
  

Протокол № 14 

засідання обласної архітектурно-містобудівної ради при Управлінні 

містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної 

адміністрації 

 

05 листопада 2020 року                        м. Чернігів 

 

Голова – Дмитрюк О.І. 

Секретар – Бондаренко О.М. 

 

Присутні: всього – 32 (список додається), з них:  

     18 – члени ради, 14 – запрошені. 

 

Порядок  денний:      

1. Про Детальний план території для будівництва дилерського центру John 

Deere з продажу та обслуговування сільськогосподарської техніки, загальною 

площею 2,0000 га на території Кіптівської сільської ради (за межами 

населеного пункту) Козелецького району Чернігівської області, доповідач: 

Овдієнко В.О. 

2. Про Детальний план території для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів вироблення, передачі 

транспортування електричної та теплової енергії поблизу с. Пекурівка, на 

території   Городнянського району (за межами населеного пункту) орієнтовною 

площею 43 га,  доповідач:  Овдієнко В.О. 

3. Про Детальний план території площею 1,9817 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води) на земельній ділянці, 

розташованій за межами населеного пункту в адміністративних межах 

Ніжинської сільської ради, Ніжинського району, Чернігівської області поруч з 

існуючими очисними спорудами м. Ніжин, доповідач: Овдієнко В.О. 

4. Про Детальний план території земельної ділянки площею 0,1295 га на якій 

розташована їдальня за адресою: с. Коломійцівка, вул. Шевченка 6 а, 

Носівського району, Чернігівської області, розташованої в межах населеного 

пункту на території Калинівської сільської ради, доповідач: Чечета М.О. 

5. Про Детальний план території земельної ділянки площею 0,2874 га на якій 

розташоване адмінприміщення за адресою: с. Коломійцівка, вул. Шевченка 16, 

Носівського району, Чернігівської області, розташованої в межах населеного 

пункту на території Калинівської сільської ради,  доповідач:  Чечета М.О. 

6. Про Детальний план території земельної ділянки площею 3,5673 га на якій 

розташований тракторний стан за адресою: с. Коломійцівка, вул. Шкільна 61 а, 

Носівського району, Чернігівської області, розташованої в межах населеного 

пункту на території Калинівської сільської ради, доповідач: Чечета М.О. 

7. Про Детальний план території площею 1,3753 га, кадастровий номер 

7422755100:14:003:0018, розташованої за межами населеного пункту                          



  

смт Куликівка, в адміністративних межах Куликівської селищної ради, 

Куликівського району Чернігівської області (фактична адреса нерухомого 

майна: Чернігівська область, смт Куликівка, вул. Амосова, 55), для будівництва 

комплексу по переробці та зберіганню зерна обсягом 1000 тонн,  доповідач:  

Груздєва О.Г. 

8. Про Детальний план території земельної ділянки площею 5,6000 га, яка 

розташована за межами населених пунктів  Малолиственської сільської ради 

Ріпкинського району Чернігівської області, для розміщення підприємств зі 

зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, за адресою 

вул. Промислова, 9, с. Малий Листвен, Ріпкинського району, Чернігівської 

області, доповідач: Цвіль О.В. 

Додатково було винесено на повторний розгляд і голосування 2 проєкти 

містобудівної документації після доопрацювання і усунення всіх зауважень. 

9. Про Генеральний план та план зонування території (Зонінг) с. Прокопівка 

Новгород - Сіверського району Чернігівської області, доповідач: 

Бескоровайний В.О. 

10. Про Генеральний план та план зонування території (Зонінг) с. Підгірне 

Новгород - Сіверського району Чернігівської області, доповідач: 

Бескоровайний В.О. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Овдієнко В.О. – представлена містобудівна  документація: «Детальний план 

території для будівництва дилерського центру John Deere з продажу та 

обслуговування сільськогосподарської техніки, загальною площею 2,0000 га на 

території Кіптівської сільської ради (за межами населеного пункту) 

Козелецького району Чернігівської області», розробник ФОП Овдієнко В.О., 

м. Чернігів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дмитрюк О.І. Поставив на голосування рішення: рекомендувати  до 

затвердження «Детальний план території для будівництва дилерського центру 

John Deere з продажу та обслуговування сільськогосподарської техніки, 

загальною площею 2,0000 га на території Кіптівської сільської ради (за межами 

населеного пункту) Козелецького району Чернігівської області». 

Голосували – 17 

За результатами розгляду та обговорення: 

«ЗА» –17 ; 

«ПРОТИ» – 0; 

«УТРИМАЛИСЯ» – 0 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до затвердження містобудівну документацію: «Детальний план 

території для будівництва дилерського центру John Deere з продажу та 

обслуговування сільськогосподарської техніки, загальною площею 2,0000 га на 



  

території Кіптівської сільської ради (за межами населеного пункту) 

Козелецького району Чернігівської області», згідно чинного законодавства. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Овдієнко В.О. – представлена містобудівна  документація: «Детальний план 

території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів вироблення, передачі транспортування електричної 

та теплової енергії поблизу с. Пекурівка, на території Городнянського району 

(за межами населеного пункту) орієнтовною площею 43 га», розробник 

ФОП Овдієнко В.О., м. Чернігів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дмитрюк О.І. Поставив на голосування рішення: рекомендувати  до 

затвердження «Детальний план території для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів вироблення, передачі 

транспортування електричної та теплової енергії поблизу с. Пекурівка, на 

території Городнянського району (за межами населеного пункту) орієнтовною 

площею 43 га». 
Голосували – 17 

За результатами розгляду та обговорення: 

«ЗА» –16 ; 

«ПРОТИ» – 0; 

«УТРИМАЛИСЯ» – 1 (Вербицька Н.В.) 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до затвердження містобудівну документацію: «Детальний план 

території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів вироблення, передачі транспортування електричної 

та теплової енергії поблизу с. Пекурівка, на території Городнянського району 

(за межами населеного пункту) орієнтовною площею 43 га», згідно чинного 

законодавства. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Овдієнко В.О. – представлена містобудівна  документація: «Детальний план 

території площею 1,9817 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води) на земельній ділянці, розташованій за межами 

населеного пункту в адміністративних межах Ніжинської сільської ради, 

Ніжинського району, Чернігівської області поруч з існуючими очисними 

спорудами м. Ніжин», розробник ФОП Овдієнко В. О., м. Чернігів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Щерба М.С. Рекомендував переглянути в детальному плані напрям рози вітрів 

Ніжинського району, яка на йогу думку не відповідає реальній. 



  

Дмитрюк О.І. Поставив на голосування рішення: рекомендувати  до 

затвердження «Детальний план території площею 1,9817 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води) на земельній ділянці, 

розташованій за межами населеного пункту в адміністративних межах 

Ніжинської сільської ради, Ніжинського району, Чернігівської області поруч з 

існуючими очисними спорудами м. Ніжин». 

Голосували – 17 

За результатами розгляду та обговорення: 

«ЗА» –16 ; 

«ПРОТИ» – 0; 

«УТРИМАЛИСЯ» – 1 (Вербицька Н.В.) 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до затвердження містобудівну документацію: «Детальний план 

території площею 1,9817 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води) на земельній ділянці, розташованій за межами 

населеного пункту в адміністративних межах Ніжинської сільської ради, 

Ніжинського району, Чернігівської області поруч з існуючими очисними 

спорудами м. Ніжин», згідно чинного законодавства. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Чечета М.О. – представлена містобудівна  документація: «Детальний план 

території земельної ділянки площею 0,1295 га на якій розташована їдальня за 

адресою: с. Коломійцівка, вул. Шевченка 6 а, Носівського району, Чернігівської 

області, розташованої в межах населеного пункту на території Калинівської 

сільської ради», розробник ФОП Травка В. А., м. Чернігів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куреня С.О. Попросив уточнити хто виконавець топографічного знімання 

даного детального плану. 

Рекомендував для подальшої роботи з детальними планами, на схемі 

розміщення області вказувати нове районування. 

Бакун О.М. Задала питання чи розроблений генеральний план даного 

населеного пункту.  

Попросила прокоментувати, чому на проєктному плані охоронною зоною від 

очисних споруд накривається існуюча садибна забудова за межами ділянки 

проєктування та які заходи на перспективу запропоновані в детальному плані, 

щодо можливого зменшення цієї зони. А також уточнила чи не заперечує 

власник даної  території садибної забудови, щодо тих обтяжень які існують. 



  

Травка-Бабенко Ю.В.   Пояснила, що на сьогоднішній день діє існуючий 

генеральний план 1970 року. 

Щодо охоронної зони очисних споруд, в пояснювальній записці детального 

плану вказано,  що коли буде розроблятися новий генеральний план  там будуть 

централізовані інженерні мережі замість локальних очисних споруд.  

Також наголосила, що при проведенні процедури громадських слухань, всі 

інтереси,  пропозиції та зауваження від громади були повністю враховані в 

детальному плані. 

Бакун О.М. Рекомендувала не тільки в пояснювальній записці, а також і в 

графічній частині, на етап реалізації 20 років  показати в межах профілю 

вулиці, можливість каналізування, а не накладати обмеження від очисних 

споруд на ділянки існуючої садибної забудови. 

Дмитрюк О.І. Підсумував виступи членів архітектурно-містобудівної ради                

та поставив на голосування рішення: з урахуванням наданих рекомендацій, 

рекомендувати  до затвердження: «Детальний план території земельної ділянки 

площею 0,1295 га на якій розташована їдальня за адресою: с. Коломійцівка, 

вул. Шевченка 6 а, Носівського району, Чернігівської області, розташованої в 

межах населеного пункту на території Калинівської сільської ради». 

Голосували – 16 

За результатами розгляду та обговорення: 

«ЗА» –15; 

«ПРОТИ» – 0; 

«УТРИМАЛИСЯ» – 1 (Вербицька Н.В.) 

 

УХВАЛИЛИ:  

З урахуванням рекомендацій, рекомендувати до затвердження містобудівну 

документацію: «Детальний план території земельної ділянки площею 0,1295 га 

на якій розташована їдальня за адресою: с. Коломійцівка, вул. Шевченка 6 а, 

Носівського району, Чернігівської області, розташованої в межах населеного 

пункту на території Калинівської сільської ради», згідно чинного 

законодавства. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Чечета М.О. – представлена містобудівна  документація: «Детальний план 

території земельної ділянки площею 0,2874 га на якій розташоване 

адмінприміщення за адресою: с. Коломійцівка, вул. Шевченка 16, Носівського 

району, Чернігівської області, розташованої в межах населеного пункту на 

території Калинівської сільської ради», розробник ФОП Травка В. А., 

м. Чернігів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бакун О.М. Попросила прокоментувати чому охоронна зона очисних споруд 

виходить за межі ділянки проєктування і попадає на інші ділянки забудови, та 



  

пояснити чи можливе розміщення очисних споруд  таким чином , щоб 

санітарно-захисна зона від них не потрапляла на інші земельні ділянки. 

Травка-Бабенко Ю.В.   Прокоментувала, що розміщення очисних споруд та 

відстані від їх охоронної зони максимально витримані в детальному плані.  

Бакун О.М. Рекомендувала на графічних матеріалах детального плану 

показати відстань від охоронної зони очисних споруд. 

Рекомендувала інвестору в подальшому робити такі інженерні споруди, які 

могли б функціонувати без обтяжень на сусідні території. 

Дмитрюк О.І. Підсумував виступи членів архітектурно-містобудівної ради                

та поставив на голосування рішення: з урахуванням наданих рекомендацій, 

рекомендувати  до затвердження: «Детальний план території земельної ділянки 

площею 0,2874 га на якій розташоване адмінприміщення за адресою: 

с. Коломійцівка, вул. Шевченка 16, Носівського району, Чернігівської області, 

розташованої в межах населеного пункту на території Калинівської сільської 

ради». 

Голосували – 16 

За результатами розгляду та обговорення: 

«ЗА» –15; 

«ПРОТИ» – 1 (Бакун О.М.); 

«УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

 

УХВАЛИЛИ:  

З урахуванням рекомендацій, рекомендувати до затвердження містобудівну 

документацію: «Детальний план території земельної ділянки площею 0,2874 га 

на якій розташоване адмінприміщення за адресою: с. Коломійцівка, 

вул. Шевченка 16, Носівського району, Чернігівської області, розташованої в 

межах населеного пункту на території Калинівської сільської ради», згідно 

чинного законодавства. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Чечета М.О. – представлена містобудівна  документація: «Детальний план 

території земельної ділянки площею 3,5673 га на якій розташований 

тракторний стан за адресою: с. Коломійцівка, вул. Шкільна 61 а, Носівського 

району, Чернігівської області, розташованої в межах населеного пункту на 

території Калинівської сільської ради», розробник ФОП Травка В. А., 

м. Чернігів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бакун О.М. Задала питання яка санітарно-захисна зона існуюча і як вона 

змінюється після реконструкції, та як це зазначено в проєкті містобудівних 

умов і обмежень.  

Попросила надати пояснення, так як  є територія садибної забудови та існуюче 

підприємство, які заходи в частині примикання садибної території зазначено в 

детальному плані. 



  

Рекомендувала на перспективу передбачити в детальному плані заходи, щодо 

санітарно-захисної зони, яка накладається на садибну житлову забудову в 

частині реконструкції підприємства. 

Травка-Бабенко Ю.В. Прокоментувала що санітарно-захисна зона 

залишається незмінною після реконстукції. 

Пояснила, що проєктні обмеження знаходяться в межах ділянки детального 

плану. 

Дмитрюк О.І. Підсумував виступи членів архітектурно-містобудівної ради                

та поставив на голосування рішення: з урахуванням наданих рекомендацій, 

рекомендувати  до затвердження: «Детальний план території земельної ділянки 

площею 3,5673 га на якій розташований тракторний стан за адресою: 

с. Коломійцівка, вул. Шкільна 61 а, Носівського району, Чернігівської області, 

розташованої в межах населеного пункту на території Калинівської сільської 

ради». 

Голосували – 16 

За результатами розгляду та обговорення: 

«ЗА» –16; 

«ПРОТИ» – 0; 

«УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

 

УХВАЛИЛИ:  

З урахуванням рекомендацій, рекомендувати до затвердження містобудівну 

документацію: «Детальний план території земельної ділянки площею 3,5673 га 

на якій розташований тракторний стан за адресою: с. Коломійцівка, 

вул. Шкільна 61 а, Носівського району, Чернігівської області, розташованої в 

межах населеного пункту на території Калинівської сільської ради», згідно 

чинного законодавства. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Груздєва О.Г. – представлена містобудівна  документація: «Детальний план 

території площею 1,3753 га, кадастровий номер 7422755100:14:003:0018, 

розташованої за межами населеного пункту  смт Куликівка, в адміністративних 

межах Куликівської селищної ради, Куликівського району Чернігівської області 

(фактична адреса нерухомого майна: Чернігівська область, смт Куликівка,                

вул. Амосова, 55), для будівництва комплексу по переробці та зберіганню             

зерна обсягом 1000 тонн», розробник ПП фірма «Майстерня архітектора   

Травки В.А.». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бакун О.М. Задала питання чи витримані норми відстані від пожежного депо. 

Дмитрюк О.І. Поставив на голосування рішення: рекомендувати  до 

затвердження: «Детальний план території площею 1,3753 га, кадастровий номер 

7422755100:14:003:0018, розташованої за межами населеного пункту  смт 



  

Куликівка, в адміністративних межах Куликівської селищної ради, 

Куликівського району Чернігівської області (фактична адреса нерухомого 

майна: Чернігівська область, смт Куликівка,  вул. Амосова, 55), для будівництва 

комплексу по переробці та зберіганню зерна обсягом 1000 тонн». 

Голосували – 16 

За результатами розгляду та обговорення: 

«ЗА» –16; 

«ПРОТИ» – 0; 

«УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до затвердження містобудівну документацію: «Детальний план 

території площею 1,3753 га, кадастровий номер 7422755100:14:003:0018, 

розташованої за межами населеного пункту  смт Куликівка, в адміністративних 

межах Куликівської селищної ради, Куликівського району Чернігівської області 

(фактична адреса нерухомого майна: Чернігівська область, смт Куликівка,  вул. 

Амосова, 55), для будівництва комплексу по переробці та зберіганню зерна 

обсягом 1000 тонн», згідно чинного законодавства. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Цвіль О.В. – представлена містобудівна  документація: «Детальний план 

території земельної ділянки площею 5,6000 га, яка розташована за межами 

населених пунктів  Малолиственської сільської ради Ріпкинського району 

Чернігівської області, для розміщення підприємств зі зберігання і                    

переробки сільськогосподарської продукції, за адресою вул. Промислова,9, 

с. Малий Листвен, Ріпкинського району, Чернігівської області», розробник                  

ПП фірма «Майстерня архітектора Травки В.А.», м. Чернігів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бондар О.М. Попросив надати відповідь чи проводилася археологічна 

експертиза, тому що на південь (120-150 м) є декілька пам'яток археології, в 

тому числі і національного значення, на південь за (50-100м)   ймовірний 

курганний могильник, знищений у 1970-х роках. 

Травка-Бабенко Ю.В. Прокоментувала, що в пояснювальній записці 

детального плану враховано всі державні інтереси по археології. 

Бакун О.М. Задала питання, чому в умовних позначеннях межа детального 

плану показана чотирма ділянками, а не суцільною лінією та чому об'єкт 

водопостачання знаходиться в санітарно-захисній зоні  підприємства.  

Цвіль О.В. Пояснила що даний об'єкт водопостачання є існуючим на території 

підприємства і дана свердловина не використовується для питних потреб. 

Санітарно-захисна зона від свердловини показана     15 м.  

Територія детального плану зазначена чотирма ділянками, тому що так було 

зазначено на топографічній зйомці, оскільки ці ділянки є сформованими. 



  

Бакун О.М. Зауважила, що детальний план формується цілісною структурою і 

на топографічному зніманні не допустимо зазначати територію детального 

плану чотирма ділянками. 

Щодо водопостачання зауважила, якщо існуюча свердловина для технічних 

потреб, то охоронна зона від неї не встановлюється. Тому попросила надати 

пояснення як вирішується питання водопостачання для працівників даного 

підприємства. 

Цвіль О.В. Надала роз'яснення, питання  водопостачання для працівників буде 

вирішуватися шляхом підвезення питної бутильованої води. 

Бакун О.М. Рекомендувала визначити суцільну межу детального плану 

території, а не межі кадастрового поділу. Врахувати прилеглі вулиці та 

дорожню мережу. 

Куреня С.О. Задав питання які були зауваження на громадських слуханнях. 

Цвіль О.В. Надала розʾяснення, що зауважень від громади не було, лише 

піднімалося питання про створення нових робочих місць. Так як територія 

підприємства збільшується, то будуть забезпечені додаткові робочі місця. 

Дмитрюк О.І. Підсумував виступи членів архітектурно-містобудівної ради                

та поставив на голосування рішення: з урахуванням наданих рекомендацій, 

рекомендувати  до затвердження: «Детальний план території земельної ділянки 

площею 5,6000 га, яка розташована за межами населених пунктів  

Малолиственської сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області, 

для розміщення підприємств зі зберігання і переробки сільськогосподарської 

продукції, за адресою вул. Промислова, 9, с. Малий Листвен, Ріпкинського 

району, Чернігівської області». 

Голосували – 16 

За результатами розгляду та обговорення: 

«ЗА» –14; 

«ПРОТИ» – 0; 

«УТРИМАЛИСЯ» – 2 (Куреня С.О., Бондар О.М.) 

 

УХВАЛИЛИ:  

З урахуванням рекомендацій, рекомендувати до затвердження містобудівну 

документацію: «Детальний план території земельної ділянки площею 5,6000 га, 

яка розташована за межами населених пунктів  Малолиственської сільської 

ради Ріпкинського району Чернігівської області, для розміщення підприємств      

зі зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, за адресою 

вул. Промислова, 9, с. Малий Листвен, Ріпкинського району, Чернігівської 

області», згідно чинного законодавства. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Бескоровайний В.О. – представлена містобудівна  документація: 

«Генеральний план та план зонування території (Зонінг) с. Прокопівка 

Новгород-Сіверського району Чернігівської області», розробник                                 

ПП «Архітектурно-будівельна майстерня Травки З.С.», м. Чернігів. 

 



  

ВИСТУПИЛИ: 

Дмитрюк О.І. Поставив на голосування рішення: рекомендувати  до 

затвердження «Генеральний план та план зонування території (Зонінг)                          

с. Прокопівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області». 

Голосували – 16 

За результатами розгляду та обговорення: 

«ЗА» –16 ; 

«ПРОТИ» – 0; 

«УТРИМАЛИСЯ» – 0 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до затвердження містобудівну документацію: «Генеральний 

план та план зонування території (Зонінг) с. Прокопівка Новгород-Сіверського 

району Чернігівської області», згідно чинного законодавства. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Бескоровайний В.О. – представлена містобудівна  документація: 

«Генеральний план та план зонування території (Зонінг) с. Підгірне Новгород-

Сіверського району Чернігівської області», розробник ПП «Архітектурно-

будівельна майстерня Травки З.С.», м. Чернігів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дмитрюк О.І. Поставив на голосування рішення: рекомендувати  до 

затвердження «Генеральний план та план зонування території (Зонінг)                            

с. Підгірне Новгород-Сіверського району Чернігівської області». 

Голосували – 16 

За результатами розгляду та обговорення: 

«ЗА» –16 ; 

«ПРОТИ» – 0; 

«УТРИМАЛИСЯ» – 0 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до затвердження містобудівну документацію: «Генеральний 

план та план зонування території (Зонінг) с. Підгірне Новгород-Сіверського 

району Чернігівської області», згідно чинного законодавства. 

 

 

 

 

Голова ради                                                         Олександр ДМИТРЮК 

 

 

 

Секретар ради                    Ольга БОНДАРЕНКО 

 



  

Список присутніх 

членів обласної архітектурно-містобудівної ради  

та запрошених  

 

 Члени містобудівної ради: 

 

Дмитрюк 

Олександр Іванович  

 

 

начальник Управління містобудування та 

архітектури обласної державної 

адміністрації, член Національної спілки 

архітекторів України, голова ради 

 

Куреня 

Сергій Олександрович 

заступник начальника Управління – 

начальник відділу містобудівного 

кадастру та моніторингу Управління 

містобудування та архітектури обласної 

державної адміністрації, заступник 

голови ради  

 

Бондаренко 

Ольга Миколаївна 

головний спеціаліст відділу 

територіального планування та памʼяток 

архітектури Управління містобудування 

та архітектури обласної державної 

адміністрації, секретар ради  

 

Алійник  

Надія Олексіївна 

головний інспектор будівельного 

нагляду відділу нагляду за діяльністю 

уповноважених органів з питань 

архітектури та містобудування 

Управління Державної  

архітектурно - будівельної інспекції               

у Чернігівській області 

 

Бакун 

Ольга Миколаївна 

директор ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН», 

головний архітектор проєктів, член 

Національної спілки архітекторів 

України  

 

Бондар 

Олександр Миколайович 

головний спеціаліст управління культури 

та туризму Чернігівської міської ради, 

кандидат історичних наук  

 

 

 

 



  

Вербицька 

Наталія Владиславівна 

заступник начальника управління – 

начальник відділу санітарно-

епідеміологічного нагляду та організації 

розслідувань спалахів Управління 

державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Чернігівській області  

 

Ганжа  

Валентина Юріївна 

 

начальник відділу оцінки впливу на 

довкілля управління природоохоронних 

програм та оцінки впливу на довкілля  

Департаменту екології та природних 

ресурсів Чернігівської обласної 

державної адміністрації 
 

Дасюк  

Віталій Олександрович 

начальник сектора нормативно-технічної 

роботи, контролю за системами 

протипожежного захисту та ліцензування 

відділу запобігання надзвичайним 

ситуаціям Управління ДСНС України у 

Чернігівській області 

Мазур  

Тетяна Геннадіївна 

директор ПП «Портал-М», член 

Національної спілки архітекторів 

України  
 

Медведок 

Надія Сергіївна 

начальник відділу житлово-

комунального господарства та 

благоустрою Департаменту 

енергоефективності, транспорту, зв’язку 

та житлово-комунального господарства 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації  

 

Сластьон 

Ольга Михайлівна 

начальник відділу водних відносин та 

басейнової взаємодії Деснянського 

басейнового управління водних ресурсів  

 

Травка 

Віталій Андрійович 

голова Чернігівської обласної організації 

Національної спілки архітекторів 

України  

 

  



  

Травка-Бабенко 

Юлія Віталіївна  

директор ПП «Архітектурно-будівельна 

майстерня Травки З.С.», член 

Національної спілки архітекторів 

України 

 

Фесюн 

Геннадій Юрійович 

завідувач відділення організації 

санітарно-гігієнічних досліджень ДУ 

«Чернігівський обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров’я 

України» 

 

Шамрук  

Юрій Миколайович 

заступник директора технічного з 

низьковольтних мереж 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

  

Щерба 

Михайло Степанович 

архітектор, член Національної спілки 

архітекторів України  

 

Яворовський 

Віталій Вікторович 

 

архітектор, член Національної спілки 

архітекторів України 

  

Запрошені: 

 

 

  

Бескоровайний  

Віктор Олексійович 

головний архітектор ПП фірми 

«Майстерня  архітектора Травки В.А.» 

 

Власенко 

Анатолій Дмитрович 

заступник  голови з гуманітарних питань 

Носівської районної державної 

адміністрації  

 

Груздєва  

Ольга Григорівна 

інженер-проектувальник 1 категорії 

ПП «Архітектурно-будівельна майстерня 

Травки З.С.» м. Чернігів 

Дуда 

Андрій Михайлович  

начальник відділу ЖКГ містобудування, 

архітектури, інфраструктури, енергетики 

та захисту довкілля Городнянської 

районної державної адміністрації 

 

Жданюк 

Світлана Олександрівна 

головний спеціаліст відділу з питань 

ЖКГ, цивільного захисту, 

містобудування та архітектури 

Ріпкинської районної державної 

адміністрації 



  

 

Клименко 

Роман Григорович 

 

начальник відділу територіального 

планування та памʼяток архітектури 

Управління містобудування та 

архітектури обласної державної 

адміністрації 

 

Кравченко  

Юлія Юріївна 

 

директор відділення розвитку 

ТОВ «Бета-Агро-інвест» 

Кубрак  

Лариса Миколаївна 

завідувач сектору містобудування, 

архітектури та житлово-комунального 

господарства апарату Носівської 

районної державної адміністрації 

 

Овдієнко  

Вадим Олександрович  

директор ФОП «Овдієнко Вадим 

Олександрович», м. Чернігів  

 

Спутай 

Микола Михайлович 

начальник відділу ЖКГ, енергетики, 

містобудування та архітектури 

Куликівської районної державної 

адміністрації 

 

Тарасенко 

Андрій Петрович 

директор з розвитку ТОВ «Ельграно» 

 

 

Усенко 

Ліана Вячеславівна 

головний спеціаліст відділу 

територіального планування та памʼяток 

архітектури Управління містобудування 

та архітектури обласної державної 

адміністрації 

 

Цвіль 

Олена Володимирівна 

інженер-проектувальник  «Архітектурно-

будівельна майстерня Травки З.С.», 

м. Чернігів 

 

Чечета 

Максим Олександрович 

інженер-проектувальник 

ПП «Архітектурно-будівельна майстерня 

Травки З.С.», м. Чернігів  

 

  

 


