
Протокол № 1 від 17.01.2019  

засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури 

Ужгородської міської ради 

 

Присутні члени ради: 

Боршовський О. І. - начальник управління містобудування та архітектури, головний 

архітектор міста,  голова  ради;                   

Каліновська О.Є. - начальник відділу регулювання забудови управління містобудування та 

архітектури, заступник голови ради;                                         

Стричик О.Г. - начальник відділу дизайну міського середовища управління містобудування 

та архітектури, секретар ради; 

Броді І.С.-  архітектор; 

Вдовина О.І. -  архітектор; 

Гецко В.І. -  архітектор;  

Кіндрат О.О.-  голова правління Українського союзу промисловців і підприємців; 

Кузьма Б.І. -  архітектор; 

Сарваш П.О.-  архітектор; 

Сопко Т.Т.- головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини управління культури 

Закарпатської обласної державної адміністрації; 

Чепкий О.О.- начальник відділу землекористування.  

Шеба О.В.-  архітектор. 

Відсутні: Бахарєв Ю.Ю., Бабидорич В.І., Волошин І.І., Ганзел В.Й, Глушеня В.Р., Зазулич 

І.В., Афанасьєва О.В., Коломоєць Л.В.  

Запрошені: Приходько Є. - автор проектів детальних планів територій 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд проектів «Детальний план території, обмеженої вулицями Яроцькою, 

Підградською, Панаса Мирного, Другетів» (рішення міської ради 12.09.2017 №770, п.1.13) та 

«Детальний план території, обмеженої пл. Жупанацькою, вул. Підгрірною, Яроцькою,  

Олександра Фединця, пл. Корятовича» (рішення міської ради 09.11.2017 №805, п.1.7) 

замовник – управління містобудування та архітектури, розробник – ТОВ «ПБК 

Закарпатреконструкція») повторно, 

2. Розгляд проекту положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні 

містобудування та архітектури. 

3. Розгляд звернення Благодійного фонду «Віза» за дорученням Міністерства оборони 

Чеської республіки щодо встановлення меморіалу загиблим під час І світової війни на 

кладовищі по вул. Тімірязева та дозволу на розробку проекту реконструкції.  

4.  Різне. 

 

Слухали: 

1. Розгляд проектів «Детальний план території, обмеженої вулицями Яроцькою, 

Підградською, Панаса Мирного, Другетів» (рішення міської ради 12.09.2017 №770, п.1.13) 

та «Детальний план території, обмеженої пл. Жупанатською, вул. Підгірною, 

Яроцькою,  Олександра Фединця, пл. Корятовича» (рішення міської ради 09.11.2017 

№805, п.1.7) замовник – управління містобудування та архітектури, розробник – ТОВ «ПБК 

Закарпатреконструкція»). 

Приходько Є. - представив ескізний проект об’єднаного детального плану території 

сформованого району змішаної забудови в історичному ареалі міста, доповів про 

впорядкування існуючої забудови, врахування планувальних обмежень, ТЕП. 

В обговоренні прийняли участь всі присутні. 

Зауваження членів ради: 

- Автору врахувати зауваження та пропозиції архітектурно-містобудівної ради (протокол 

№17 від 04.09.2018), яка мета, межі проектування та концепція 

Пропозиції членів ради: 

- Завдання на проектування детального плану території подати (для ознайомлення та 

пропозицій щодо мети, меж проектування та концепції) на розгляд та затвердження 

архітектурно-містобудівної ради; 



- Доопрацьований проект та 3-D візуалізацію подати на архітектурно-містобудівну раду. 

Голосування: за – 12, проти – 0,  утрималось - 0.  

Вирішили: 

1) Завдання на проектування детального плану території подати на розгляд та 

затвердження архітектурно-містобудівної ради. 

2) Проекти (об’єднані) «Детальний план території, обмеженої вулицями Яроцькою, 

Підградською, Панаса Мирного, Другетів» та «Детальний план території, обмеженої пл. 

Жупанатською, вул. Підгірною, Яроцькою,  Олександра Фединця, пл. Корятовича» 

доопрацювати відповідно до вимог ДБН Б 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану 

території», зауважень та пропозицій архітектурно-містобудівної ради (протокол №17 

від 04.09.2018); 

- доопрацьований проект та 3-D візуалізацію подати на засідання архітектурно-

містобудівної ради повторно. 

 

2. Розгляд проекту положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні 

містобудування та архітектури. 

Боршовський О.І. поінформував про проект рішення виконкому «Про затвердження 

положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні містобудування та 

архітектури». 

Пропозиції членів ради: схвалити проект Положення про архітектурно-містобудівну раду 

при управлінні містобудування та архітектури. 

Вирішили: схвалити проект Положення про архітектурно-містобудівну раду при 

управлінні містобудування та архітектури. 

 

3. Розгляд звернення Благодійного фонду «Віза» за дорученням Міністерства оборони 

Чеської республіки щодо встановлення меморіалу загиблим під час І світової війни на 

кладовищі по вул. Климента Тімірязєва та дозволу на розробку проекту реконструкції. 

Каліновська О.Є. поінформувала про звернення Благодійного фонду «Віза» та пропозиції 

меморіалу. 

В обговоренні прийняли участь всі присутні. 

Пропозиції членів ради: 

- підтримати ідею, у проекті передбачити благоустрій та впорядкування захоронень, 

встановити чіткі межі кладовища; 

- організувати меморіальний парк, якщо кладовище закрите; 

- рекомендувати провести конкурс на кращий проект меморіалу, на засадах гуманності та 

стриманості; 

- управлінню містобудування та архітектури підготувати завдання на проектування.  

Голосування: за – 12, проти – 0,  утрималось - 0.  

Вирішили: 

- підготувати проект рішення виконкому щодо розробки проекту реконструкції; 

- рекомендувати провести конкурс на кращий проект меморіалу 

- управлінню містобудування та архітектури підготувати завдання на проектування.  

 

4. Різне. 

Пропозиції членів ради Вдовина О.І., Броді І.С., Шеба О.В.,Сарваш П.О.: 

 - Завдання на проектування детальних планів території та визначних об’єктів розглядати та 

затверджувати на засіданні архітектурно-містобудівної ради; 

 - проекти детальних планів території доповнити 3-D візуалізацією. 

Голосування: за – 12, проти – 0,  утрималось - 0.  

Вирішили: 

1) Завдання на проектування детальних планів території та визначних об’єктів 

розглядати та затверджувати на засіданні архітектурно-містобудівної ради; 

2) проекти детальних планів території подавати разом з 3-D візуалізацією. 

 

Голова  архітектурно-містобудівної ради                                              Боршовський О. І.                                                                     

 

Секретар архітектурно-містобудівної ради                                           Стричик О. Г.      
 


