
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Управлiння регiонального розвитку та мiстобулiвного к?д49тру

Витяг з протоколу }{Ь б
засiдання обласноi архiтектурно-мiстобудiвноi ради

07 листопада2019 р. м. Житомир

Голова ради * Мединсъкий В.Х.
Секретар ради - Радченко А.В.

Члени ради:
Присутнi: Блажкевич С.М., Гаврилюк Д.С., ефiмчук О.А., Загоровська Т.В.,
Кондратюк B.I., Котюк Р.В., Кудрицький П.В., Марцинкевич A.I. (ГУ
,Щержпродспоживслужба), Микитенко В.А., Олiйник В.В., Омелъчук О.В.,
ГIятницъкий В.Б., Радченко В.О., Семенюк М.М., YMiHcbKa В.С., Черкасова е.Л.

Вiдсутнi: Безбородов Ю.О., Грабчук С.В., Григор'ева А.А., Гудзь Д.С.,
Коваленко Л.I., Куrеренко Н.В., Кульчицький е.В., Мокрицький Г.П.,
Нагребельний В.В., Руднiк B.I., Ярощук М.В.

Запрошенi:
Гнiтецький О.М. - експерт з просторового планування U-Lead with Europe,
заступник директора iз земельних питанъ ПФ "ЮрЕкс". Юридична консупьтацiя
та майнова експертиза".
Ратошнюк А.В. - голова Чижiвськоi об'еднаноi територiапьноi громади.
Пiдкевич Е.В. - перший заступник мiського голови Короотишiвськоi MicbKoi

ради.
Гордiйчук М.П. - в.о. старости Броникiвського старостинського окруry.
Рудюк Григорiй Лаврентiйович голова Новоборiвськоi обеднаноi
територiальноi гр омади

Засiдання BiB Мединський В.Х. заступник директора департаменту
регiонального розвитку начальЕик управлiння регiонЕLльного розвитку та
мiстобудiвного кадастру Житомирськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, голова

ради.

Слухала 4:
Iнформацiю головного apxiTeKTopa проекту Бондар Iрини Анатолiiвни про

проект мiстобудiвноi документацii <Генеральний план та план зонуваНнrI
с. BapBapiBKa Олевського району Житомирськоi областi> розроблено .ЩержавниМ
пiдприемством (УКРНДШIД4ВIJЬБУД> (м. Киiв) у 201-9 роцi на замовленIuI

ОлевськоТ MicbKoi ради Житомирськоi областi.
Село BapBapiBKa розташоване за З км вiд м. Олевськ (центру

територiальноi громади), за 4 км вiд залiзничноi станцii Олевськ та за 167 км вiд



м. Житомир. З мiстами Олевськ та Житомир сполучено автошпяхаМи.

Щентральна вулиця с. Варварiвки вул. Лесi Украiнки е продовженням вул.
Промисловоi м. Олевська. Таким чином варто зазначити, що населений пункту с
селом супутником MicTa Олевськ.

Село BapBapiBKa е адмiнiстративною одиницею Рулне-Бистрянського
старостинсъкого округу. ,Що його складу входить ще 3 населених пункти: село
Рудня-Бистра, Корощине та селище Сновидовичi.

Проектом генерапьного плану села плануеться в межi села включити
територiю в пiвнiчно-захiднiй частинi населеного пункту орiентовною площею

об'ектiв iнженерноi
використовуватись за
сiльськогосподарсъкого

81 га, яка передбачаеться для розмiщення житловоi, виробничоI забудови та
iнфраструктури (на першу чергу територiя буд.

цiльовим призначенням для ведення товарного
виробництва), та територiю площею - 79 го, що

розташована в пiвденнiй частинi населеного пункту, яка визначена на першу
чергу для сiльськогосподарських потреб (вирощування сiльськогосподарськоi
продукцii), а на подЕlпъшу перспективу для житловоТ та громадськоi забудови, а
також для розмiщення об'ектiв iнженерноi iнфраструктури.

Проектним рiшеннrlм визначено систему вулиць i проiздiв, якi повиннi
зберегтись з урахуванням iснуючих нормативних вимог, запроектовано
вiдповiднi профiлi перерiзiв вулиць i червонi лiнii. .Щотримання цих пропозицiй
при реконструкцii iснуючоТ житловоi забудови, яка постiйно проводиться,

дозволить полiпшити структуру вулично-дорожньоi мережi та умови
проживання на даних територiях. Розмiри вулиць у червоних лiнiях прийнято з

урахуванням можливостi прокладання iнженерних мереж, необхiдних для
комфортностi проживанIuI на даних територiях. Проектом передбачаеться

централiзоване гчвопостачання, водопостачання та каналiзування житлових
будинкiв. Iснуючi квартали булуть охоплюватисъ централiзованими мережами
поетапно.

Генеральним планом запропоновано компактну архiтектурно-планув€tльну
структуру, що дозволило органiчно пов'язати житлову та виробничу зони села,

природнi ландшафти, забезпечити найбiльш зруrнi зв'язки житловоi забудови з
громадськими центрами, мiсцями прикJIадання працi та вiдпочинку, рацiонально
вирiшити систему транспортно-пiшохiдного руху.

Виступили:
Микитенко В.А. - фiзична особа пiдприемець, apxiTeKTop зЕвначив, що

робота виконана на достатньому piBHi, р€}зом з тим, рекомендус вивчити питання

розмiщення кладовища вiдносно рiчки Уборть та нормативну оцiнку.
Запропонував погодити генеральний план при yMoBi врахування Даних
зауважень.

Мединський В.Х. (заступник директора департаменту - начапьник

управлiння регiонапьного розвитку та мiстобудiвного кадастру, головний
apxiTeKTop департаменту регiонального розвитку Житомирськоi обласноi

державноi адмiнiстрацii, голова ради). Рекомендував Олевськiй громадi



розробити схему планування територii громади де комплексно будуть ув'язанi
пiднятi питання кJIадовища, смiттезвалища, iншi.

Запропонував надати позитивний висновок по даному проекту при yMoBi
врахування Bcix зауважень i пропозицiй та надати протокол для под€tльшого
затвердження згiдно вимог чинного законодавства Украiни.

Ухвалшlа:
1. Iнформацiю головного apxiTeкTopa проекту .Щержавного

пiдприемства <<УКРНДШШI_U4ВIJЬБУД) Бондар Iрини АнатолiiЪни щодо проекту
<<Генеральний план та план зонування с. BapBapiBKa Олевського району
Житомирськоi областi>> узяти до вiдома.

2. Мiстобулiвна рада рекомендуе Олевськiй обеднанiй територiальнiй
громадi розробити схему планування територii громади.

3. Проект кГенеральний план та план зонування с. BapBapiBKa
Олевського району Житомирськоi областi>> погодити з урахуванням зауважень i
пропозицiй:

Управлiння ,Щержавноi служби УкраiЪи з надзвичайних ситуацiй у
Житомирськiй областi вiд 07.08 .20|9 JФ04- 1 3/285 1 ;

- Управлiння екологii та природних iB Житомирськоi
облдержадмiнiстрацii вiд 0 1. 1 0.201 9 J\b2770 13 l |-
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