
Витяг з протоколу NЬ 1
засiданця обласноi архiтектурно-мiстобудiвноi ради

24 квiтня 2019 р.

Голова ради - Мединський В.Х.
Секретар ради- Радченко А.В.

м. Житомир

Члени ради:
Присутнi: Безбородов ю.о., Блажкевич С.М., Варчук в.А., Григор'ева А.А.,
Гудзь Д.С., ефiмчук о.А., Загоровська Т. В., Коваленко Л.I., Кудрицький П.В.,
Кульчицький е.в., Kl"repeHKo Н.В., Марцинкевич A.I. (гу
,,ЩержпродспожиВслужба), Мокрицький Г.П., Нагребельний В.В., Радченко В.о.;
Руднiк B.I., Семенюк М.М., YMiHcbKa В.С.,

Вiдсутнi: Гаврилюк Д.С., Грабчук С.В., Кондратюк B.I., Котюк Р.В.,
Микитенко В.А., олiйник В.В., омельчук о.В., Пятницький В.Б.,
Черкасова е.Л., Ярощук М.В.

Слухалu 2:
Iнформацiю головного apxiTeKTopa проекту Бондар Iрини АнатолiiЪни про

проект деталъного плану територii центр€rлъноi частини в с. Радовель олевськогсi
РаЙОНУ Житомирсъкоi областi розроблено .Щержавним пiдприсмством
(УКРНДIIII4ВIJЪБУД) (м. КиiЪ) у 2019 роцi на замовлення РадовельськоТ
сiлъсъкоi ради Житомирськоi областi.

РаДОвель село, центр сiльськоi Ради, розтатrтоване за 20 км вiд
райцентру, з€l 5 км вiд залiзничноi станцii Рудня-Радовельська.

Населення с. Радовель станом на 01.01.2018 р. 1380 чол.
Територiя проектуваннrI, площею 28.9500 го, розташована в iснуючих

МеЖаХ ЦеНТР€Lльноi частини села Радовель, на землях, якi генерапъним планом
СеЛа ПеРедбачено для розташуванIш об'ектiв |ромадського, комун€tльного
призначення та садибноi житловоi забудови.

МеЖа територii проектування встановлена по (€ервоним) лiнiям та
кадастровим межам - конфлiкт розмежуваннrI вiдсутнiй.

ЗаГалъне композицiйне вирiшення забудови на територii проектуванн4
ОбУмОвлене проходженням зовнiшньоi межi проектуваннrI, релъефом територii,
СТРУКТУРою передбаченоТ генпланом вуличноi мережi, iснуючою забудовою та
мiстобудiвним оточенням, що скл€lJIося навколо територii прооктування з
iснуючою на сумiжних дiлянках забудовою.
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В основу архiтектурно-планувшlьноi органiзацiI забудови територii
проектуВаннrI покJIадеНо рiшенНя чинного генерЕrльного плану с. Радовель.

ТериторiЯ проектуВаннrI скJIадаеться iз декiлькох кЪарталiв змiшаного
функцiоНЕlпьногО призначення, якИй вклюЧае в себе садибну Ъабудову, будiвлi
цромадськоi забудови та об' екти iнженерного забезпеченнrI.
BмeжaxтepитopiiпpoeктyBaнн,IpiшeннямДeT€rлЬнoгoплaнyпepeдбaчaeTъcя

розмiстити HoBi Та ВикориOтоВУВати За пряМиМ ПриЗначенняМ: ,

42 iснуЮчих iндИвiдуальних садибних житлових будинки, площею 0,06-
0,25 rа;'

_ 10 зблокованих iндивiдучrльних будинкiв (проект), площею 0,06-0,11 га;, б iндивiдуальних садибних житлових будинкiв (проект), площею 0,25-0,10
га.
в основу розпланування територii проектування прийнято iснуючi межi

земельних дiлянок, на яких вже розмiщенi садибнi ж"тrrо"i будинки, та проектнi
iндивiдуальнi зблокованi житловi будинки, розмiщенi в- пiвнiчнiй частинi
територii проектування.

.Щетальним планом передбачено розташування на територii садибноi
житловоi забудови будинкiв з необмеженою орiентацiею.

вiдповiдно до генер€rльного плану с. Радовель на територii, для якоi
розробляеться мiстобудiвна документацiя, детаJIьним планом передбачаетъся
розмiщення об' eKTiB культурно-побутового призначенюI.

Вистчпили:......-
В обговореннi прийняли участь:

якоi

rчrелинськии б.л., t(ов€lленко J1.1., Марцинкевич A.I. (гу
.Щержпродспоживслужба), Радченко в. о., Семенюк м.м. ,.Щоповiдачi зазначили,
що розроблений проект мiстобудiвноi документацii виконано на достатн"оrУ
piBHi. Проектнi рiшення передбачають сiльсько-господарський розвиток села, а
також, е умови для його перспективного розвитку, а саме передумови дJUI
под€lлъптого туристичного розвитку села Радовель

Семенюк м.м. - заступник начапьника управлiння - начальник вiддiлу
екологiчноi експертизи, погодженъ та природокористуваншI управлiнrr" "oorro.iiта природних pecypciB облдержадмiнiстрацii, пiдтримав при yMoBi BpaxyBaHHrI
Bcix зауважень i пропозицiй.

БезбородоВ ю.о. - заступник директора департаменту мiстобудування та
земелъниХ вiдносин ЖитомирсъкоТ мiськоi ради головний apxiTeKTop
м. Житомира з€вначив, що необхiдно передбачити у с. Радовель 

".по-дорiжки.Коваленко _ Л.I. директор фirriт дП <Укрдержбудекспертиза) у
житомирськiй областi. Вказав, що робота проведена на достатньоrу pi""i село
мае планувальнi переваги. Запропонував погодити дет€rпьний план територiт, При
yMoBi BpaxyBaHHrI Bcix зауважень. Подякував iHBecTopy за вагомий вклад- у
розвиток населеного пункту.

Мединський в.х., коваленко л.I., Марцинкевич A.I.
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Мединський в.х. (заступник директора департаменту - начальник
управлiння регiонального розвитку та мiстобудiвногЬ кадастру, головний
apxiTekTop департаменту регiонального розвитку Житомирськоi обласноi'
державнот адмiнiстрацii, голова ради). Рекомендував генеральний план
с. Радовель розро бити рt}зом з планом зонування i плано* urф"оних) лiнiй.
запропонував надати позитивний висновок з презентованого проекту.

'

YxBaluullu:
1. Iнформацiю головного apxiTeKTopa проекту .Щержавного

пiдприемства <<УКрндпIД4вIльБУД) Бондар Iрини АнатолiiЪни щодо проекту
дет€шьного плану територii центральноi частини в с. Радовель олейького
району Житомирськоi областi>> узяти до вiдома.

2. Проект детального плану територii центральноi частини в
с. Радовелъ олевського району Житомирськоi областi .rо.од"r" для под€tльшого
затвердженIUI з ypaxyBaHIUIM зауваженъ i пропозицiй: :

i- Головного управлiння .щержпродспоживслужби в Житомирськiй
областi вiд 28.03 .2013 JФ05-01/1791; ^ 

'

- Головного управлiння ,щержгеокадастру у Житомирськiй областi
вiд 1 8.03.20 1 9 ЛЭ8-б-0.3 З5-Т7 44l2-L9;

- Управлiння екологii та природних pecypciB Житомирськоi
облдержадмiнiстрацii вiд 1 9.03.20 1 9 М 1 l 06 13 -3 l t -a-Oa26;

- Управлiння культури та туризму Житомирськоi
облдержадмiнiстрацii вiд 20.03.20 1 9 j\b520- 1 .l2l L2-19 :

з. Рекомендувати детальний план до затвердженIUI у порядку
визначеному чинним законодавством УкраiЪи.

Голова раdu

Секреmар pada


