
Протокол № 1
засідання архітектурно-містобудівної ради 
при Новопсковській райдержадміністрації

смт. Новопсков 07.02.2018

Присутні:

Похідняк T.M. начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ та
будівництва райдержадміністрації, голова ради;

Зак^тько JI.B. головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, ЖКГ та
будівництва райдержадміністрації, секретар ради;

Великохатський Д.Л. - начальник Новопсковського РБТІ (за згодою);

Козлова О.В. - начальник відділу культури райдержадміністрації.
Бублик І.М. - спеціаліст II категорії, землевпорядник Пісківської сільської ради

Костюшко Ю.П. - архітектор ТОВ «Старстройпроект»
Відсутні: Трухальов М.М. - заступник начальника Новопсковського МРВ ГУ ДСНС 
України у Луганській області підполковник служби ЦЗ; Колесник В.М. - начальник 
Новопсковського районого управління Держпродспоживслужби ГУ 
Держпродспоживслужби у Луганській області (за згодою); Нестеренко A.B. - голова 
Новопсковської районної організації українського союзу ветеранів Афганістану (за 
згодою).
Вела засідання голова ради Похідняк Т.М.

Перелік питань, які пропонується розглянути на засіданні містобудівної ради:

1. Робочий проект - детальний план території під розміщення Свято- 
Миколаівського храму. Відновлення будівлі Свято-Миколаївського храму в с. 
Піски, Новопсковського району, Луганської області (1121.17-ПДП). Проектна 
організація -  ТОВ «Старстройпроект», кваліфікаційний сертифікат серія АА 
№ 001679 від 22.07.2013року.

Похідняк Т.М. доповіла, що метою розроблення детального плану території є 
відновлення будівлі Свято-Миколаївського храму в с. Піски. Згідно ст.24 Закону 
^ країни «Про містобудівну діяльність» забудова земельної ділянки здійснюється в 
межах її цільового призначення. У разі відсутності плану зонування або детального 
плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача 
^надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у 
власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб 
забороняється. Також були зроблені зауваження стосовно розміщення об’єкта відносно 
червоних ліній вулиці.

Козлова О.В. зробила зауваження щодо відсутності охоронної зони пам’ятника 
загиблим воїнам у другій світовій війні, який знаходиться під охороною.

Великохатський Д.Л. зробив зауваження щодо надійності та необхідності посилення 
існуючого фундаменту.



За результатами обговорення вищезазначеного питання містобудівна рада 
прийняла наступне рішення:
- проектній організації ТОВ «Старстройпроект» доопрацювати зауваження до робочого 
проекту - детальний план території під розміщення Свято-Миколаївського храму. 
Відновлення будівлі Свято-Миколаївського храму в с. Піски, Новопсковського району, 
Луганської області (1121,17-ПДП);
- Пісківській сільській раді провести громадське обговорення стосовно детального плану 
території під розміщення Свято-Миколаївського храму. Відновлення будівлі Свято- 
Миколаївського храму в с. Піски, після чого подати на засідання чергової сесії селищної 
ради на затвердження з врахуванням результатів громадських слухань.
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