
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГIОНАЛЬНОГО розвитку
дiвноrо

Витяг з протоколу NЬ 2
засiда н ня обласноi а pxiTeкTyp но-мiстобулiвн оi рад и

24 травня 2019 р.

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

м. Житомир

Члени ради:
Присутнi: Блажкевич С.М., Варчук В.А., Гаврилюк Д.С., Григор'ева А.А.,
Гулзь Д.С., ефiмчук О.А., Коваленко Л.I., KylepeHKo Н.В., Марцинкевич A.I.
(ГУ Щержпродспоживслужба), Микитенко В.А., Олiйник В.В., Омелъчук О.В.,
Пятницъкий В.Б., Радченко В.О., Руднiк B.I., Семенюк М.М., YMiHcbKa В.С.,

Вiдсутнi: Безбородов Ю. О., Грабчук С.В., (ондратюк B.I., Котюк Р.В.,
Кудрицький П.В., Кульчицький е.В., Мокрицький Г.П., Нагребельний В.В.,
Черкасова €.Л., 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

регiонального розвитку начаJIьник управлiння регiонального розВиТКУ Та

мiстобудiвного кадастру Житомирськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, голова

ради.

Слухалlu 3:
Iнформацiю головного apxiTeKTopa проекту мiстобудiвноi документацiТ

<<Генеральний план та план зонуваннrt с. Видумка КоростишiвськОгО РаЙОНУ
Житомирськоi областi>>.

село Видумка с територiапьною одиницею Кропивнянського
старостинського округу. Воно розташоване за 15,6 км вiд адмiнiстративного

центру |ромади - м. Коростишiв, та за 45 км вiд м. Житомир.

На територii с. Видумка офiцiйно проживас 40 чоловiк (станом на 1 сiчня
2018 року). Село Видумка пiдпорядковане Кропивнянському старостинському
округу, до скJIаду якого входять ще 3 населенi пункти Кропивня, Голубiвка та

елизаветiвка.
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ГIпоща населеного пункту скJIадае 28,20 rа.

Генеральним планом передбачасться розширення меж с. Видумка за

рахунок вкJIючення в межi населеного пункту територiй, якi знаходяться в

адмiнiстративних межах Коростишiвськоi ОТГ, з уточненням межi вiдповiдно до

даних державного земельного кадастру i iнженерно-топо|рафiчного ПлаНУ.

При визначеннi меж перспективного розвитку територii села було
.aaa

проанапlзовано всю територlю, актуЕtльнlсть 1снуючо1 меж1 населеного пункту та
враховано данi державного земельного кадастру i iнженерно-топографiчного
плану, пропозицii ОТГ.

Проектування нових житлових, |ромадських, комунальних та iнших зон

даним генерtшьним планом пропонуеться проводити як в iснуючих так i в

проектних межах населеного пункту на територiях, вiльних вiд забулови. В
цiлому цi територii не потребують реабiлiтацii.

Територii прiоритетного розвитку населеного пункту це територii

розташованi в пiвденнiй частинi населеного пункту, якi передбачаються пiд

розмiщення iндивiдуальноi садибноi житловоi забудови, а також територii в
пiвнiчно-схiднiй частинi територii населеного пункту, визначенi пiд розмiщення
виробничоi забудови.

Передбачаеться завершити та ввести в процес управлiнrrя селом земельниЙ
та мiстобудiвний кадастри та розробити проект винесення в натуру (на

мiсцевостi) межi населеного пункту, визначеноТ генерапьним планом.

Пр" плануваннi територii села та розробцi генерального плану
передбачене максим€IJIьне використання особливостей природи (об'екти водного

фо"ду, зеленi масиви, рельеф мiсцевостi тощо), iснуючоi капiтальноi забудови;

дорiг, щоб зменшити витрати на булiвництво, створити найсприятливiшi умови
для життя, працi та вiдпочинку людей i задоволення ix естетичних потреб.

Органiзацiя системи громадського обслуговування забезпечуе

комплекснiсть забудови за рахунок доведеншI до нормативних показникiв
забезпеченостi населення об'ектами
обслуговування, як в кварталах iснуючоi
перспективного будiвництва.

Формування цромадського центру вiдбуваеться за рахунок проекТниХ
об'ектiв та територiй громадсъкоi забудови

Композицiйне вирiшення житловоi забудови пiдпорядковане планув€tльнiЙ

cTpyкTypi, що скJIаJIася, а також розташуванню визначених пiд ноВУ ЗабУЛОВУ

територiй, якi з врахуванням рельефу органiчно поеднанi з iснуючою в}ЛИЧЕIО:

Мiстобулiвною документацiею на проектний етап передбачаетЬся

iндивiдуа-пьна садибна житлова забудова. Нове будiвництво СаДИбНИХ

передбачаеться здiйснювати в рiзних частинах населеного пункту на невелиКих

розрiзнених дiлянках та кварталах новоi забудови

соцiально-гарантованого рiвня
забудови,такiвквартапах



Житловi кварт€tли садибноi забудови передбачено забудовувати
житловими садибними будинками II-Ш ступеня вогнестiйкостi в |-2 поверхи (до
9 м умовноi висоти). ГIлlоща територii житловоi забудови збiльшиться на 17,51 га
i становитиме 21.18 га.

Вист.чпили:
Мединський В.Х. (заступник директора департаменту - начальник

управлiння регiонального розвитку та мiстобудiвного кадастру, головний
apxiTeKTop департаменту регiонального розвитку Житомирськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii, голова ради) запропонував погодити та надати
позитивний висновок при yMoBi врахування Bcix зауважень i пропозицiй.

YxBaluu.пu:
1. Iнформацiю головного apxiTeKTopa проекту Iнформацiю головного

apxiTeKTopa проекту,Щержавного пiдприемства (УКРН.ЩIIIД4ВIJЬБУД) Бондар
Iрини АнатолiiЪни узяти до вiдома.

2. Проект мiстобудiвноi документацii <Генеральний план та план
зонування с. Вцдумка Коростишiвського району Житомирськоi областi>>

погодити з урахуванням зауважень i пропозицiй:
- Головного управлiння ,Щержпродспоживслужби в Житомирськiй

областi вiд 1 0.04 .20|9 Jф05-02/2055 ;

- Управлiння .Щержавноi служби Украiни з надзвичайних ситуацiй у
Житомирськiй областi вiд 1 0.05 .2OI9 J\b04- 1 3/1 6 1 4;

- Головне управлiння ,,Щержгеокадастру у Житомирсъкiй областi
вiд 07 .02.20 |9 ЛЬ8-6-0.3 3 5 -899 12-19 ;

- Управлiння еколог11 та pecypciB Житомирсъкоi
облдержадмiнiотрацii вiд 27 .02.2019 J\988

Голова pada

Секреmар раdа л.в.

меduнськuй

Раdченко
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