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ДЕПАРТАМЕНТ РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

УправлiннярегiональпогорозвиткутамiстобУДiвногока

Витяг з протоколу NЪ 2

засiдання обласноi архiтектурно-мiстобулiвноi ради

м. Житомир
24 цавня 2019 р.

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

Члени ради:
Присутнi: Блажкевич с.м., Варчук вд., _Гаврилю* Д*С,, _Григор'ева 

А,А,,

Гудзь д.с., ефiмчук о.д., Ko"ur."Ko Л.I., KyrepeHKo Н,В,, Марцинкевич д,I,

(ГУ Щержrrродй*"вслужба), Й"*".нко'В,д,, Ьлiйник в,в" Омельчук О,В,,

Пятницъкий В.Б., Радченко в.о; Рrднiк B.I., Семенюк м.м., YMiHcbKa в.с.,

Вiдсутнi: Безбородов ю, о,, Грабчу1 _с,в,, Кондратюк B,L, Котюк р,в"

Кудрицький П.В., Кулъчицький Ъ,в,, Мокрицъкии Г,п,, Нагребелъний в,в,,

ЧЬркасова е.Л., Ярощук М,В,

Запрошенi:
ТеЙнчак С. В. - Коростишiвська мiсъка рада,

Радзiевський Б. о. - в.о. старости Коросiишiвського Старостинського окруry,

засiдання BiB Мединсъкий в.х. застуIIник директора департаменту

регiонального рqзвитку л__ 
начальник управлiння регiонального розвитку та

мiстобудiвного кадастру Ж"r*"р.ькоi ЬбпасЙ o.p*aBHoi адмiнiстрацii, голова

ради,

Слухал.u 2: ,,r дтrятппiтвни т

IнформацiюголовногоархiтекторапроектУБондарIриниАнатолiiВнипро
,rро.*" 

-*i"тобудiвноi 
докумЁнтацii оГ"".р-ьний план та план зонування

с.ГолУбiiвкаКоростишiвсъкогорайонУЖитомирськоiобластi>>.
СелоГолУбiвкае"ер"'орiалЬноюоДиницеюКропивнянсъкого

старостинського о*руrу. Воно розташоване за 19,3 км вiд адмiнiстративного

центру цромади - ,. Коростишiв,та за 48,4 км вiд м, Житомир,

На територii с. Гоlryбiвка офiцiйно проживае 150 чоловiк (станом на 1

сiчня 2018 ро*у) Село Голубiвка пiдпорядковане Кропивнянсъкому

старостинсъкому округу, до скJIаду якого входять ще З населенi пункти Видумкао

Кропивня, та епизаветiвка,

ГIпоща населеного tryнкту скJIадае 124,00 га,

Територiю села iз пiвнiчного-заходу на пiвнiч огинае р, Кропивня, яка в

межах села вiдгатrужуеться u ffi*ок i протiкае по сепу з пiвночi на пiвденъ,
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генералъним планом передбачаеться розширення меж с, Гопубiвка за

рахунок включення в межi населеного пункту територiй, якi знаходяться в

адмiнiстративних межах Коростишiвськоi отг, з уточненням.межi вiдповiдно до

даних державного земелъного кадастру i iнженерно-топографiчного плану,

ПривизначеннiмежПерспектиВного_роЗВиТкУ-.11оj'ооi'населеного
пунктУ було проаналiзовано всю ,:l"1ч:, актуаJIънiсть iснуючоi межi

населеного пункту та враховано данi державного земельного кадастру i

iнженерно-топографiчного плану, пропозицii Коростишiвськоi отг,

композич]ru. вирiшення житловоi забудови пiдпорядковане

ппануваJIьнiй cTpyKTypi, що скJI€tл ася) а також розташуванню. визначених__liо

нову забудову 
^;рййй, 

якi з врахуванням рельефу органiчно поеднаш з

iснуючою вулично-дорожнъою мережею,

мiстобулiвною документацiею на проектний_ етап передбачаеться

iндивiдуалъна садибна житлова забудова, Нове будiвничтво садибних

передбачаеться здiйснювати в рiзних чlстlнах насепеного пункту на невеликих

розрiзнених дiпянках та *"up,u,iu* новоi забудови 
оо6.rттrrр\/Rя

житловi кварт€uIи садибноi забудови передбачено забудовувати

житловими садибними будинками II-III стуttеня uО."..iiЙКОСТi В |-2 ПОВеРХИ (ДО

9 м умовноi висоти). Площа територii житповоi забулови збiлъшиться на20,67 rа
,

i становитиме 35.08 га,

проектним рiшенням визначено систему вулиць i проiздiв, якi повиннi

зберегтисъ з урахуванням iснуючих II_чu"вних вимог, запроектовано

вiдповiднi профiлi перерiзiв вупиць 1 червонi лiнii, Проектом передбачаетъся

централiзоване водопостачання та канаJIiзування житлових будинкiв, Iснуючi

i"upr-" булуть охоплюватись централiзованими мережами 
''оетапно,

Генералъним планом запропоновано компактну apxiTeKTypHo-

ппанув€UIьну структуру, що дозвопило органiчно пов'язати житлову та

виробничу зони села, природнi ландшаф", ,uъ"печити найбiльш ,ру_",1.::_1,*"

житловоi забудови з громадсъкими центрами, N{i"l]уl,т_|:*пuоання прац1 та

вiДпoчинкy,paцioнElJIЬнoвиpiшитисистeМyтpaнспopтнo-пiшoxiднoгopyхy.
Виступили: l. ттт-т ,,\r-.апапvбrrтrатсс.ттептиза))
Коваленко л.I. директор фiлii дI кУкрлержбудексПертизa>) У

житомирсъкiй областi. Вказuв, що йоо"а проведена на високому piBHi, село мае

переваги, якi створюють умови дп" йо.о перспективного розвитку, запропонував

ЗаТВерДиТи л fАпqп.qт\/rантrr-начаJIъник
МеДинськийВ.Х._(застУпникДирекТорадепартаМентУ-начаJII

управлiння регiонального розвитку та мiс"оdудiвного кадастру, головний

apxiTeKTop департаменту регiонаrrьног: po.u",*y Житомирськоi обласноi

державнОi адмiнiстрацii, ;;"; ради), Зч"ро,о"уuч" надати позитивний

висновок по даному проекту та рекомендувати його до затвердженн,I,



1. Iнформацiю головного apxiTeKTopa проекту ,Щержавного
пiдприсмства ((УКРНДIIIЦВIЛЬБУД) Бондар Iрини Анатолiiвни щодо проекту
<<Генеральний план та план зонування с. ГолубiiЪка Коростишiвського району
Житомирсъкоi областi>>>> узяти до вiдома.

2. Проект <<Генеральний план та план зонування с. Голубiiвка
Коростишiвського району Житомирсъкоi областЬ погодити для подtlJIъшого

затвердженIuI з урахуванням зауважень i пропозицiй:
_ Управлiння ,Щержавноi служби УкраiЪи з надзвичайних ситуацiЙ у

Житомирськiй областi вiд 1 0.05 .2019 Ns04- 1 3/1 6 1 6;
_ Головного управлiння ,Щержпродспоживслужби в Житомирськiй

областi вiд 1 0.04 .20|9 Jф05-02/2055;
_ Головного управлiння .Щержгеокадастру у Житомирськiй обЛаСТi

вiд 07.02 .20|9 М8-6-0.335-900/2- 1 9;
_ Управлiння екологii та lrриродних pecypciB ЖитомирськоТ

облдержадмiнiстрацii вiд 25 .02.20]-9 Jф83
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Голова ршdu

Секреmар раdu А.в.

меduнськuй

Раdценко

J


