
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРItАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

Управлiння онального та Ml дiвного кадаст

Витяг з протоколу ЛЬ 2

засiдання обласноi архiтектурно-мiстобудiвноi ради

24 травня 2019 р.

Голова ради - Мединський В.Х.
Секретар р4ди - Радченко А.В.

м. Житомир

Члени ради:
Присутнi: Блажкевич С.М., Варчук В.А., Гаврилюк Д.С., Григор'ева А.А.,
Гудзь Д.С., ефiмчук О.А., Коваленко Л.I., K1"lepeHKo Н.В., Марцинкевич A.I.
(ГУ Щержпродспоживслужба), Микитенко В.А., Олiйник В.В., ОмельчУК О.В.,
Пятницький В.Б., Радченко В.О., Руднiк B.I., Семенюк М.М., YMiHcbKa В.С.,

Вiдсутнi: Безбородов Ю. О., Грабчук С.В., {tондратюк B.I., Котюк Р.В.,
Кудрицький П.В., Кульчицъкий е.В., Мокрицький Г.П., Нагребельний В.В.,
Черкасова е.Л.о Ярощук М.В.

Запрошенi:
Тепенчак С. В. - Коростишiвська MicbKa рада.
Радзiевський Б. О. - в.о. старости Коростишiвського Старостинського окрУry.

Засiдання BiB Мединський В.Х. заступник директора департаментУ

регiонапьного розвитку начапьник управлiння регiонального розвиткУ та
мiстобудiвного кадастру Житомирсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii, голова

Ради.

Слуха.tlu 4:
Iнформацiю головного apxiTeKTopa проекту Бондар Iрини АнатолiiвнИ ПрСi

проект мiстобулiвноi документацii <<Генералъний ппан та плаН зонуваннЯ

". 
en"ruBeTiBKa Коростишiвського району Житомирсъкоi областi>> розроблено

Щержавним пiдприемством (УКРНДtrIIДВIJЬБУД) (м. Киiв) у 20L9 роцi на

замовлення КоростишiвськоТ мiськоi ради Житомирсъкоi областi.
село елизаветiвка е територiальною одиницею Кропивнянського

старостинського округу. Воно розташоване за t4,5 км вiд адмiнiстративного

центру цромади - м. Коростишiв, та за 43,8 км вiд м. Житомир

На територii с. елизаветiвка офiцiйно проживае 13 чоловiк (станом на 1

сiчня 2018 року). Село елизаветiвка пiдпорядковане КропивняIIсъкому

старостинському окРУЦ, до скJIаду якого входять ще З населенi IIункти

Кропивня, Голубiвка та Видумка.



ГIпоща населеного пункту складае 42,44 та.

Проектним.рiшенIuIм визначено систему вулиць i проiЪдiв, яКi ПОВИННi

зберегтись з урахуванням iснуючих нормативних вимог, ЗапроектоВано

вiдповiднi профiлi перерiзiв вулиць i червонi лiнii. Проектом передбачаеться

централiзоване водопостачання та каналiзування житлових будинкiв. IСНУlОЧi

кварт€tли будуть охоплюватись централiзованими мережами поеТаПнО. 
,

Генеральним планом запропоновано компактну архiтектурно-планУВ€tлъНУ
структуру, Що дозволило органiчно пов'язати житлову та виробничу зони села,

природнi ландшафти, забезпечити найбiльш зручнi зв'язки житловоi ЗабУдОвИ З

цромадськими центрами, мiсцями прикJIадання працi та вiдпочинку, рацiонально
вирiшити систему транспортно-пiшохiдного руху.

Планувальна структура вуличноi мережi в селi запроектована У вигЛЯДi

рацiональноi схеми шляхiв сполуrення з врахуванням iснуючих комунiкацiй,
природних умов i перспективи розвитку населеного пункту i забезпечУе:

зручнi зв'язки сельбищноi зони з виробничою зоною, комунальними

,Щля забезпечення пожежноi безпеки будiвель i споруд в межах населеноГО

пункту передбачасться використання проектного пожежного депо на 1

автомашину, яке знаходиться в централънiй частинi села, З УРаХУВаННЯМ
придбання 

- 
основноi i спецiальнот пожежноi технiки та пожежно-теkнiчного

обладнання на першу черry.

У зв'язку з очiкуванням збiльшення житлового фо"ду, яке передбачаетьс4

за рахунок нового будiвництва житлових будинкiв, забезпеченIш бiльшоi
комфортностi житла, в т.ч. за рахунок збiпьшення кiлькостi епектрообладнання

та побутовот технiки, що використовуеться в повсякденному побутi сучасного

украiнця, а також розширеннrI мережi культурно-побутового та господарсъкого

обслуговування населення, збiльшиться i споживанII;I епектроенергii та

потужностi.

Виступили: ,

Мединський в.х. (заступник директора департаменту - начальниК

управлiннЯ регiонального розвитку та мiстобудiвного кадастру, головний

bpiir.*rop департаменту регiоналъного розвитку Житомирськоi обласноi

лержавноi' адмiнiстрацii, голова ради). Запропонував надати позитивний
висновок по даному проекту при yмoBi врахування Bcix зауважень i пропозицi{
та надати протокол для подальшого затвердження згiдно вимог чинногq

законодавства Украiни. ;

YxBulallu:
1. Iнформацiю головного apxiTeKTopa проекту ,Щержавного

безпеку руху пiшоходiв i транспортних засобiв.

пiдприемства <<УКрндIILЩ{вIJьБУД) Бондар Iрини Анатолiiвни щодо проекту

2



<<Генерагlьний план та план зонуваннrI с. елизаветiвка КоростишiвсьКОГо РаЙОНУ
Житомирськоi областЬ>>> узяти до вiдома. ,

2. Проект <<Генера.гrьний план та плаII зонування с. елизаветiвка
Коростишiвського району Житомирськоi областЬ> погодити з урахуваНням
зауважень i пропозицiй:_ Управлiння ,Щержавноi служби Украiни з надзвичайних ситуацiЙ у
Житомирськiй областi вiд 1 0.05.20 1 9 Ng04, 1 3/ 1 б 1 3 ;_ Головне управлiння Щержгеокадастру у Житомирсъкiй областi
вiд 07.02.20 1 9 Ns 8-6-0.3 35-89812-|9;

- Управлiння екопогii та природних pecypciB Житомирськоi
облдержадмiнiстрацii вiд 27 .02.20 L9 Ns8 89/3,3 l t - l -0249 ;

- Головного управлiння ,Щержпродс в Житомирськiй
областi вiд 1 0.04.201 9 J\b05-02/2055 ;

меduнськuй

'.В. Раdченко

ý7 Zхж"

"Yкlдiн}

J


