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ПРОТОКОЛ 
засідання робочої групи з питань реалізації проекту будівництва в 

області житла для внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО (ООС),  
інших пільгових категорій громадян за участю будівельної компанії 

Туреччини «ТОКІ» 
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ПРОТОКОЛ 
засідання робочої групи з питань реалізації проекту будівництва в 

області житла для внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО (ООС), 
інших пільгових категорій громадян за участю будівельної компанії  

Туреччини «ТОКІ» 

 

10 березня 2020 року 

13.00 

за адресою: пл.Свободи, 1 

(ІІ поверх, каб. 211-а ), 

м.Херсон  

 

Головував: заступник голови обласної державної адміністрації Сергій КОЗИР 

 
На засіданні присутні:  
 

Козир 
Сергій В’ячеславович 

- заступник голови обласної державної 
адміністрації, керівник робочої групи 
 

Ужвій 

Тетяна Олександрівна 

 

- начальник управління «Офіс обслуговування 

інвесторів» обласної державної адміністрації 

Борисевич 
Олександр Миколайович 

- заступник начальника управління 
містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації - начальник відділу 
просторового планування територій та 
містобудівного кадастру 
 

Ващук 
Максим Вікторович 

- заступник директора Департаменту 
містобудування та землекористування  
Херсонської міської ради 
 

Тулупов  

Олександр Васильович  

 

- Генічеський міський голова  

 

В засіданні беруть участь в режимі он-лайн-відео зв’язку представники 

керівництва компанії Туреччини «ТОКІ».   

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. Опрацювання питання щодо налагодження постійного дієвого зв’язку 

обласної державної адміністрації з представники керівництва компанії 

Туреччини «ТОКІ» та визначення першочергових заходів, які необхідно 

здійснити з боку обласної державної адміністрації. 
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Козир С.В. 

 Інформував про початок подальшої роботи робочої групи в режимі он-

лайн-відео зв’язку для оперативного розгляду та вирішення проблемних питань 

з реалізації проекту будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб.   

 

Виступили:  

Тулупов О.В., Ващук М.В. 

Інформували  про перелік матеріалів, які вже надані компанії Туреччини 

«ТОКІ» для їх вивчення та підготовки перед проектних пропозицій забудови 

визначених земельних ділянок. 

 

Представники керівництва компанії Туреччини «ТОКІ» 

Інформували стосовно прийняття рішення щодо будівництва 350 квартир 

в м. Херсоні та 150 квартир в м. Генічеську. Зауважили про необхідність 

отримання даних по земельній ділянці, яка визначена під забудову житла в 

м. Генічеськ, із застосуванням відповідних програм, що надасть можливість 

проектування будівництва з використанням програмного пакету «ARCHICAD». 

Також інформували, що до України через Міністерство закордонних 

справ надіслано проект договору між урядами Туреччини і України з питання 

забезпечення будівництва в Херсонській області житла для ВПО, а також 

проект меморандуму про співпрацю з Херсонською обласною державною 

адміністрацією.  

  Зазначені документи також будуть надіслані обласній державній 

адміністрації для їх опрацювання та надання пропозицій. 

 

Ужвій Т.О. 

 Зауважила, що координацію всіх питань з реалізації зазначеного проекту 

здійснює обласна державна адміністрація. Запропонувала здійснити обмін 

необхідними даними для створення в мережі Інтернет групи, яка буде 

здійснювати обмін інформацією через управління «Офіс обслуговування 

інвесторів» обласної державної адміністрації. 

 

Тулупов О.В., Ващук М.В. 

 Звернули увагу на необхідність визначення найбільш сприятливого 

варіанта відведення земельних ділянок під забудову відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

 

Козир С.В. 

 Підбив підсумки наради та визначив основні завдання за результатами 

обговорення питання порядку денного.  

 

За результатами обговорення питань порядку денного 

вирішили: 

1. Ходіну Г.М. (координація), Тулупову О.В. (за згодою) 

Забезпечити надання представникам керівництва компанії Туреччини 

«ТОКІ» даних по земельній ділянці, яка визначена під забудову житла в 



 4 

м. Генічеськ, із застосуванням відповідних програм, що надасть можливість 

проектування будівництва з використанням програмного пакету «ARCHICAD». 

Термін – до 13 березня 2020 року  

 

2. Ужвій Т.О. 

 Забезпечити створення в мережі Інтернет групи, із включенням до її 

складу відповідних представників обласної державної адміністрації, 

виконавчих органів Херсонської та Генічеської міських рад, представників 

керівництва компанії Туреччини «ТОКІ» та громадських організацій,  яка буде 

здійснювати обмін інформацією з питань реалізації в області проекту 

будівництва житла для ВПО. 

 Обмін інформації забезпечити через управління «Офіс обслуговування 

інвесторів» обласної державної адміністрації з використанням електронної 

пошти: Invest Kherson RSA <invest.inkherson@gmail.com>. 

Термін – до 12 березня 2020 року 

 

3.  Тюпляєву Я.Г. (координація), Тулупову О.В. (за згодою),                        

Ващуку М.В. (за згодою) 

Опрацювати відповідно до вимог чинного законодавства питання та 

підготувати пропозиції щодо визначення найбільш сприятливого варіанта 

відведення земельних ділянок під будівництво житла для ВПО в м. Херсоні та 

м. Генічеську компанією Туреччини «ТОКІ». 

Термін – до 13 березня 2020 року 

 

 

Заступник голови обласної  

державної адміністрації,  

керівник робочої групи        Сергій КОЗИР 

 

 

Заступник начальника управління  

містобудування та архітектури  

обласної державної адміністрації,  

(за секретаря робочої групи)     Олександр БОРИСЕВИЧ 


