
IIPoToI{oЛ J\b 5
зaсiДaншя aрхiTекTуpшо.м iстoбyДiвнoi paди пpи вiдд iлi

мiстобyлyBaIIпя' apхiтектуpll тfl 'кllTЛoвo- кolиyнaЛЬнoгo
гoсПoДflрсTBa ХоpоrпiвськoТ райдерlкадмiнiстрaцfli

смт. Хoporпiв

Сaмойлеtпсо
Лiнa Cтепaнiвнa

ЛiсовеЦь
Haтa.шiя oлексaндpiвнa

Бypa
oлексшцp Гpигоpови.l

Iгнaтrrrrtо
oлексаrцp Cеpгiйoвит

Ковaлеrrrсо
Леoнiд Iвaнович

Котвlшркlй

Biктоp Казш,rиpoBиtl

04.1|.2О2О p.

-нaЧaJIЬI{ик вiддiлy мiстoбyдyBztlrrl,l,
aрхiтектypи Тa )киTлoBo.
кoМy}IttJlЬI{oгo гoсПoДapсTBa
pafщеplкaдмiнiсщaф|
гоJIоBttрftelt
.головнrй спецiaлiст вiдiлy
мiстобyдyBaIII{'t, apxiтектypи Ta
)кI{rТлoB o.к oN{yII€lJIЬI{oгo
гОсПoдaрствa paйдеpжaдмiнiсщaцii,
сrкprТap paди

ГIpисyтнi члеrпl Рaди:

B. o..циpекTоpa Хoporшiвськогo PЕМ
BAT (ЕкD Житoмиpобленеpго>
(зa згодоlо)

- B.o. flсlчitпЬникa вiддiпy у
ХоpопliвськoМy paйонi ГУ
fеpхrгеокaДaсТpy B Жи:гомllpськiй
облacТi (зa згодоrо)

. ДиpекTop фiлii ДГI
кУкpдеpxсбyдекспepTl{:}D) у
Жlтгомиpськiй облaстi (зa згодоrо)

- нaчgшьник Хоpuпiвськогo
райоrшого yгrpaвлiшrя ГУ
!еpxrщo.цсПo}IЙBслyтсби B
Жl,rгомиpськiй облaотi (зa згодоlо)



Мaтвеeвa
Ольгa hzlюсaйлiвнa

Майстренко

B oлодm,rиp BолодимиpoBиlI

МеДинський

B iктоp Хpлстфopoвlitч

Подобlшoк
oлексaндp B oлоДpnциp oBиtl

Умiнськa
B a;rеrrтинa Станiслaвiвнa
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. гoЛoBIIии шDкrнrр
пpoсItT}Io.виpобнитоi

- головний

ХopоrшiвсЬкoгo

кaдaсTpy
регiона.пьнoгo

цporкTш
фip.ии

шlсПrкTop
paйошIого

ДеIIapTа]\{rнтy
poзBиTкy

ресypс18

<ТЕPиTOPIjI кoI\4ФoPTУ Д. О.I\4. )
(зa згoдoю)

. нaч€LJIЬник ХоpопliвсЬкoго
pайоrшого yгlpaвлiння ДC}IC
Укpaшшr в Жr,rгoмиpськiй облaстi
(зa згодоtо)

. ЗaсTvTIник .ЦиprкTopa
ДsIIaРTаМfiITу, .н.ffiЕ}Jlь}fifl(

yпpaвлiнrrя pегioнaльнoгo рoзBиTкy
Ta мiстoбyдiвного кaдaсTpy
облдеplкaдмiнiстpацii (зa згoдorо)

yпpaвлiнrrя ДсFIC Укpaii*l B
Жrтгомиpськiй облaстi (зa згодоrо)

.нaчaJIЬI{lшс вiддiлy мiстобyДyBalшя,
apxiтектypи Ta мiстoбyдiвного

облдеpхсaдмiнiсгpацii (зa згодоrо)

Зaгшlьrra кiлькiсть гrрисyгнiх членiв рaДи: 1| з 12 зaТBrрДIФнpD(
poзrтoря.ц)кrн}UlМ гoлoBи Хоpoшiвськоi paйонноr Деp}кaвIrоi aдщiнiотpaцii
Ns 209 вiд25.10.2019 poкy.

Зaпpоrпенi:

Гapaшyк o.П. нaЧшьник вiддшry зr]\drЛЬнI.D(
Hовобоpiвськоi сrЛшцноi pади

сПrцlaJIrс.T BlДДlJIy ЗrМелЬIIIlD(
Iplпaнськоi оелшцноi paди

Пpищeпa I.К. prсypс1B



Мaтвесвa o.М.

Молодr,шсо Io.B.

Кисельoв B.Г.
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фiзиянa осoбa пiдгlpисмеrр,
гoлoвнrдi irисенеp ПpoекТy

фiзи.rнa особa пiдпpиемеrр,
голoвrrr,rй apxiтектоp пporкTy

головнr,й aрxiтектоp ПporкTy

Зaсiдarшя BеЛa Сaмойлешсо Л.C.' нaчсшЬник вцдiлy мiстoбyдyв'lнн,l)
apхiтектypи Ta }МTЛoBo.кoМyн€tJIЬI{oг0 гoсIIo.цaрсTBa Хoроlшiвськoi
paйдеplкaдмiнiстpaцii - гоЛoвa paДи.

ПоряДoк Дeнншй

l' Pозгляд ПpoекТy ДeTаJIЬI{oгo ПJIaнy теpr,rгоpii земешьнoi дiляrrки Пo
вyл.IIIев.rrш€' 7a смт.Iprпaнськ Хорошliвськoгo райorтy Житомиpськоi
облaстi для обслщоBуBаIrr{я зaклaдy гpoмaДськoгo ХaрчyBaнIU[.

Z' Pозгля.ц ПрoекTy ДrTaJIЬнoгo гIJIaнy теprгоpii зaбyдoви земедьнoi
Дiляrжи opiснтовнolо IIJIoщеrо 0,0200 гa по вyл.lШlBЧеI{кa, l1ll смт.Iршaнськ
Хоpоlшiвськoгo paйонy Житомиpськоi oблaстi, Для бyдiвrшщтвa Ta
обслyговyBzlHIUI бyлiвель тоpгiвлi,

3. PозгляД ПpoекTy.цеTulлЬнoгO IIJIzш{y терrrгоpii окpемоi зеl,IеJIЬнoi дiляrжи,
кaдaстpовий нo}rеp 182||55700:01:001:0151 пJIoщею 0,1500 Гo,.цJUI
будiвнrшцвa Ta обслровyBaкIя бyдiвель тоpгiвлi, ЯКa рoЗTarrroBalla зa
a.цprcolo вyл'Hезaлехсностi, 9 B смт.Новa Боpовa Хоpoшliвськoгo paйонy
Житомlаpськоi облaстi.

4. Розгляд ПporкTy .ЦrTtrjlЬI{oгo гtJIаIry теpитоpii земельноi ,цiляrпси,
каДaсTpoвий номеp Т821|55700:01:002:0518 гшroщеrо 0,1015 га" Зa aДprсoЮ
вул.Пyшкiнa 150 в смт.Hовa Бopовa Хоpоrшiвcькoгo paйонy, Житoмиpськoi
облaстi, ДJIЯ' бyдiвнlшдтвa Ta обслyговyBaIшUI )кltTЛoвогo бyдиlткy,
гoсПo.цapськI.D( бyдiвель i спopyд, з вбудовarшrм ЦРerr*liщенняNl ]vlaгaзш{y'
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..)Cлухaли:

По пеplшo}ry ПшTaIIнк}:

Iнфоpмaцirо головI{oгo apхiтектоpa пpoектy B.Г. Кисельовa щ0 ПрoекT
дrTaJIьI{oгo ГIJIa}ry теpl,lторii зrмельноТ дiллпси ilo вyл.IllевЧенкa 7a
смт.Iprпaнськ ХоpоrшiвськОгo pайонy Житомиpськоi облaстi, ДJIя
обслyговyBal{ня зaкJlaДy грoМaДсьI(oгo xapчyвtlншI.

3аrиoвrппс ДеTaJIЬI{Oго IUIaI{y теpитоpii: IpшaнсЬкa сеJIиIцI{a Рaдa.
Проектнa органiзaцiя: ФoП Мaтвсeвa oльгa Михaйлiвнa.

Техltiкo-еконорriч нi покaзпи ки

oДшшIи IflJIЬк1cTЬ IIpиМlTкa
вшripy

l .Площa теpкгоpii вrдсонaння .цеTЕtJIьI{oгo
ГIJIaI{y гa

2.Площa зеIurльнoi Дiляшси кopисTyBaI{I{'t, B T.Ч. м'
IIJIoщa дiляrшr, якa пеpебyBaс y *,
пршaтнiй влaсrrоgгi

Площa дiляrжи, якy rrрoпoЕyeTЬся до видiлити м,
3.Плoщa благоyстрoк} Зa Мrx{ilми дiляr*си м,
4'ГI.лощa зaбyдови, B Т.ч. \f

зaкJla.Цy гpol,IаДоЬкoгo хapчyBaI{I{я Тa .ЦoIIoNIbшшD(
сПopyД (пpоект) м,
iснyrоuюr бyдiвель Ta сПopyД *t

5.Площa oзеJlrнffrrш м,
6'Пшощa пoкpиTTя #

Голосyвaпи:
кЗa>. 11
кПpоти> - 0
кУтpшлaшraсь> . 0

1,414
l l6б,0 opiентовно
200,0 кадacгpовий }ф

1821 15400:01:
002:0041

966,4
289,5
180,0

16,О оpiеrггoвнa
104,0
4О,З 40a/o
305,0



Пiсля oбговорення виpiшпЛи :

Пpоект ,цrTaльнoгo ПЛaIry теprтгоpii зе*rельноi .цiпянюr Пo
вyл.Illев.rенкa, 7a смг'Iprшaнськ ХopоlшiвcЬкoгo paйоrry Жrгoмиpськоi
oблaстi, Для обсл}гoвyвшrrrя заклaдy гроNla.цсЬкoгo хapЧyвalffI,t _ пoгo.циTи.
Ipшraнськiй селl,пцнiй pадi пplйняти pirшення пpо зaTвеpД{tен}r,l .цtlнoго шIT.

Шо дpyгolиy ПrnT&нню:

Iнформaфrо гoЛoB}Ioгo аpхiтектоpa пporктy Кисельовa B.Г. Пo
poзгJlя.цy прorкТy дrTaJIьнoгo IIJIiш{y теprгоpii зaбyлови зeмельноi .цiлянки
оpiеlrтовноrо ЕJIoщrк} 0,0200 гa, по вул.lШевнrнкa 1111 смт.Ipшrarrськ
ХopопliвсЬкoгo paйонy Жlrгомиpськоi oблaстi, ДJIя бyлiвlпlшгвa та
обсrгyговyBaIшUI бyлiвель тоpгiвлi.

Зaмовrпшс дrTaJIьнoгo ппal{y теpиторii: Iршraнськa сеnшцI{a paДa.

ГIpоекгнa оpгaнiзацiя: ФoГI Мaтвесвa oльгa Михaйлiвнa.

Tехпiко.екoпомiчнi покaзЕIlt(и

oДП{иця
вlлrлipy

кiлькiоть IТpиМlTки

l.Площa теprгоpii вrшсонaння [ПT
2.Площa зrМеJIЬI{oi дiляrки кopисTyв€lншl
(осoбистoгo стpoкoвoгo сеpвiтрy)

Площa дiляlшtщ якa ПроПoI{y€TЬся дo
змirи цiльовогo щ}!lзнaчrнн,t

3.Плoщa зaбyдови
4'Г[пощa блaгоyстpoК), B T.Ч'

Площa o3rЛrненн'I
Площa ПокpиTTя

Голосyва.ши:
кЗо - 11
<Пpоти> - 0
кУтpимallись>> - 0

гa
м,

*'

*'

*i
*f
м'

1,2800
228,40

228,04
85,80
L42,24
96,28
45,92

opl€IIT.
38%

68%



Bиpirшпли :

Пpоекr ДеTu}JIЬнoгo гrлaнy терrrоpii земeльноТ .цiляrки оpiеrrгoвIlolО
ПЛoщrЮ 0,0200 ГB, IIo вyл.lШевчrнкa \|ll омт.Ipшaнськ ХоpоrпiвсЬкогo
paйoнy Житoмиpськоi облaстi, дrя бyдiвниЦTBa тa обслyгoByB€tнI{я бyдiвель
тоpгiвлi. rrогo.циTи Ipшaнськiй селlшlнй pa'цi пpш1няти piшrенrrя гrpо
зaтBерlDкrIil{,I Дaнoго lГIT.

Шо тpeтьoмy rrиTalrню:

Iнфоpмaцiто гoJIоBIIoгo apхiтектоpa пporкTy Молодlпсо IО.B. Пo
poЗгJlя.цy ПрoeкTy .цrTаJIЬнoгo ПЛaнy теplrтоpii oкpемоi земельноi дiляrrки,
кaдaстровий ЕIoIvIеp 18zt1,-55700:01:001:0l51 площеrо 0,l500 Г&, Для
бyлiвнlлцвa Ta обслyговyвaнI{я бyлiвель тopгiвлi, якa poзTaIIIoBaнa Зa
a.цprcolo вyл.Незa.гrехсностi, 9 B смт.Hовa Боpовa ХоpоlпiвсЬкoгo paйонy
Житомиpськоi облaстi.

Зaмовrлшс ДrTaJIЬIroгo IIJIaI{y терlтгоpii : Hовoбоpiв ськa сеЛищI{а Рaдa.

Пpоектнa оpганiзaцiя : ФoГI Молодико IОpiй B олоДl,шциpoBиll.

Tехнiкo.еконoмiчнi показники

Площa зrМеJlь}loi дiлянки
Tеpитоpiя B ]\{еж€lx ПpoекTу
B ToМy числi:
.теpитоpiя зaбyдови
-пpоiзди, мaйдarrтшоr
( в меrкaх дiлянки)
.зеленi нaсaД}ItеHI{я
( в мe;ках дiлянки)

Пpaцiвники
Bо.цоспоxrиBulнн'l
Cyмaprпп1 об,ем стi.*rrд< воД

rcl Yo
тa/ a/o

ra/ o/o

oсiб
мз lдo6a
м3lдобa

ral o/o

rcl oh

o.циниця iснylо.ll.тi
вm'tipy cTalr

rTaII B1Д
З дa,I pокiв

0,150
ю0%

0,0308/ 20,5ЗYo
0,0152/ 10,13%

a,|О4l 69,з4у0

2
"T

J

0,5
0,5
0,05
9,0-10,0

0,150/100%
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Голосрaли:
кЗa>.11
<Пpоти> - 0
<<Ущимaлись> - 0

IIiсля oбговоpепllя виpiшlпЛи :

Пpоект .цrT€ulЬнoгo гIJIaI{y теpиlгopii oкpeмоi зеNilrлЬшoi Дiлянrси,
кaдaстpoвtшl нoмеp |82||55700:0l:001:0l51 гшощеrо 0,1500 Г&, .цJUr
бyдiвнlшцгвa Ta обслyговyBilш{,l бyлiвель тopгiвлi, якa poзTаrTТoвaнa зa
a,црrсoю вyл.}Iезaлеrкностi, 9 B смт.Нoвa Боpовa ХoроlшiвсЬкoгo paйонy
Жwгомиpськоi облagгi _ пoгoДltТи.
Flовoбоpiвськiй оелrпцнiй paдi пpшtlrяти piIшення пpo зaTвrp,цx{rшUl .цtlнoгo
ДПT.

По четверToПIy П}ITaннк}:

Iнфоpмaцiю гoЛoBIIoгo aрхiтектоpa ПpoекTy Кисельовa B.Г. пo
poзгЛяДy прoекТy ДrTaJIьнoгo плaнy теprrгоpiТ земельноi дiляrжи, кaдaстpoвш]
}IоlvIеp 1821155700:01:002:05l8 площеrо 0,1015гa, зa aдpесoК} вул'Пyпrкiнa,
150 в смт.Hовa Боpовa Хоpошliвськoгo paйонy Жrrгoмиpськoi облaстi, для
бyлiвншrгвa тa обслyгoByBaI*r,I )киTлoBoго бyлr,шrкy, гoсПoДapсЬкI.D( бyдiвель i
сПopyД, з вбyдовaшn,r пpимiщенняl,{ МtlгitзI4lIy.

З амов гпшс .цеT.lJIЬIroгo IIJI'ш{y теpитopii : Hов oбоpiв оькa сеЛшIц{a Pадa.

Пpоектнa оpгaнiзащiя: IIBФ кTЕPИTOPIя кoМФoPTУ .ц. o.М. )

Теxпiко-екoнoмiчнi пoкaзники

1 . Площa дiляlпtи цpCIекTyвaнIr,l
2.Плoщa зaбyдови, B T.ч.

ToргoBI.D( Ilpи}riщеlъ тa
вбyдовaнoгo t{€lгаЗшry

3.Плоlцa BиМoIЦенн'l
4.Площa oзеЛеHеншI
5.o/о oзелeнrнн,I

oдппдця Iсн.стaн Пpoектн.
вrшripy стaн(5-7p.)

0,1015 0,1015
- 135,94

135,94
206,50
672,26
66

гa
M,

м,

*'

м,

%

Tеpшгоpiя
IIpиJIеглa

0,0240

121,50
119,50
49
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Гoлoсyвaли:
к3ш. 11
кПpoти> . 0
<Утpшtaлrась>> - 0

Iligгlп обговоpенпл виpiшIItJIIl :

Пpоект .цеTzUIЬнoгo плaЕy тeprгopii земешьrroi .цiляrжи' кa-цaсЦ}oвlдi
нoМrp 182|155700:01:002:0518 плoщеrо 0,1015гa, зa aДpесolo вyл.Пylшкiна,
150 в смт.Hoвa Боpовa Хоpоlшiвськoгo paйонy Жr,rгопшlpськоi о6лaстi .цля
бyлiвltlшцвa тa обс;ryговyвalrшl )к}1тлoBoго бyдиrшсy' гoоПo.Цapськpil( бyлiвель i
cпopyД, з вбyдовar*mл пpимiщеr*rям мaгaзкry * пoгo.ц}ITI{.
Hoвобоpiвськiй селt.шцнiй p4цi пpraЁшrяти piпrrrшя цpo зaTвepДкення дЕtнoгo
дшIT.

Голoвa paш,I
Секpетap

Л.C. Сaмoifueнко
Н.o.ЛiсoBrIIь


