ПРОТОКОЛ
засідання архітектурно-містобудівної ради
Архітектурно-містобудівна рада при
управлінні містобудування та архітектури
Херсонської обласної державної адміністрації
від 15 травня 2019 року № 5
На засіданні присутні:
Ходін
Григорій Миколайович
Борисевич
Олександр Миколайович

Таразевич
Михайло Євгенович
Члени ради:
Авраменко
Галина Георгіївна
Вустянський
Михайло Андрійович
Година-Арюпін
Тарас Григорович
Громихін
В’ячеслав Михайлович
Джаламага
Олександр Васильович
Ковальова
Наталія Миколаївна
Мартиненко
Микола Володимирович

- 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
- приватний підприємець, архітектор, член
Херсонської обласної організації Національної
спілки архітекторів України, дійсний член
УК ICOMOS
- начальник управління державного нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства
Головного управління Держпродспоживслужби у
Херсонській області
- 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
- заступник директора Департаменту, начальник
управління заповідної справи та поводження з
відходами Департаменту екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації
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Мунтян
Вадим Іванович
(Єфименко
Тетяна Володимирівна)
Петрук
Віктор Миколайович
Сокол Олександр
Олександрович
Солоницький
Іван Вікторович
Степаненко
Олександр
Олександрович
Тільняк
Петро Ілліч
Туренко
Ілля Валентинович
Холін
Олександр Іванович

Відсутні:
Братіков
Борис Степанович
Верецький
Олександр Анатолійович
Гуменна
Наталія Василівна
Циклінський Сергій
Володимирович
Запрошені:
Луцик
Сергій Петрович
Бажанова
Тетяна Георгіївна

- 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
- директор Херсонської філії державного
науково-дослідного та проектно-вишукувального
інституту «НДІпроектреконструкція»
- головний інженер і розробник проектів
ТОВ “УкрАгроПромПроект”
- 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»
- заступник директора Департаменту, начальник
управління планування заходів цивільного
захисту та матеріального забезпечення
- директор
Херсонської
філії
державного
підприємства
«Спеціалізована
державна
експертна
організація-центральна
служба
Української
будівельної
експертизи»
у
Херсонській області
- радник, член-кореспондент Академії будівництва
України
- приватний
підприємець, архітектор, член
Херсонської обласної організації Національної
спілки архітекторів України
- в.о. начальника управління містобудування та
архітектури Департаменту містобудування та
землекористування Херсонської міської ради,
головного архітектору міста
- начальник управління державної архітектурнобудівельної інспекції у Херсонській області
- директор, головний архітектор проектів
ПП “Сан Вінд”
- експерт департаменту розвитку
ПАТ «Концерн «Галнафтогаз»
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Проект містобудівної документації «Детальний план території з метою забудови
земельної ділянки під магазин промислово-продовольчих товарів за адресою:
с. Павлівка, вул. Миру, 5-а Чаплинського району Херсонської області».
2. Реконструкція кафе експрес-харчування з автозаправною станцією з
влаштуванням АГЗП за адресою: Бериславське шосе, б/н у м. Херсоні.
3. Повторний розгляд проекту містобудівної документації «Генеральний план
с. Партизани Вербівської сільської ради Нижньосірогозького району Херсонської
області».
4. Повторний розгляд проекту містобудівної документації «Детальний план
території в межах кварталу: вул. Чкалова, вул. Височинна, вул. Банкова під
будівництво адміністративно-громадської будівлі релігійної організації на
земельній ділянці площею 0,1500га (кадастровий номер 6523855100:01:031:0027)
за адресою: вул. Чкалова, 14 смт Нижні Сірогози Херсонської області».
5. Проект містобудівної документації «Генеральний план с. Долинське Хрестівської
сільської ради Чаплинського району Херсонської області».
6. Проект містобудівної документації «Генеральний план с. Шевченка Хрестівської
сільської ради Чаплинського району Херсонської області».
7. Погодження розташування рекламного засобу на фасаді будівлі за адресою:
вул. Соборна, 8 у м. Херсоні.
8. Комплексна схема розміщення тимчасових споруд на території бульвару Мирний,
вул. Маяковського та вул. Бєлінського в м Херсоні

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
1. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Детальний план території з
метою забудови земельної ділянки під магазин промислово-продовольчих товарів за
адресою: с. Павлівка, вул. Миру, 5-а Чаплинського району Херсонської області».
Замовник: Григорівська сільська рада
Проектна організація: ФОП Мерзлика Л.К.
Доповідала: Мерзлика Людмила Костянтинівна
Техніко-економічні показники
№

Найменування показників

1
2

Земельна ділянка
Поверховість будівель
Капітальна забудова: - магазин – II черга
- ТС – I черга
Площа зони благоустрою,
в т.ч.: - проїзди, проходи;
- зелена зона
Майданчик для сміття з контейнерами
Туалет на вигріб-септику

3
4
5
6

Одиниця
виміру

га
Пов.
м2
шт
м2
»
»
»

шт..

Значення показників
Існуючий стан

Етап 3 – 7 років

0,0400
6 по 30,00 м2
-

0,0400
1
180,00
220,00
80,00
140,00
6,00
1
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ВИСТУПИЛИ: Ходін Г.М., Ковальова Н.М., Борисевич О.М., Степаненко О.О.,
Авраменко Г.Г.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- виключити з матеріалу детального плану питання розміщення тимчасових споруд;
- рекомендувати до затвердження з урахуванням наданих пропозицій.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект «Детальний план території з
метою забудови земельної ділянки під магазин промислово-продовольчих товарів за
адресою: с. Павлівка, вул. Миру, 5-а Чаплинського району Херсонської області» з
урахуванням наданих пропозицій.
ГОЛОСУВАЛИ:
- за – 15;
- проти – 1 (Ковальова Н.М.)
- утрималися – немає;
- не голосували – 2
2. СЛУХАЛИ: Реконструкція кафе експрес-харчування з автозаправною станцією з
влаштуванням АГЗП за адресою: Бериславське шосе, б/н у м. Херсоні.
Замовник: ПАТ «Концерн «Галнафтогаз»
Доповідала: Бажанова Т. Г.
ВИСТУПИЛИ: Мартиненко М.В., Ходін Г.М., Туренко І.В., Година-Арюпін Т.Г.,
Тільняк П.І., Авраменко Г.Г., Джаламага О.В.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- зазначити на кресленнях зони регульованої забудови встановлені згідно науковопроектної документації «Історико-архітектурний опорний план, межі і режими
використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м.Херсона», затвердженої
рішенням Херсонської міської ради від 20 лютого 2015 року.
ПРОПОЗИЦІЇ:
- рекомендувати затвердити проект з урахуванням наданих пропозицій;
- рекомендувати доопрацювати проект містобудівної документації.
ГОЛОСУВАЛИ:
- рекомендувати до затвердження з урахуванням наданих пропозицій:
- за – 6;
- проти – 8 (Мартиненко М.В., Година-Арюпін Т.Г., Мунтян В.І., Холін О.І.,
Ковальова Н.М., Туренко І.В., Степаненко О.О., Авраменко Г.Г.)
- утрималися – 2 (Ходін Г.М., Тільняк П.І.)
- не голосували – 2
- рекомендувати доопрацювати проект містобудівної документації:
- за – 8
- проти – 6 (Борисевич О.М., Громихін В.М., Джаламага О. В., Сокол О.О.,
Солоницький І.В., Таразевич М.Є.)
- утрималися – 2 (Ходін Г.М., Тільняк П.І.)
- не голосували – 2
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати доопрацювати проект.
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3. СЛУХАЛИ: Повторний
розгляд
проекту
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
Інженерне забезпечення
Водопостачання
Сумарний відпуск води
Потужність головних споруд водопроводу
Каналізація
Загальне надходження стічних вод
Електропостачання
Сумарне споживання електроенергії
Потужність джерел покриття електронавантажень
Теплопостачання
Газопостачання
Споживання газу, всього
Санітарне очищення території
Обсяги твердих побутових відходів, всього
Полігони
Кількість
Площа

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

Проектний
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

шт.
»

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

16

26

0,080
7,40

-

Од. виміру
тис. осіб
га
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
тис. м2
кіл. квартир
м2/чол.

тис.м3/добу
»
»

0,04

-

млн. м3/рік

-

-

т/рік

-

253,00

одиниць
га

1
0,6990

1
0,6990

млн. кВт х
год./рік
тис. кВт
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ВИСТУПИЛИ: Година-Арюпін Т.Г.; Мартиненко М.В., Тільняк П.І., Ходін Г.М.,
Вустянський М.А., Джаламага О.В.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- уточнити на кресленнях генерального плану кольорове зазначення територій
існуючої та проектної житлової забудови.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до затвердження проект «Генеральний план
с. Партизани, Вербівської сільської ради, Нижньосірогозького району, Херсонської
області».
ГОЛОСУВАЛИ:
- за – 15;
- проти – немає;
- утрималися – 3 (Година-Арюпін Т.Г.; Мартиненко М.В., Вустянський М.А.).
4. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту містобудівної документації «Детальний
план території в межах кварталу: вул. Чкалова, вул. Височинна, вул. Банкова під
будівництво адміністративно-громадської будівлі релігійної організації на земельній
ділянці площею 0,1500га (кадастровий номер 6523855100:01:031:0027) за адресою:
вул. Чкалова, 14 смт Нижні Сірогози 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
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

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

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

7

ВИСТУПИЛИ: Мартиненко М.В., Ходін Г.М., Тільняк П.І., Година-Арюпін Т.Г.,
Петрук В.М.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- провести розрахунки щодо можливості розташування автостоянки;
- передбачити на території земельної ділянки розміщення окремої очисної споруди.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати опрацювати наданні зауваження та доопрацювати
проект містобудівної документації «Детальний план території в межах кварталу:
вул. Чкалова, вул. Височинна, вул. Банкова під будівництво адміністративногромадської будівлі релігійної організації на земельній ділянці площею 0,1500га
(кадастровий номер 6523855100:01:031:0027) за адресою: вул. Чкалова, 14
смт Нижні Сірогози Херсонської області».
5. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Генеральний план с. Долинське
Хрестівської сільської ради Чаплинського району Херсонської області».
Замовник: Хрестівська 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
- садибної
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
Інженерних мереж
Житловий фонд, всього:
Розподіл житлового фонду за видами забудови:
- садибні
Середня житлова забезпеченість населення
загальною площею
Нове житлове будівництво, всього:
- одноквартирне садибне
Об'єкти громадського обслуговування:
- дитячі дошкільні заклади, всього
- загальноосвітні школи, всього
- фельдшерське-акушерські пункти, всього
- пожежні депо, всього
Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного 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

м2/чол.

Існуючий
стан
1080
90,1500
49,8817
49,8817
3,0532
10,9175
10,0815
0,8360
3,5518
3,5518
12,7113
1,0644
33,900
339
33,900
31,38

Проектний
стан
1217
107,8617
60,8710
60,8710
4,2942
3,4115
1,0343
17,9200
14,8864
3,0336
3,7043
3,7043
1,0644
38,600
386
38,600
31,60

тис. м2
кіл. квартир
»

-

4.700
47
47

тис. місць
місць
об’єкт
об’єкт/п.авто

0,090
300
1
-

0,090
300
1
1

км
»

7,894
7,894

10,853
10,853

»

7,894

10,853

Од. виміру
осіб
га
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
тис. м2
кіл. квартир
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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
Кількість місць постійного зберігання автомобілів (за
складом парку та видами зберігання - гаражі, відкриті
автостоянки)
Інженерне забезпечення
Водопостачання
Сумарний відпуск води
Потужність головних споруд водопроводу
Каналізація
Сумарна потужність очисних споруд
Електропостачання
Сумарне споживання електроенергії
Теплопостачання
Газопостачання
Споживання газу, всього
Санітарне очищення території
Обсяги твердих побутових відходів, всього
Полігони
Кількість
Звалища
Кількість

км/км2
»

1/114
-

1/115
-

»
.
авт.на
тис.чол.
машино-місць

1/114
65
62

1/115
250
250

-

-

0,88

1,00

0,96
1,0
1,487

1,10
1,14
1,693

млн. м3/рік

4,76

5,28

т/рік

0,486

0,883

одиниць

-

-

одиниць

-

-

тис.
м3/добу
»

млн. кВт х
год./рік

ВИСТУПИЛИ: Година-Арюпін Т.Г.; Мартиненко М.В., Туренко І.В.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- рекомендувати до затвердження
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до затвердження проект містобудівної документації
«Генеральний план с. Долинське Хрестівської сільської ради Чаплинського району
Херсонської області».
6. СЛУХАЛИ: Проект містобудівної документації «Генеральний план с. Шевченка
Хрестівської сільської ради Чаплинського району Херсонської області».
Замовник: Хрестівська 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
- садибної
Громадської забудови, всього
Виробничої, всього
Комунальної, всього
Транспортної інфраструктури, всього
у т.ч. - вулично-дорожньої мережі

Од. виміру
осіб
га
»
»
»
»
»
»

Існуючий
стан
875
122,1000
72,2600
72,2600
7,3000
3,7800

Проектний
стан
1055
204,0000
89,9266
89,9266
5,7486
53,4086
0,5878
27,9593
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Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього
у т.ч. загального користування, парк
Водних поверхонь
Сільськогосподарських угідь
Території інженерних мереж
Житловий фонд, всього:
Розподіл житлового фонду за видами забудови:
- садибні
Середня житлова забезпеченість населення
загальною площею
Нове житлове будівництво, всього:
- одноквартирне садибне
Об'єкти громадського обслуговування:
- дитячі дошкільні заклади, всього
- загальноосвітні школи, всього
- фельдшерське-акушерські пункти, всього
- пожежні депо, 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
Кількість місць постійного зберігання автомобілів (за
складом парку та видами зберігання - гаражі, відкриті
автостоянки)
Інженерне забезпечення
Водопостачання
Сумарний відпуск води
Потужність головних споруд водопроводу
Каналізація
Електропостачання
Сумарне споживання електроенергії
Теплопостачання
Газопостачання
Споживання газу, всього
Санітарне очищення території
Обсяги твердих побутових відходів, всього
Полігони
Кількість
Площа

»
»
»
»
»
тис. м2
кіл. квартир

м2/чол.

38,7600
38,7600
0,0590
7,2660
265
265
30,28

7,8027
7,8027
4,0784
0,0590
31,200
312
312
29,57

тис. м2
кіл. квартир
»

-

5.500
55
55

тис. місць
місць
об’єкт
об’єкт/авто

0,133
450
1
1

0,133
450
1
1/2

км
»

1,0

1,9

»
км/км2
»

5,78

11,79

1/1,22

1,0,48

1/0,21

1/0,49

7

250

110

110

1,1

1,33

1,2
505,080

1,5
609,811

млн. м3/рік

-

-

т/рік

9,6

765,00

одиниць
га

-

1
6,0000

»
.
авт.на
тис.чол.
машино-місць

тис.
м3/добу
»
тис. кВт х
год./рік

ВИСТУПИЛИ: Степаненко О.О., Ходін Г.М., Борисевич О.М., Тільняк П.І.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- рекомендувати до затвердження
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати до затвердження проект містобудівної документації
«Генеральний план с. Шевченка Хрестівської сільської ради Чаплинського району
Херсонської області».
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7. СЛУХАЛИ: Погодження розташування рекламного засобу на фасаді будівлі за
адресою: вул. Соборна, 8 у м. Херсоні.
Замовник: ТОВ «Арма Херсон»
Техніко-економічні показники
№ з/п
1

Тип зовнішньої реклами
Рекламний засіб

Розмір (см)
600 х 400

Площа (кв. м)
2,40

ВИСТУПИЛИ: Авраменко Г.Г.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- погодити розміщення рекламного засобу розміром 600 х 400 см над входом
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити розміщення рекламного засобу розміром
600 х 400 см над входом будівлі по вул. Соборна, 8 у м. Херсоні.
8. СЛУХАЛИ: Комплексна схема розміщення тимчасових споруд на території
бульвару Мирний, вул. Маяковського та вул. Бєлінського в м Херсоні.
Доповідав: Сокол О.О.
ВИСТУПИЛИ: Авраменко Г.Г. Вустянський М.А., Ходін Г.М., Джаламага О.В.,
Степаненко О.О., Громихін В.М.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
- рекомендувати виконавчому комітету Херсонської міської ради не затверджувати
комплексну схему розміщення тимчасових споруд на території бульвару Мирний,
вул. Маяковського та вул. Бєлінського в м Херсоні та заборонити розміщення на
вказаній території будь-яких тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності;
- повторно розглянути дане питання на засіданні архітектурно-містобудівної ради
Херсонської міської ради.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати не затверджувати комплексну схему розміщення тимчасових
споруд на території бульвару Мирний, вул. Маяковського та вул. Бєлінського в
м.Херсоні.
2. Пропонувати виконавчому комітету Херсонської міської ради забезпечити
повторний розгляд на засіданні архітектурно-містобудівної ради при управлінні
містобудування та архітектури Департаменту містобудування та землекористування
Херсонської міської ради запропонованих архетипів тимчасових споруд разом з
комплексною схемою розміщення тимчасових споруд на території бульвару
Мирний, вул. Маяковського та вул. Бєлінського в м.Херсоні.

