
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Витяг з протоколу NЬ б
засiдацня обласноi архiтектурцо-мiстобудiвно[ ради

07 листопада2OL9 р.

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

м. Житомир

Члени ради:
Присутнi: Блажкевич С.М., Гаврилюк д.с., ефiмчук о.А., Загоровська Т.В.,
Кондратюк B.I., Котюк Р.В., Кудрицький п.в., Марцинк."й, A.I. (ГУ
.ЩержпродспожиВслужба), Микитенко в.А., олiйник в.в., Омельчук о.в.,
Пятницький 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., Кучеренко н.в., Кульчицький ё.в., Мокрицiкий г.п.,
Нагребельний В.В., Руднiк B.I., Ярощук М.В.

Запрошенi:
Гнiтецький о.М. - експерт з просторового планування U-Lead with Еurоре,
заступник директора iз земельних питань ПФ "ЮрЕкс". Юридична консультацiя
та майнова експертиза".
Ратошнюк А.В. - голова Чижiвськоi об'еднаноТ територiальноi громади.
Пiдкевич Е.в. - перший заступник мiсъко.о голо"й Коростишiвськоi MicbKoi
ради.
Гордiйчук М.П. - в.о. старости Броникiвсъкого старостинського окруry.
РудюК ГригорiЙ Лаврентiйович голова Новоборiвськоi' обеднаноi
територiальноi громади

ЗасiданнЯ BiB Мединський в.х. заступник директора департаменту
регiоналЬногО розвитку нач€шьник управлiння регiоналъного розвитку та
мiстобуДiвногО кадастрУ ЖитомиРськоi обласноi державноi адмiнiсфацii, голова
Ради.

Слухшlа 5:
Iнформацiю головного apxiTeKTopa проекту Бондар Iрини днатолiiЪни про

проект мiстобудiвноi документацii <<генеральний план- та план зонуваншI
9: Борок Коростишiвсъкого району Житомирськоi областЬ> розробленого
,Щержавним пiдприемством (УКРНДшIд4вIJьБуд> (м. КиiЪ) у ЪоfВ роцi на
замовлення Коростишiвськоi мiськоi ради Житомирськоi областi.

Село Борок е адмiнiстративною одиницею Вiльнянкiвського
старостинського округу.



Воно розташоване за 15,9 км вiд адмiнiстративного центру громади _

м. Коростишiво та за 48,3 км вiд м. Житомир.
Г[гrоща населеного пункту складае 4I,64 га.
Село Борок на пiвночi межуе iз землями з цiльовим призначеннrIм ((дJUI

ведення лiсового господарства i пов'язаних з ним послуг)), з ycix iнших cTopiH -
iз землями, якi перебуваютъ у власностi фiзичних та юридичних осiб, з цiльовим
призначенняМ ((для ведення товарноГо 0iльоькогосподарського виробництвny.

основним прiоритетом в розвитку населеного пункту в проектних межах
е створення повноцlнного життевого середовища, яке наповнене гармонiею та
балансом в задоволеннi життевих потреб населення рiзного BiKy у рiзних сферах
життедiяльностi - навчання, домашнiй побут, спiлкування, вiдпочинок, праця,
якi об'еднанi високим piBHeM кулътурно-побутового обслуговування,
iнженерного благоустрою i транспортноi iнфраструктури.

Житловий фо"д с. Борок зосереджений в iндивiдуальних садибних
житлових будинках.

На нових територiях, передбачених для розмiщення житловоi забудови,
ПеРеДбаЧаеТЬся розмiсти ти L 5 4 iндивiдуальних садибних житлових будинкiв.

На проектний етап передбачено вести нове житлове будiвництво
визначеноi завданням навiдповiдно до структури житловоi забудови,

розроблення генерального плану - середнiй розмiр новоi садибноi дiлянки для
розрахункiв прийнято 0.0б: 0,25 rа.

в генеральному планi для забезпечення перспективних потреб села
прийнято напрямок розвитку, що орiентований на використанIUI територiальних
pecypciB переважно в iснуючих, та частково в проектних межах населеного
пункту.

ПРОеКтом генерального плану передбачаеться розвиток i удосконалення
iснуючоi вулично-дорожньоi мережi та ii доповненшI.

Територiя села розвиваеться на:
- захiд, де передбачаеться розмiстити територii

загального користування та рекреацiйнi територiI;
- схiд, де передбачаеться розмiстити

цромадськоТ забудови;
Генеральним планом передбачасться розширення меж с. Борок за рахунок

ВКЛЮЧеННЯ В межi населеного пункту територiЙ, якi знаходяться в
аДМiНiСТРаТиВних межах КоростишiвськоТ ОТГ, з уточненням межi вiдповiдно до
ДаНИх Державного земельного кадастру i iнженерно-топоцрафiчних планiв.

ПРОеКтУвання нових житлових, громадських, комунЕlльних та iнших зон
ДаниМ генер€rпьним планом пропонуеться проводити як в iснуючих так i в
Проектних межах населеного пункту на територiях, вiльних вiд забудови.
Вцiлому цi територii не потребують реабiлiтацiТ.

Виступили:
РаДЧенКо В.О. - директор, головний apxiTeKTop проектiв ТОВ <<Базис>>

територii

зелених насаджень

для житловоi та

З€ВНаЧИВ, ЩО робота виконана на достатньому piBHi, село мае сприятливi

2



переваги, якi створюють умови для fi перспективного розвитку. Запропонував
погодити генеральний план при yМoBi врахування Bcix зауважень.

Мединський в.х. (заступник директора департаменту - начальник
управлiння регiонального розвитку та мiстобулiвного кадастру, головний
apxiTekTop департаменту регiонального розвитку Житомирськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii, голова ради). Запропонував надати позитивний
висновок по даному проекту при yмoBi врахування BOix зауважень i пропозицiй
та надати протокол для под€lльшого затвердження згiдно вимог чинного
законодавства Украiни.

Ухвалшlu:
1. Iнформацiю головного apxiTeKTopa проекту ,Щержавного

ПiДПРИеМСТва <<УКРНДПIIД4ВIЛЬБУД) Бондар Iрини АнатолiiЪни щодо проекту
<<ГенераЛьниЙ плаН та плаН зонуваннЯ с. БороК Коростишiвського району
Житомирськоi областЬ> узяти до вiдома.

2. Проект <<Генеральний план та план зонування
Коростишiвського району ЖитомирськоТ областi> погодити з

Голова раdu

Cetpemap pada

с. Борок
урахуванням

зауважень i пропозицiй:
- Управлiння культури та туризму Житомирськоi

облдержадмiнiстрацiТ вiд 02.09 .2019 J\Ъ 1 4 84 -I .I2l |2-19 ;- Головне управлiння ,Щержпродспоживслужби в Житомирськiй
областi вiд 1 8.02.20 1 9 Jф05-02/883;

- Управлiння ,Щержавноi служби УкраiЪи з надзвичайних ситуацiй у
Житомирськiй областi вiд 06.06 .2019 JФ04- 1 3/2063 ;- Управлiння екологii та природц iB Житомирськоi
облдержадмiнiстрацii вiд 02.0 5 .20 19 М 1 49913 -3

меduнськай

Раdченко


