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ПРОТОКОЛ 
засідання робочої групи з питання будівництва в області житла для 

внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО (ООС),  
інших пільгових категорій громадян 
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ПРОТОКОЛ 
засідання робочої групи з питання будівництва в області житла для 

внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО (ООС), 
інших пільгових категорій громадян 

 

10 лютого 2020 року 

14.00 

за адресою: пл.Свободи, 1 

(І поверх, зала засідань), 

м.Херсон  
 

Головував: директор Департаменту розвитку територій обласної державної 
адміністрації, заступник керівника робочої групи Рассолов Віктор Олексійович 

 
На засіданні присутні:  

- члени робочої групи 

Борисевич 

Олександр Миколайович 

 

- заступник начальника управління 
містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації, секретар робочої групи   

Вітренко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації 
 

Ходін  
Григорій Миколайович 

- начальник управління містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації 
 

Тюпляєв 

Ярослав Геннадійович 

 

- начальник юридичного управління обласної 
державної адміністрації 
 

Черемісін 

Руслан Вікторович 

- начальник управління у справах ветеранів і 
внутрішньо переміщених осіб обласної державної 
адміністрації 
 

Чистіков 

Денис Миколайович 

- завідувач Сектору у Херсонській області 
Міністерства з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб 

 

Попова 

Алла Володимирівна 

 

- керівник служби та роботи з громадянами, які 
переселилися з тимчасово окупованої території 
Представництва Президента України в АР Крим 

 
- запрошені на засідання робочої групи 

Бурова 

Наталія Віталіївна 

 

- начальник управління земельних відносин 
Департаменту містобудування та 
землекористування виконкому Херсонської 
міської ради 

  

Кожемʼякін 

Олег Володимирович 

 

- перший заступник Каховського міського голови 
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Замковий 

Віктор Миколайович 

 

- заступник Новокаховського міського голови 

Буренко 

Дмитро В’ячеславович 

 

- начальник відділу ЖКГ, благоустрою, охорони 
навколишнього природного середовища та 
інфраструктури виконкому Голопристанської 
міської ради 

 

Петриченко 

Ольга Миколаївна 

 

- заступник Олешківського міського голови 

Сокольчук 

Олег Миколайович 

 

- секретар Скадовської міської ради 

Вейшторт 

Борис Борисович 

 

- голова ГО «Правове правозахисне міжнародне 
об’єднання «Крим це Україна» 

Пронін 

Олександр Тимофійович 

 

- голова обласного фонду підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Стан виконання завдань, наданих за результатами робочої наради, яка 

відбулася 31 січня 2020 року. 
 

Інформував:  

Ходін Г.М. 
Інформував стосовно отриманої інформації по земельним ділянкам під 
будівництво житла в м.Херсоні, м.Генічеську, м.Каховка, м.Нова Каховка,           
м.Гола Пристань, м.Олешки та м.Скадовськ. 

 

Виступили:  
Рассолов В.О, Вельшторт Б.Б., Чистіков Д.М., Черемісін Р.В,          

Вітренко Н.М. 
Інформували про стан виконання завдань, наданих за результатами робочої наради 
від 31 січня 2020 року. 
 

 2. Обговорення питання стосовно земельних ділянок, які можуть бути 
відведені під будівництво житла. 
Виступили:  
Кожемʼякін О.В., Замковий В.М., Буренко Д.В., Петриченко О.М.,  Сокольчук 
О.М. 
Інформували щодо запропонованих під будівництво житла земельний ділянок, 
наявності інженерних мереж  

 

Вельшторт Б.Б. 
Інформував про необхідність опрацювання питання щодо наявності земельних 
ділянок під садибну житлову забудову. 
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За результатами обговорення питань порядку денного 

вирішили: 

1. Рекомендувати для будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб, 
учасників АТО (ООС) земельні ділянки, визначені за попередніми пропозиціями 
Херсонської, Новокаховської, Каховської, Генічеської, Голопристанської та 
Олешківської міських рад. 

2. Рекомендувати міськвиконкомам Херсонської, Новокаховської, 
Каховської, Генічеської, Голопристанської та Олешківської міських рад 

Доопрацювати питання щодо земельних ділянок, які можуть бути відведені 
під будівництво житла, у тому числі під садибну житлову забудову, та надати 
управлінню містобудування та архітектури обласної державної адміністрації 
(upr.arhitektura@ukr.net) остаточний перелік таких земельних ділянок із 
зазначенням наступної інформації: місце розташування земельної ділянки 
(викопіювання, адреса), кадастровий номер, цільове призначення, площа, стан 
земельної ділянки (вільна від забудови, наявність на земельній ділянці об’єктів 
незавершеного будівництва, кому ці об’єкти належать та їх стан), наявність 
інженерних мереж та можливість підключення до них нових об’єктів житлового 
будівництва, наявність містобудівної документації (план зонування, детальний 
план території) та відповідність цільового призначення земельних ділянок 
планувальним рішення містобудівної документації. 

Термін – до 24 лютого 2020 року  
 

3. Ходіну Г.М. 
Узагальнити інформацію стосовно земельних ділянок, та надати її для 

опрацювання до Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області.  
Термін – до 25 лютого 2020 року  

 

4. Зіновій О.Д. (за згодою) 
 Опрацювати матеріали щодо додаткових земельних ділянок та за 
результатами надати інформацію управлінню містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації. 

Термін – до 10 березня 2020 року  
 

5.  Черемісіну Р.В., Чистікову Д.С. (за згодою) 
Опрацювати питання щодо механізму надання постійного житла для 

внутрішньо переміщених осіб та підготувати відповідного листа до Уряду 
стосовно внесення необхідних змін до чинного законодавства. 

Термін – до 28 лютого 2020 року 

 

Директор Департаменту розвитку територій 

обласної державної адміністрації, 
заступник керівника робочої групи       В.РАССОЛОВ 

 

Заступник начальника управління  
містобудування та архітектури  
обласної державної адміністрації  
секретар робочої групи              О.БОРИСЕВИЧ 

mailto:xxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxx

