тис. м2
кіл. квартир
м2/чол.
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Інженерне забезпечення
Водопостачання
Сумарний відпуск води

тис.
м3/добу
»

Потужність головних споруд водопроводу
Каналізація
Загальне надходження стічних вод
Електропостачання
Сумарне споживання електроенергії

0,080

-

7,40

-

»
0,04

-

млн. м3/рік

-

-

т/рік

-

253,00

одиниць
га

1
0,6990

1
0,6990

млн. кВт х
год./рік
тис. кВт

Потужність джерел покриття електронавантажень
Теплопостачання
Газопостачання
Споживання газу, всього
Санітарне очищення території
Обсяги твердих побутових відходів, всього
Полігони
Кількість
Площа

ВИСТУПИЛИ: Мартиненко М.В., Тільняк П.І., Вустянський М.А., Ходін Г.М.,
Борисевич О.М., Авраменко Г.Г.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- обґрунтувати співвідношення території житлової і промислової зон та
провести відповідні економічні розрахунки щодо використання промислової
зони;
- провести розрахунки та опрацювати спільно з сільською радою питання щодо
визначення загального полігону ТПВ в межах Вербівської сільської ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати доопрацювати проект «Генеральний план
с. Партизани, Вербівської сільської ради, Нижньосірогозького району,
Херсонської області» з врахуванням наданих пропозицій.
6. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Детальний план території в
межах кварталу: вул. Чкалова, вул. Височинна, вул. Банкова для будівництва
культової будівлі «Зал Царства Свідків Єгови» за адресою: смт Нижні Сірогози,
вул. Чкалова,14 Херсонської області».
Замовник: Нижньосірогозька селищна рада
Проектна організація: ПП «СанВінд»
Рецензент: Ножко Є.О.
Доповідав: Луцик С.П. - головний архітектор проекту.
Техніко-економічні показники
Назва показника
Територія
Територія в межах проекту, у тому числі:
- житлової забудови
- ділянки установ і підприємств обслуговування
(крім підприємств мікрорайонного значення)
- зелені насадження (крім зелених насаджень
мікрорайонного значення)
- вулиці, площі (крім вулиць мікрорайонного

Од. виміру

Значення показників
Етап
Етап
Існуючий
від 3 до 7 від 15 до 20
стан
років
років

га
»
»

4,4396
0,7962
2,1189

-

4,4396
1,4162
1,8238

»

1,4145

-

0,9996

»

0,1100

-

0,2000
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значення)
Населення
Чисельність населення, всього
у тому числі: - садибній забудові
Житловий фонд
Житловий фонд, всього:
у тому числі: - садибний
Середня житлова забезпеченість
у тому числі: - садибній забудові
Житлове будівництво, всього:
у т. ч.: - садибна (одноквартирна забудова)
Установи та підприємства обслуговування
Магазини
Вулично-дорожня мережа та міський транспорт
Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього
Охорона навколишнього середовища
Санітарно-захисні зони, всього
у тому числі: - озеленені

тис. осіб
»

0,0012
0,0012

-

0,0024
0,0024

тис. м2заг. пл.
»
м2/люд.
»
тис. м2буд.
»

0,0453
0,0453
37,7
37,7
-

-

0,0953
0,0953
39,7
39,7
4
4

м2 торг. площі

1487

-

1487

км

0,0196

-

га
»

0,9102
0,9102

-

0,0196
0,9102
0,9102

ВИСТУПИЛИ: Ходін Г.М., Калашникова Н.В., Борисевич О.М.,
Громихін В.М., Степаненко О.О.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- уточнити можливість розміщення на земельній ділянці культової будівлі з
дотриманням відстані до суміжних земельних ділянок і будівель згідно вимог
ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» таблиця 9.1;
- провести розрахунки щодо можливості розташування автостоянки;
- опрацювати питання щодо можливості розташування культової будівлі «Зал
Царства Свідків Єгови» на іншій земельній ділянці.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати
опрацювати
наданні
зауваження
та
доопрацювати проект містобудівної документації.
7. СЛУХАЛИ: Проекту містобудівної документації «Детальний план території
частини населеного пункту смт. Лазурне, в межах кварталу вул. Ювілейна та
вул. Дружби зі сторони вул. Набережна орієнтовною площею 0,15 га
населеного пункту смт. Лазурне, Скадовського району, Херсонської області,
для житлового будівництва в межах Лазурненської селищної ради».
Замовник: Лазурненська селищна рада
Проектна організація: ПНПФ «Херсонпроект»
Рецензент: Авраменко Г.Г.
Доповідає: Молчанова І.А. - головний архітектор проекту.
Ходін Г.М. не брав участі у обговоренні та голосуванні із питання № 7 порядку
денного.
Техніко-економічні показники
№
з/п

Назва показників

1

Площа ділянки

2

Площа забудови

3
4
5

Площа покриття
Площа озеленення
Процент забудови
Процент озеленення

6

Одиниця
виміру

Ділянка 1

Ділянка 2

Ділянка 3

га
м2
м2
м2
%
%

0,0162
83,00
79,00
51
-

0,1319
300,00
131,90
791,40
30
60

0,1225
300,00
122,50
735,00
30
60
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ВИСТУПИЛИ: Мартиненко М.В., Борисевич О.М.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- уточнити відповідність проектних рішень детального плану території
Генеральному плану населеного пункту та зонінгу;
- перевірити відповідність рішень детального плану вимогам ДБН Б.2.212:2018.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати доопрацювати проект містобудівної «Детальний
план території частини населеного пункту смт. Лазурне, в межах кварталу вул.
Ювілейна та вул. Дружби зі сторони вул. Набережна орієнтовною площею
0,15 га населеного пункту смт Лазурне, Скадовського району, Херсонської
області, для житлового будівництва в межах Лазурненської селищної ради».
8. СЛУХАЛИ: Погодження розташування рекламного засобу ПП «Е-ФАРМА»
на фасаді будівлі аптеки № 4 за адресою: бул. Мирний, 3 у м. Херсоні.
Замовник: ТОВ «Нео Гранд»
Техніко-економічні показники
Тип зовнішньої реклами
Рекламний засіб

Розмір (см)
1466,5 х 96,5

ВИСТУПИЛИ: Авраменко Г.Г., Громихін В.М.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити розташування рекламного засобу
ПП «Е-ФАРМА» розміром 1466,5 х 96,5 на фасаді будівлі аптеки № 4 за
адресою: бул. Мирний, 3 у м. Херсоні.
9. СЛУХАЛИ: Погодження розташування рекламного засобу ПП «Мережа
аптек Медпрепарати» на фасаді будівлі аптеки № 1 за адресою: м. Херсон,
вул. Олеся Гончара, 7.
Замовник: ПП «Мережа аптек Медпрепарати»
Техніко-економічні показники
№ з/п
1
2
3

Тип зовнішньої реклами
Рекламний засіб
Рекламний засіб
Рекламний засіб

Розмір (см)
256 х 96
298,7 х 204,5
514,4 х 50

Площа (кв. м)
2,4576
6,1084
2,572

ВИСТУПИЛИ: Степаненко О.О.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- погодити розміщення рекламного засобу розміром 514,4х50 см над входом;
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити розміщення одного рекламного засобу
розміром 514,4х50 см ПП «Мережа аптек Медпрепарати» над входом будівлі
аптеки № 1 за адресою: м. Херсон, вул. Олеся Гончара, 7.
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10. СЛУХАЛИ: Погодження розташування рекламного засобу ПП «Мережа
аптек Медпрепарати» на фасаді будівлі аптеки № 44 за адресою: м. Херсон,
вул. Суворова, 13.
Замовник: ПП «Мережа аптек Медпрепарати»
Техніко-економічні показники
№ з/п
1
2

Тип зовнішньої реклами
Рекламний засіб
Рекламний засіб

Розмір (см)
654 х 124,5
100 х 41

Площа (кв. м)
8,1423
0,41

ВИСТУПИЛИ: Вустянський М.А., Тільняк П.І.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- показати на паспорті розгортку всього фасаду;
- погодити розміщення рекламного засобу розміром 654х124,5 см над входом;
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити розміщення одного рекламного засобу
ПП «Мережа аптек Медпрепарати» розміром 654х124,5 см над входом будівлі
аптеки № 44 за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 13.
11. СЛУХАЛИ: Погодження встановлення рекламного засобу за адресою:
вул. Суворова, 10, м. Херсон.
Замовник: ФОП Швець В.М.
Техніко-економічні показники
Тип зовнішньої реклами
Рекламний засіб

Розмір (см)
59 х 74

Площа (кв. м)
0,4366

ВИСТУПИЛИ: Громихін В.М
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- рекомендувати відхилити встановлення рекламного засобу
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати не погоджувати встановлення рекламного засобу
за адресою: вул. Суворова, 10, м. Херсон.

