ПРОТОКОЛ № 4
засідання архітектурно-містобудівної ради
при управлінні містобудування та архітектури
обласної державної адміністрації
24.05.2017 року
11.00
просп. Ушакова, 47,
м. Херсон
Головував Ходін Григорій Миколайович, начальник управління містобудування
та архітектури обласної державної адміністрації, головний архітектор області
Присутні:
Борисевич
Олександр Миколайович
Таразевич
Михайло Євгенович

Авраменко
Галина Георгіївна
Беляєв
Володимир Олександрович
(Мунтян Володимир Іванович)

Братіков
Борис Степанович
Громихін
В’ячеслав Михайлович
Джаламага
Олександр Васильович
Ковальова
Наталія Миколаївна
Мартиненко
Микола Володимирович

Долженко
Ірина Миколаївна

- заступник начальника управління - начальник
відділу планування територій та містобудівного
кадастру, заступник голови ради
- головний спеціаліст відділу планування територій
та
містобудівного
кадастру
управління
містобудування та архітектури обласної державної
адміністрації, секретар ради
Члени ради:
- голова
Херсонської
обласної
організації
Національної спілки архітекторів України, директор
КП «Херсонмістопроект»
- заступник начальника Головного управління з
державного нагляду та контролю державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Херсонській
області
- радник, член-кореспондент Академії будівництва
України
- приватний
підприємець,
архітектор,
член
Херсонської обласної організації Національної
спілки архітекторів України
- головний архітектор ПрАТ «Херсон-Діпромісто»,
член Херсонської обласної організації Національної
спілки архітекторів України
- заступник
начальника
відділу
державної
землевпорядної експертизи Головного управління
Держземагенства у Херсонській області
- начальник управління земельних ресурсів,
поводження з відходами, надрокористування,
заповідної справи та біоресурсів Департаменту
екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації
- в.о.
заступника
директора
Департаменту,
начальника
управління
містобудування
та
архітектури Департаменту містобудування та
землекористування Херсонської міської ради
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Петрук
Віктор Миколайович
Солоницький
Іван Вікторович
Степаненко
Олександр Олександрович
Тільняк
Петро Ілліч
Туренко
Ілля Валентинович
Холін
Олександр Іванович

- директор Херсонської філії державного науководослідного та проектно-вишукувального інституту
«НДІпроектреконструкція»
- начальник обласної інспекції по охороні пам’яток
історії та культури управління культури і туризму
Херсонської обласної державної адміністрації
- 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
організація-центральна
служба
Української
будівельної експертизи” у Херсонській області

Запрошені:
Євсеєва Тетяна Миколаївна - - головний архітектор проекту, ТОВ «Проектний
центр»
Луцик Андрій Сергійович
- архітектор проекту, ПП «Сан Вінд»
Вебер Андрій Геннадійович
- головний архітектор проекту ФОП - Вебер А.Г.
Присутні: 17 членів архітектурно-містобудівної ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Передпроектні пропозиції щодо реконструкції фасадів будівлі Херсонського
обласного краєзнавчого музею по вул. Горького, 1 у м. Херсоні.
2. Проект містобудівної документації «Детальний план території відносно
відведення земельної ділянки, площею 0,0630 га, для розміщення та
обслуговування складських приміщень, на території Князегригорівської сільської
ради, за адресою: вул. Садова, 11к, поряд з майстернею в с. Князе-Григорівка,
Великолепетиського району Херсонської області
3. Проект містобудівної документації «Детальний план території щодо
впорядкування території Новозбурʼївської сільської ради Голопристанського
району Херсонської області, за межами населених пунктів, для будівництва та
експлуатації сонячної електростанції з необхідною інфраструктурою».
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4. Проект містобудівної документації «Детальний план території відносно
відведення земельної ділянки, щодо розміщення та обслуговування
артезіанської свердловини №10-215 за межами населених пунктів с. Благодатне,
Іванівського району Херсонської області, по вул. Миру, 12».
5. Проект містобудівної документації «Детальний план території за межами
населених
пунктів
на
території
Степненської
сільської
ради
Нижньосірогозького району Херсонської області».
6. Проект містобудівної документації «Зміни до генерального плану з
корегуванням меж населеного пункту та план зонування території с. Ольгине
Горностаївського району Херсонської області».
7. Проект містобудівної документації «Зміни до генерального плану з корегуванням
меж населеного пункту та план зонування території с. Кочубеївка Ольгинської
сільської ради Горностаївського району, Херсонської області».
8. Проект містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки
під розміщення кладовища загальною площею 1.6236 га із земель комунальної
власності, розташованої за межами населеного пункту на території Веселівської
сільської ради Бериславського району Херсонської області».
9. Передпроектні пропозиції щодо реконструкції власної квартири без зміни
зовнішньої конфігурації з влаштуванням входу під магазин продовольчих товарів
по проспекту Ушакова, буд.12/2 кв.1 у м. Херсоні.
10. Проект містобудівної документації «План зонування території смт Зеленівка
Зеленівської селищної ради Дніпровського району м. Херсона».
11. Протокольне питання: Проект містобудівної документації «Детальний план
території земельної ділянки орієнтовною площею 0,4000 га, розташованої за
межами населених пунктів на території Геройської сільської ради
Голопристанського району, під комплексом річково-транспортних споруд».
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
1. СЛУХАЛИ: Проект реставрації фасадів будівлі Херсонського обласного
краєзнавчого музею по вул. Театральна (Горького), 1 у м. Херсоні.
Замовник: Херсонська обласна рада
Проектна організація: ПП «Сан Вінд»
Доповідав: Луцик А.С. - архітектор проекту, який проінформував стосовно
проекту щодо реконструкції фасадів будівлі Херсонського обласного краєзнавчого
музею по вул. Театральна (Горького), 1 у м. Херсоні.
ВИСТУПИЛИ: Степаненко О.О.; Авраменко Г.Г.
ПРОПОЗИЦІЇ: - рекомендувати до затвердження проект.
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до затвердження проект реставрації фасадів будівлі
Херсонського обласного краєзнавчого музею по вул. Театральна (Горького), 1 у
м. Херсоні.
2. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Детальний план території
відносно відведення земельної ділянки, площею 0,0630 га, для розміщення та
обслуговування складських приміщень, на території Князегригорівської сільської
ради, за адресою: вул. Садова, 11к, поряд з майстернею в с. Князе-Григорівка,
Великолепетиського району Херсонської області».
Замовник: Князегригорівська сільська рада
Проектна організація: ТОВ "РичПроект "
Доповідав: Громихін В.М..- архітектор проекту, який проінформував про робочий
проект «Детальний план території відносно відведення земельної ділянки, площею
0,0630 га, для розміщення та обслуговування складських приміщень, на території
Князегригорівської сільської ради, за адресою: вул. Садова, 11к, поряд з
майстернею в с. Князе-Григорівка Великолепетиського району Херсонської
області».
Техніко - економічні показники
Територія в межах ділянки
Проектована площа забудови
Відсоток проектованої забудови
Площа під майданчиками, проїздами,
проходами, в тому числі:
- площа під охоронною зоною ЛЕП-10к
Поверховість забудови земельної ділянки
Будівельний обсяг (орієнтовно)
Електрозабезпечення, водопостачання,
каналізація, опалення

- 630,00 м2
- 168,00 м2
- 26,67 %
- 462,00 м2
- 65,48 м2
- 1 поверх
- 924,00 м3
- проектоване

ВИСТУПИЛИ: Авраменко Г.Г.; Мартиненко М.В.; Петрук В.М.; Ходін Г.М.
ПРОПОЗИЦІЇ: - доопрацювати проект згідно вимог нормативної документації.
ВИРІШИЛИ: Доопрацювати проект містобудівної документації «Детальний план
території відносно відведення земельної ділянки, площею 0,0630 га, для
розміщення та обслуговування складських приміщень, на території
Князегригорівської сільської ради, за адресою: вул. Садова, 11к, поряд з
майстернею в с. Князе-Григорівка Великолепетиського району Херсонської
області» згідно вимог нормативної документації.
3. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Детальний план території
щодо
впорядкування
території
Новозбурʼївської
сільської
ради
Голопристанського району Херсонської області, за межами населених пунктів,
для будівництва та експлуатації сонячної електростанції з необхідною
інфраструктурою».
Замовник: Новозбурʼївська сільська рада
Проектна організація: ПП "Сан Вінд"
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Доповідав: Луцик А.С. - архітектор проекту, який проінформував про робочий
проект «Детальний план території щодо впорядкування території Новозбурʼївської
сільської ради Голопристанського району Херсонської області, за межами
населених пунктів, для будівництва та експлуатації сонячної електростанції з
необхідною інфраструктурою».
Техніко - економічні показники
Загальна площа території ділянки
- 50,00 га
та повітряна лінія електропередачі
- 4,81 га
Орієнтовна сумарна номінальна електрична потужність - 9,99 МВт
ВИСТУПИЛИ: Мартиненко М.В.; Громихін В.М.; Степаненко О.О.;
Авраменко Г.Г.
ПРОПОЗИЦІЇ: - рекомендувати до затвердження проект.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до затвердження проект містобудівної документації
«Детальний план території щодо впорядкування території Новозбурʼївської
сільської ради Голопристанського району Херсонської області, за межами
населених пунктів, для будівництва та експлуатації сонячної електростанції з
необхідною інфраструктурою».
4. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Детальний план території
відносно відведення земельної ділянки, щодо розміщення та обслуговування
артезіанської свердловини №10-215 за межами населених пунктів с. Благодатне,
Іванівського району Херсонської області, по вул. Миру, 12».
Замовник: Благодатненська сільська рада
Проектна організація: ПП «Старостін Д.В»
Доповідав: Громихін В.М. - архітектор проекту, який проінформував про робочий
проект «Детальний план території відносно відведення земельної ділянки, щодо
розміщення та обслуговування артезіанської свердловини №10-215 за межами
населених пунктів с. Благодатне, Іванівського району Херсонської області, по
вул. Миру, 12».
Техніко - економічні показники
Загальна територія в межах ділянки, в тому числі:
- 0,3118 га
- Існуюча забудова земельної ділянки
- 19,00 м2
- Існуюча забудова земельної ділянки
- 0,61 %
Площа під майданчиками, проходами, озелененням
та обслуговуванням свердловини
- 3099,00 м2
Поверховість існуючої забудови на земельній ділянці
для обслуговування артсвердловини
- 1 поверх
Електрозабезпечення, водопостачання, каналізація
- існуюче
ВИСТУПИЛИ: Авраменко Г.Г. Тільняк П.І.; Мартиненко М.В.
ПРОПОЗИЦІЇ: - доопрацювати проект згідно вимог нормативної документації.
ВИРІШИЛИ: Доопрацювати проект містобудівної документації «Детальний план
території відносно відведення земельної ділянки, щодо розміщення та
обслуговування артезіанської свердловини №10-215 за межами населених пунктів
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с. Благодатне, Іванівського району Херсонської області, по вул. Миру, 12» згідно
вимог нормативної документації.
5. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Детальний план території за
межами населених пунктів на території Степненської сільської ради
Нижньосірогозького району Херсонської області».
Замовник: ТОВ «Агродом»
Проектна організація: ТОВ "Проектний центр"
Доповідала: Євсеєва Т.М. - головний архітектор проекту, яка проінформувала про
робочий проект «Детальний план території за межами населених пунктів на
території Степненської сільської ради Нижньосірогозького району Херсонської
області».
Техніко - економічні показники
Площа території ДПТ
- 13,10 га.
Площа ділянки ПП "Агродом"
- 2,52 га
в т.ч. площа забудови
- 0,7430га
площа покриття проїзду, майданчиків
- 0,8450га
площа озеленення
- 0,5110га
інша площа
- 0,4210га
Відсоток забудови
30
Площа решти земель запасу с/г призначення - 10,58 га
ВИСТУПИЛИ: Мартиненко М.В.; Громихін В.М.; Ходін Г.М.
ПРОПОЗИЦІЇ: 1 - Погодити проект
2 - Доопрацювати проект.
ГОЛОСУВАЛИ:
1 пропозиція: за - 15 осіб;
проти - 2 особи (Авраменко Г.Г.; Тільняк П.І.)
2 пропозиція: за - 2 особи;
проти - 15.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до затвердження проект містобудівної документації
«Детальний план території за межами населених пунктів на території Степненської
сільської ради Нижньосірогозького району Херсонської області» з урахуванням
зауважень.
6. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Зміни до генерального плану з
корегуванням меж населеного пункту та план зонування території с. Ольгине
Горностаївського району Херсонської області».
Замовник: Ольгинська сільська рада
Проектна організація: ТОВ "Проектний центр"
Доповідала: Євсеєва Т.М. - головний архітектор проекту, яка проінформувала про
робочий проект «Зміни до генерального плану з корегуванням меж населеного
пункту та план зонування території с. Ольгине Горностаївського району
Херсонської області».
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Техніко - економічні показники
Показники

Згідно
Існуючий діючого Проектне
стан
генплану рішення
1992р.
977
1040
1000
158,8 га 158,8 га 214,50 га

Населення
Територія
Житлова забудова з присадибними
68,90 га
ділянками
Громадська забудова
4,58 га
Промислові та комунально-складські 0,52 га
Кладовища
1,90 га
Санітарно-захисні
20,60 га
Землі сільськогосподарського
34,90 га
призначення
Городи, рілля
10,44 га
Вулиці, дороги
5,10 га
Житловий фонд
12138 м2
Території для розміщення житлового
будівництва
Інші
12,56 га

72,90 га

70,27 га

7,06 га
36,90 га

5,36 га
59,56 га
1,9+1,2 га
43,70 га
34,90 га

15,55 га
15399 м2

15,34 га
15,80 га
13200 м2
2,58 га
10,69 га

ВИСТУПИЛИ: Джаламага О.В.; Авраменко Г.Г.; Ходін Г.М.; Мартиненко М.В.;
Громихін В.М.; Степаненко О.О.; Ковальова Н.М.; Тільняк П.І.
ПРОПОЗИЦІЇ: - віднести звалище на нормативну відстань від села;
- у зонінгу змінити призначення зони С1 на СВ;
- доопрацювати проект;
- рекомендувати до затвердження проект.
ВИРІШИЛИ: Проект містобудівної документації «Зміни до генерального плану з
корегуванням меж населеного пункту та план зонування території с. Ольгине
Горностаївського району Херсонської області» рекомендувати до затвердження з
урахуванням зазначених пропозицій і зауважень.
7. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Зміни до генерального плану з
корегуванням меж населеного пункту та план зонування території с. Кочубеївка
Ольгинської сільської ради Горностаївського району, Херсонської області».
Замовник: Ольгинська сільська рада
Проектна організація: ТОВ "Проектний центр"
Доповідала: Євсеєва Т.М. - головний архітектор проекту, яка поінформувала про
робочий проект «Зміни до генерального плану з корегуванням меж населеного
пункту та план зонування території с. Кочубеївка Ольгинської сільської ради
Горностаївського району, Херсонської області».
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Техніко - економічні показники
Показники
Населення
Територія
Житлова забудова з присадибними
ділянками
Громадська забудова
Промислові та комунально-складські
Кладовища
Санітарно-захисні
Городи, рілля
Вулиці, дороги
Житловий фонд
Інші

Згідно
Існуючий діючого Проектне
стан
генплану рішення
1985р.
80
140
100
28,00 га 28,00 га
32,46 га
8,72 га

9,50 га

9,94 га

1,20 га
1,43 га
4,15 га
1176 м2
12,50 га

0,30 га
8,75 га

3,67 га
0,18 га
12,17 га
4,15 га
2530 м2
2,53 га

2,30 га
4,15 га
2030 м2
5,30 га

ВИСТУПИЛИ: Джаламага О.В.; Мартиненко М.В.; Ковальова Н.М.; Ходін Г.М.;
Громихін В.М.; Мунтян В.І.
ПРОПОЗИЦІЇ: - рекомендувати до затвердження проект з урахуванням зауважень.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до затвердження проект містобудівної документації
«Зміни до генерального плану з корегуванням меж населеного пункту та план
зонування території с. Кочубеївка Ольгинської сільської ради Горностаївського
району, Херсонської області» з урахуванням зазначених пропозицій і зауважень.
8. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Детальний план території
земельної ділянки під розміщення кладовища загальною площею 1.6236га із
земель комунальної власності, розташованої за межами населеного пункту на
території Веселівської сільської ради Бериславського району Херсонської
області».
Замовник: Веселівська сільська рада
Проектна організація: ТОВ "Проектний центр"
Доповідала: Євсеєва Т.М. - головний архітектор проекту, яка проінформувала про
робочий проект «Детальний план території земельної ділянки під розміщення
кладовища загальною площею 1.6236га із земель комунальної власності,
розташованої за межами населеного пункту на території Веселівської сільської
ради Бериславського району Херсонської області».
Техніко - економічні показники
Існуючий
Проект
Нове
Назва показників
стан
ДПТ
кладовище
Територія в межах проекту
га
5.200
7.756
1.6236
у тому числі:
- зона поховань
га / % 4.100 / 86
5.11 / 66
1.010 / 62
- дорогі, проїзди, доріжки,
«
0.5800 / 11 1.3450 /17 0.2530/15.5
автопарковки, майданчики для сміття
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- зелена зона
- зона траурних церемонії
- площа забудови
- інші

«

м
м2
га
2

0.1200 / 2
78.00
44.00
0.3878

0.4400 / 6
78.00
44.00
0.8488

0.2400 / 15

0.1206

ВИСТУПИЛИ: Тільняк П.І.; Мартиненко М.В.
ПРОПОЗИЦІЇ: - рекомендувати до затвердження проект.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до затвердження проект містобудівної документації
«Детальний план території земельної ділянки під розміщення кладовища загальною
площею 1.6236га із земель комунальної власності, розташованої за межами
населеного пункту на території Веселівської сільської ради Бериславського району
Херсонської області».
9. СЛУХАЛИ: Передпроектні пропозиції щодо реконструкції власної квартири без
зміни зовнішньої конфігурації з влаштуванням входу під магазин продовольчих
товарів по проспекту Ушакова, буд.12/2 кв.1 у м. Херсоні.
Замовник: Белан А.П.
Проектна організація: ФОП - Вебер Андрій Геннадійович
Доповідав: Вебер А.Г. – розробник проекту, який поінформував про передпроектні
пропозиції щодо реконструкції квартири.
Техніко - економічні показники
Площа приміщень
- 77,80 м2
Будівельний обʼєм
- 318,00 м3
Площа забудови
- 96,40 м2
ВИСТУПИЛИ: Петрук В.М; Степаненко О.О.
ПРОПОЗИЦІЇ: - доопрацювати передпроектні пропозиції.
ВИРІШИЛИ: Доопрацювати передпроектні пропозиції щодо реконструкції
власної квартири по проспекту Ушакова, буд.12/2 кв.1 у м. Херсоні.
10. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «План зонування території
смт Зеленівка Зеленівської селищної ради Дніпровського району м. Херсона».
Замовник: Зеленівська селищна рада
Проектна організація: ПАТ «Херсон-Діпромісто»
Доповідав: Джаламага О.В. - головний архітектор, який поінформував про проект
«План зонування території смт Зеленівка Зеленівської селищної ради Дніпровського
району м. Херсона».
Техніко - економічні показники
№
п/п
1
1

Название показателя

Единицы
измерения

Существ.
состояние

Этап
15-20р.

2

3

4

5

5840

10000

639,70

758,65

Население
Территория в границах населенного пункта,
2
всего

тыс.
человек
га

10
в т.ч.: жилая застройка, всего
усадебная
блокированная
многоквартирная
Общественная застройки, всего
Производственная застройка, всего
Коммунальная застройка, всего
Складская застройка, всего
Транспортная инфраструктура, всего
в т.ч. улично-дорожная сеть
внешний транспорт
Ландшафтно-рекреационная и озеленение, всего
в т.ч. общего пользования
специального назначения (санитарно- защитные
зоны, защитные полосы)
леса
дачи и садовые товарищества
Природно-заповедный фонд, всего
Водные поверхности
Сельскохозяйственные угодья
Другие территории (за расчетный период)
Жилой фонд. Всего

3

в т.ч. непригодный жилой фонд

га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га

397,00
386,00
5,00
6,00
6,20
5,44
9,00
1,25
95,00
95,00
58,57
2,65

450,00
439,00
5,00
6,00
22,00
7,87
9,00
1,56
112,88
112,88
77,75
7,75

га

55,92

70,00

8,00
2,40
56,84
172,00
2314
-

10,45
67,14
312,00
3834
-

160,00
2110
3,00
40
9,00
164

300
3630
3,00
40
9,00
164

30,00

31,20

тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
количество
квартир
тыс. м2
количество
тыс. м2
количество
тыс. м2
количество

-

140,00

-

1520

-

140
1520
-

мест
Мест
коек
посещ. в смену
посещ. в смену
объект

210
539
32
2

350
990
50
-

га
га
га
га
га
га
тыс м2
количество
квартир
тыс.м 2

Распределение жил. фонда по видам застройки:

тыс.м2
количество
тыс.м2
количество
тыс.м2
количество

усадебная
блокированная
многоквартирная
Средняя жилищная обеспеченность населения
общей площадью
Убытие жилого фонда, всего:
непригодного
пригодного в связи с реконструкцией
4

Новое жилое строительство,

всего

усадебная
блокированная
многоквартирная
5

Объекты общественного обслуживания
детские дошкольные учреждения, всего
общеобразовательные школы, всего
больницы, всего
поликлиники, всего
амбулатории, всего
фельдшерско-акушерские пункты, всего

м2/чел.

11
пожарные депо, всего
6

Улично-дорожная сеть и транспорт насел. пункта
длина улиц и дорог, всего
плотность улиц и дорог, всего
длина двойного пути линий поселкового
пассажирского автобусного транспорта, всего
плотность сети наземного пассажирского
транспорта
общий уровень автомобилизации

7

Количество мест постоянного хранения автомобилей
(гаражи, открытые автостоянки)
Инженерное обеспечение
Водоснабжение
Суммарный отпуск воды
Мощность главных сооружений водопровода
Канализация
Общее поступление сточных вод
Суммарная мощность очистных сооружений

объект
пож.машин

-

2
3

км
км/км2

83,00
13,16

100,00
13,16

км

12,00

18,00

км/км2

1,86

2,37

маш.на
1тыс.чел.

200

300

машиномест

1160

3000

тыс.м3/сутки
тыс.м3/сутки

1,7
9,0

15,9
16,5

тыс.м3/сутки
тыс.м3/сутки

0,6
0,7

3,3
3,4

8048

14800

3240

7390

-

-

Электроснабжение
Суммарное потребление электроэнергии
Мощность источников покрытия эл. нагрузок

мВт ч/г.
кВт*час/год
кВт

Теплоснабжение
Мощность централизованных
источников тепла, всего
Подача тепла децентрализованными источниками,
всего
Газоснабжения
Потребление газа, всего
8

Инженерная подготовка и защита территории
Защита территории от затопления
площадь
протяженность защитных сооружений
подсыпка территории
берегоукрепление
понижение уровня грунтовых вод
регулирование русел рек/водоемов
противоэрозионные, противооползневые,
противокарстовые мероприятия
освоение заторфованных и заболоченных
территории
освоение территорий с просад. грунтами
освоение сейсмических территорий
дождевая канализация
очистные сооружения дождевой канализации

9

ГДж/год
Гдж/год

89682

млн. м3/год

19,830

га
км
га
га
га
км/га
га

23,606

125,0
1,8
58,0

га

-

га
га
км
шт.

22,8
22,8
0,21
37

Санитарная очистка территории
объемы твердых бытовых отходов, всего
мусороперерабатывающие заводы

тыс.т/год

количество
мощность общая
полигоны

шт.
тыс.т/год

1,15
-

2,5
-

12
количество
площадь
свалки

шт.
га

количество
площадь

шт.
га

-

1
сущ.
-

ВИСТУПИЛИ: Ходін Г.М.; Мартиненко М.В.; Степаненко О.О.; Громихін В.М..
ПРОПОЗИЦІЇ: - рекомендувати до затвердження проект.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до затвердження проект містобудівної документації
«План зонування території смт Зеленівка Зеленівської селищної ради Дніпровського
району м. Херсона».
11. СЛУХАЛИ: Протокольне питання: Проект містобудівної документації
«Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 0,4000 га,
розташованої за межами населених пунктів на території Геройської сільської ради
Голопристанського району, під комплексом річково-транспортних споруд».
Замовник: Геройська сільська рада
Проектна організація: ПП Старостін Д.В.
Доповідав: Луцик А.С. - архітектор проекту, який проінформував про робочий

проект «Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею
0,4000 га, розташованої за межами населених пунктів на території Геройської
сільської ради Голопристанського району, під комплексом річково-транспортних
споруд
Техніко - економічні показники
Територія в межах ділянки
Загальна площа забудови,
в тому числі: - існуюча площа забудови
- проектована площа забудови
Площа під покриттям та озелененням
Відсоток проектованої забудови
Поверховість загальної забудови в межах ДПТ
Загальний будівельний обсяг забудови
Водопостачання, каналізація
Електрозабезпечення, опалення

- 0,4000 га
- 355,00 м2
- 344,00 м2
11,00 м2
- 3645,00 м2
8,87 %
- 1-2 поверхи
- 1906,00 м3
існуючі
існуючі

ВИСТУПИЛИ: Джаламага О.В.; Мунтян В.І.; Мартиненко М.В.; Ходін Г.М.;
Ковальова Н.М.
ПРОПОЗИЦІЇ: - рекомендувати до затвердження з урахуванням висновків
Головного управління з державного нагляду та контролю
державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Херсонській області та Департаменту екології та природних
ресурсів облдержадміністрації.
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до затвердження проект «Детальний план території
земельної ділянки орієнтовною площею 0,4000 га, розташованої за межами
населених пунктів на території Геройської сільської ради Голопристанського
району, під комплексом річково-транспортних споруд» з урахуванням висновків
Головного управління з державного нагляду та контролю державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області та Департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації.

