
Протокол № 1
засідання архітектурно-містобудівної ради 
при Новопсковській райдержадміністрації

смт. Новопсков 17.07.2019

Присутні:

Похідняк Т.М. начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ та
будівництва райдержадміністрації, голова ради;

Закутько Л.В. головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, ЖКГ та
будівництва райдержадміністрації, секретар ради;

Великохатський Д.Л. - начальник Новопсковського РБТІ;
Кравченко Д.В. - керівник 1111 «АПБ», інженер проектувальник;
Трухальов М.М. - заступник начальника Новопсковського МРВ ГУ ДСНС України

у Луганській області, підполковник служби ЦЗ;
Попаденець Ю.Д. - настоятель Свято-Преображенської парафії с. Закотне

Сєвєродонецької єпархії Української Православної Церкви;
Бублик І.М. - землевпорядник Пісківської сільської ради;

Також на засідання архітектурно-містобудівної ради був запрошений архітектор ТОВ 
«СтарБудПроект» Костюшко Ю.П - розробник містобудівної документації.
Вела засідання голова ради Похідняк Т.М.

Перелік питань, які пропонується розглянути на засіданні містобудівної ради:

1. Робочий проект - детальний план території будівництва сільської амбулаторії та 
ж итіового будинку в с. Піски, Новопсковського району, Луганської області (0419-19- 
ПДП). Замовник містобудівної документації -  Пісківська сільська рада. Проектна 
організація -  ТОВ «СтарБудПроект»;
2. Робочий проект - детальний план території для розміщення церкви «Свято- 
Преображенської парафії ст а Закотне Сєвєродонецької єпархії Української 
Православної Церкви» по вул. Айдарська, 19 а, с. Закотне, Новопсковського району, 
Луганської області(0423.19-ПДП). Замовник містобудівної документації -  Закотненська 
сільська рада. Проектна організація -  ЧП Чуприна Т І.

Похідняк Т.М. доповіла:
- по-першому питанню метою розроблення проекту детального плану території є 

визначення можливості будівництва сільської амбулаторії та житлового будинку вздовж 
вулиці Центральна с. Піски, уточнення архітектурно-планувальної структури, червоних 
ліній вулиць і доріг, уточнення громадських будівель, транспортного обслуговування, 
інженерного обладнання та благоустрою, а також функціонального зонування території та 
уточнення цільового призначення земельних ділянок;

- по другому питанню метою розроблення проекту детального плану території є 
визначення можливості розміщення церкви в межах території обмеженої вилицями 
Айдарська та Набережна с. Закотне, також уточнення громадських будівель, 
транспортного обслуговування, інженерного обладнання та благоустрою, 
функціонального зонування території та уточнення цільового

За результатами обговорення вищезазначених питань було запропоновано:



1) Проектній організації TOB «СтарБудПроект» доопрацювати робочий проект -
детальний план території будівництва сільської амбулаторії та житлового будинку в с.
Піски, Новопсковського району, Луганської області (0419-19-ПДП) з врахуванням всіх
зауважень та громадських інтересів. Пісківській сільській раді затвердити містобудівну
документацію на засіданні чергової сесії і оприлюднити детальний план території та
рішення про його затвердження протягом 10 днів з дня його затвердження на сайті 
сільської ради.

2) Проектній організації ЧП Чуприна Т І. доопрацювати, з врахуванням громадських 
інтересів, робочий проект - детальний план території для розміщення церкви «Свято- 
Преображенськоі парафії села Закотне Сєвєродонецької єпархії Української Православної 
Церкви» по вул. Айдарська, 19 а, с. Закотне, Новопсковського району, Луганської 
області(0423.19-ПДП). Після затвердження вищезазначеної документації на черговій сесії 
Закотненської сільської ради, виконавчому комітету оприлюднити розроблений проект та 
рішення про його затвердження на власному сайті протягом 10 днів з дня його 
затвердження.
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