
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Управлiння регiонального розвитку та мiстобудiвного кадастру

Витяг з протоколу NЬ 2
засiдання обласноi архiтектурно-мiстобулiвноi ради

24 травня2OL9 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.,
Гудзь Д.С., ефiмчук О.А., Коваленко Л.I., KylepeHKo 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., Кондратюк B.I., Котюк Р.В.,
Кудрицький П.В., Кулъчицький е.В., Мокрицький Г.П., Нагребельний В.В.,
Черкасова е.Л., Ярощук М.В.

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

Заоiдання BiB Мединський В.Х. заступник директора департаменту

регiонального розвитку начальник управпiння регiонального розвиткУ Та

мiстобудiвного кадастру Житомирськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, голова

ради.

Cлyxalltl1:
Iнформацiю головного apxiTeKTopa проекту Бондар Iрини АнатолiiЪни прсi

проект мiстобудiвноi документацii <<Генеральний план та план зонуванIuI
с. Кропивня Коростишiвського району Житомирськоi областi>> розробленого
.Щержавним пiдприемством (УКРНДtrIД4ВIJЪБУД) (м. КиiЪ) у 2019 роцi на
замовлеЕня КоростишiвськоI MicbKoi ради Житомирськоi областi.

Село Кропивня е територiальним центром Кропивнянського
старостинського округу. Воно розташоване за 13 км вiд адмiнiстративНого

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

На територiI с. Кропивня офiцiйно проживае 405 чоловiк (станом на 1

сiчня 2018 року). Кропивнянському старостинсъкому округу пiдпорядкованi
населенi пункти Видумка, ГолубiiЪка та елизаветiвка.

Гfuоща населеного пункту скпадае 2|4,40 га.



,'',', Генеральним планом передбачаеться розширення меж с. КропивНЯ За

рахунок вкJIючення в межi населеного пункту територiй, якi знахОдяТЬся В

адмiнiстративних межах Коростишiвськоi ОТГ, з уточненнrIм межi вiдповiдно до
ДaниxДepжaBнoгoзeМeлЬнoгoкaДaсTpyiiнжeнepнo.тoпotpaфiчнoгoПлaНy.

Проектування нових житлових, цромадських, комун€tльних та iнших ЗОН

даним генер€tпьним планом пропонуеться проводити як в iснуючих так i В

,пpoeктниxмeжaxнaceлeнoгoпyнктyнaтepитopiяx,вiльниxBiДзабyДoви
Органiзацiя системи цромадсъкого обслуговування забезпечуе

комплекснiсть забудови за рахунок доведеншI до нормативних показникiв
забезпеченостi населення об'ектами соцiально-гарантованого рiвня
обслуговування, як в квартапах iснуючоi забудови, так i в квартЕrпах

перспективного будiвництва.
ФормуваннrI цромадського центру вiдбуваетъся за рахунок iснуючих

об'ектiв громадськоi забудови, та проектних об'ектiв i територiй громадсъкоi
забудови. Iснуючi об'екти культурно-побутового призначення розташованi на
окремих дiлянках в центр€шьнiй частинi населеного пункту.

Композицiйне вирiшення житловоi забудови пiдпорядковане планув€lльнiЙ

cTpyкTypi, що скJIалася, а також розташуванню визначених пiд нову забудовУ
територiй, якi з врахуванням рельефу органiчно поеднанi з iснуючою в}лично:

дорожньою мережею.

Мiстобудiвною документацiсю на проектний етап передбачасться
iндивiдуальна садибна житлова забудова. :

Нове будiвництво садибних будинкiв передбачаетъся здiйснювати в рiзних
частинах населеного пункту на невеликих розрiзнених дiлянках та квартаJIах

новоi забудови.

Ведення особистого господарства передбачаеться на присадИбних
j

дiлянках.
Житловi квартаJIи садибноi забудови передбачено забудовувати

житловими садибними будинками II-Ш ступеЕя вогнестiйкостi в L-2 поверхи (до

9 м умовноi висоти).

f[поща територii житловоi забудови збiльшитъся на 3L,O4 га i становитиме
60.98 га.

Передбачений на перспективу розвиток виробництва вiдбуватиметьс' 
"?pa:(yнoк розширення iснуючих пiдприемств, а також за рахунок роЗВИТКУ

територiй пiдприемств сiпьськогосподарського призначенюI.

Проектним рiшенням визначено систему вулицъ i проiздiв, якi повиннi
зберегтись з урахуванням iснуючих нормативних вимог, ЗапроектованСi

вiдповiднi профiлi перерiзiв вулиць i червонi лiнii. Проектом передбачаеться

централiзоване водопостачання та канапiзування житлових бУдинКiв. IСнУЮЧi

квартапи будуть охоплюватись центрагliзованими мережами поетапно.
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Генеральним планом запропоновано компактну архiтектурно-планувапьну
структуру, що дозволило органiчно пов'язати житлову та виробничу зони села,
природнi ландшафти, забезпечити найбiльш зр1^lнi зв'язки житловоi забудови з
громадськими центрами, мiсцями прикJIадання працi та вiдпочинку, рацiонально
вирiшити систему транспортно-пiшохiдного руху.

Дя забезпечення пожежноi безпеки будiвель i споруд в межах населеного
пункту передбачаетъся використання проектного пожежного депо на 1

автомашину, яке знаходиться в пiвденно-схiднiй частинi села, з урахуванням
придбання ocHoBHoi i спецiальноi пожежноi технiки та пожежно-технiчного
обладнання на першу черry.

Зовнiшне пожежогасiння житловоi забудови передбачаеться вiд пожежних
гiдрантiв, встановлених на кiльцевих водопровiдних мережах на вiдстанi не
бiльше 150 MeTpiB один вiд одного.

Виступили:
Семенюк М.М. - заступник начальника управлiння - начапьник вiддiлу

екологiчноi експертизи, погоджень та природокористуваннrI управлiння екологiI
та природних pecypciB облдержадмiнiстрацii, зазначив, що робота вйконана на
високому piBHi, село мае переваги, якi створюють умови для його
перспективного розвитку, запропонував затвердити.

Коваленко Л.I. директор фiлiТ ДI <Укрдержбудекспертизa>) у
Житомирськiй областi. Вказав, що робота проведена на достатньому piBHi.
Запропонував погодити генеральний план

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 надати позитивний
висновок по даному проекту та рекомендувати його до затвердженнrI.

Ухвulшlu:
1. Iнформацiю головного apxiTeKTopa проекту ,Щержавного

пiдприемства (УКРНДIIIД4ВIJЬБУД> Бондар Iрини АнатолiТвни узяти до
вiдома.

Проект мiстобудiвноi документацii <Генеральний план та план зонування
с. Кропивня Коростишiвського району Житомирськоi областi>> погодити для
подЕlльшого затвердження з урахуванням зауважень i пропозицiй:

- Управлiння ,Щержавноi служби Украiни з надзвичайних ситуацiй у
Житомирськiй областi вiд 1 0.05 .20t9 Jф04- 1 3/1 б 1 5 ;

- Головного управлiння .Щержпродспоживслужби в Житомирськiй
областi вiд 1 0.04 .20L9 Jф05-02/2055 ;

- Головного управлiння ,Щержгеокадастру у Житомирськiй областi
вiд 07.02 .2019 Jф8-6-0.3 3 5 -89 б l2-I9 ;

- Управлiння екологii та природних pecypciB Житомирсъкоi
облдержадмiнiстрацiТ вiд 25 .02.20 |9 Ns 83 2/3 -З l L, |,0249 ;
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Житомирськоi

меduнськай

Раdченко

- Уrrравлiння культури
облдержадмiнiстрацii вiд 1 9.03.2019 Jф5

Голова раdu

Секреmар ршdа д,в.


