
  

ЖИТОМИРСЬКД ОБЛДСНД ДЕРЖДВНД ДДМIШСТРДЦIЯ

ДЕПАРТАМЕнТРЕгIонАЛьногоРоЗВиТкУ
управлiння регiонального розвитку та мiстобудiвного кадасT ру

IIротокол Nb 1

засiдан ня обласноi apxiTeкTyp но- мiстобулiвноi ради

4 березня 2020 р.

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

м. Житомир

Члени ради:
Присутнi: Блажкевич с.м., Григор'сва_ А.А., Гулзъ д,с,, ефiмчук о,А,,

Зurоро".uпч т.в., Коваленко 
^ Л.I., Кондратюк B,L, Кудрицъкий п,в,,

Мuрц""певич д.I. (гУЩержпродсIIоживслужба), Микитенry в.А,, Мокрицький

г.п., Котюк р.Ii., Нurр.d.пъний в.в., олiйник в.в., Омепьчук о,в,,

Радченко в.о., Семенюк м-.м., YMiHcbKa В.С., Черкасова е.Л,

Вiдсутнi: Безбородов ю.о., Гаврилюк дс_ Грабчук с.в., Кучеренко н,в,,

Кулi"ицъкий е.Ё., Руднiк B.I., Пятницький В.Б., Ярощук м.в.

Запрошенi:
1. Борисюк олексiй Миколайович в.о. старости Майстрiвського

старостинського округу Новоград-Волинсъкоi мiськоI ОТГ;

2. Степанчук Дндрiй йнович - заступник Ушомирського сiлъського гоJIови;

3. Поламарчук ЛiрисаКонстянтинiвна - фiзична особа, . .______л___,

4.Макар.,УпТ.'""uолександрiвнанаЧаJIЬниквiддiлУ'i*тчrТ:",
архiтекryри та житлово-комунаJIъного господарства управлlння

р..iо"альноi дiяльностi Коро.r."."*оi районноi державноi адмiнiстрацiТ,

ПОРЯДОК ДЕННИИ

1. проект мiстобулiвноi документацii <генеральний план та план зонування

тфиторii села Ушомир Коростенського району Житомирсъкоi областi>

проект мiстобулiвнот документацii <генеральний план та план зонування

територii села Рудня-ушомирська Коростенсъкого району Житомирськоi

областi>>.

проект мiстобудiвноi документацii <генеральний пJIан та ппан зонування

,Ёр"rорiт села iарiччя Коростенського рuйо"у Житомирськоi областi>

4. Проект мiстобулiвноi документацii <генеральний план та план зонування

територii села i(оuбащ"на Коростенського району Житомирськоi областi>

2.

a
J.



Розробник: - ТОВ <КЙвЗВМСЕРВIС)

,Щоповiдач: - apxiTeкTop проекту
Сиротюк Сергiй Вiталiйович

Замовник, - )/пlомирська сiлъська рада

5. Проект мiстобудiвноi документацiI <<Генеральний план та план зонуванн,I

територii села Майстрова Воля Майстрiвського старостинського окруry

Новоград-Волинськоi мiсъкоi об О сднаноi територiальноi громади>

6. Проект мiстобудiвноi документацii <генеральний план та план зонуваннrI

територii села Майстрiв Майстрiвського старостинського округу Новоград-

Волинськоi MicbKoT об' еднаноi територiальноi громади>

7. Проект мiстобудiвноi документацii <генеральний план та план зонуванн,I

територii села Маковицi Майстрiвського старостинського округу

Новогр ад-В олинськоi MicbKoi об' еднаноi територiалъноi громадп>

Розробник: - ТОВ <КИiВЗЕМСЕРВIС)

,Щоповiдач: - apxiTeкTop проекту
Сиротюк Сергiй В iталiйович

Замовник: - Новоград-Волинська MicbKa рада,

Засiдання BiB Мединський в.х. заступник директора департамеЕту

регiонального розвитку начальник управлiння регiонального розвитку та

iiстобудiвного *чдu"rру Житомирськот обласноi державноi адмiнiстрацii, голова

Ради.

Слухала 1:
Iнформацiю apxiTekTopa проекту Сиротюка Сергiя Вiталiйовича

,rро ,rроЬкт мiстобудiвноi документацii <<Генералъний пла_н та план зонуванн,I

села Ушомир Коростенського району Житомирськоi областi>> розроблеЕого

тоВ <<кlдвзВмсЁрвtо (м. КиiЪ) у 2Ot9 роцi на замовлення та вiдповiдно до

завдання Ушомирськоi сiльськоi Ради Коростенського району Житомирськоi

областi згiдно рiшення Ушомирськоi сiльсъкоi ради вiд 01 .02.20|9 р. JФ 541.



село Ушомир являеться адмiнiстративно-територlапьним центром

ушомирськоi об'сднаноi територiалъноi громади Коростенського району

житомйрськоi областi. Розташовu"о ,u вiдстанi 17 км вiд районного центру

м. Коройень. ,Що обласного центру м,Житомир вiдстань 86 км,

ГенералЬним плаНоr rr.р.ДЪч"енО збереження |ромадського центру, Згiдно

потреб "u..п."rя 
на розрахунковий перiод передбачаеться булiвничтво одного

дошкiльНого навЧального закJIаду па iO мiоць в новоотвореному мiкрорайонi,

Tu*o* передбачено будiвництво магазинiв, центру дозвiлля та вiдпочинку,

З метою забезпечити потреби у територi€}льному розвитку мiсцъ

прикладання працi та розмiщеннi об'ектiв виробничого призначення

пЪредбачаеться ро.-"р.r"" iснуючих та розташувануя нових пiдприсмств

деревообробноi промисловостi, роспинницьких комплексlв.

Рiшеннями генерапьного пJIану вирlшено низку питань пов'язаних з

розташуванням iснуючих житлових кварталiв В санiтарно-захисних зонах

,riд.rр".*ств та в зонi реryлювання забудови вiд лiсових масивiв,

Територiя ..nJ Ушомир збiльшиться на 76,4 га. Бiльшiсть введеноi

".р"rорii 
це дiлянки вiдведенi пiд "землi запасу" та "особисте селянсъке

.оЪ.rодчрство|| на пiвнiчнiй та захiднiй межi населеного 
''ункту 

також дiлянки з

невизначеним типом впасностi, або вiльнi територii без цiльового призначення в

центраJIънiй частинi села (колишнi фруктовi сади колгоспу).

ДП <Укрлержбудекспертизa>) у
житомирськiй областi. Зазначив що робота виконана на достатньому рlвн1,

рzLзоМ з тим, рекоменДуваВ у житлоВих зонах, а саме, мешканцям на вJIасних

земельних дiлянках,rфЬдбч*и територ iю (2,5 хз,0) дпя смiттсвих бакiв,

вказав, rrро 
".оdхiднiсть 

перъдбачити максим€lльне збереження iснуючого

рельефу та мiнiмального ,r.р.ruорення мiсцевостi з урахуванням iнженерних та

Ърхiтекrурно-планувальних u"roi. Запропонував погодити генеральний плlн, 
.

Семенюк м.м. - заступник начаJIьника управлiння - начапьник вiддiлу

екологiчноi експер тизи) погоджень та rrриродокористування управлiння екопогii

та природних pecyp"i" облдержадмiнiстрацii, зазначив щодо потреби у

.rро"й."нi оцiнки впливу на довкiлля до прийняття рiшення про провадження

п^ланованоi дiяльностi у порядку передбаченому чинним законодавством,

запропонував затвердити при yMoBi врахування Bcix зауважень,

Кудрицький п.в. - .опо"""Й спецiалiст вiддiлу органiзацiТ заходiв

цивiльного захисту управлiння цивiльного захисту населення

облдержадмiнiстрацii, зазначив про важливiсть питання щодо захисту населення

i ,ериrорiй вiд 
"чд."""чйних 

ситуацiй. Iнженерна пiдготовка та захист територii

с. Ушомир мае 
"рu"оuуuати 

пiдготовку територii вiд надзвичайних ситуацiй та

запобiгання iх виникненню.

паламарчук Л.к. - фiзична особа, звернула особливу увагу на розмiщення

поряд з населеrr"^n ,rу"*rЬ^n вiйсъково.о об'"п"у. Зазначипа щодо необхiдностi

Bpaxyвaнrr I нормативних заходiв гrри розробленнi роздirry (iнженерно-технiчнi
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заходи цивiлъного захисту населеннд1), та врахувати близьке розмiщення

вiйськового об'екту до с.Ушомир.
YMiHcbKa в.с. - начапьник вiддiлу мiстобудування, архiтектури та

мiстобулiвного кадастру. Зазначила, що село Ушомир е самодостатнiм,

реалiзацiя проектних рiшень генерального плану даного населеного пункту

призведе до збiльшення його територii та cyTTeBoi трансформацii структури

землекористування. Зазначила, щод; обережностi перетворення мiсцевостi

рекомендуе витримати iнженернi та архiтектурно-планувальнi вимоги. Разом з

,"r, робъта проведена на достатньому piBHi. Запропонувала позитивний

протокол по даному питанню.
мединський в.х. заступник директора департаменту начальник

управлiннЯ регiоналЪногО розвиткУ та мiстобулiвного кадастру, головний

bp*ir.*rop д.rrчрrчrенту регiонального розвитку Житомирськоi обласноi

държавноi адмiнiстрацii, голова Ради. Зазначив, Що генеральним планом

"фi-."о низку .rйru"" пов'язаних з розташуванням iснуючих житлових

кварталiв в санiтарно-захисних зонах пiдприемств та в зонi реryлюванIuI

забудо"и вiд лiсов"" ,u.""iB. Зазначив про потребу у визначеннi нормативного

розмiру захисноi зони вiд розмiщеного вiйсъкового об'екту до населеного

,у.r*rу. Запропонував надати позитивний висновок по даному проекту та

рекомендувати його до затвердженнrI при yмoBi BpaxyBaHHrI Bcix зауважень i

пропозицiй.
YxBarlallш:
1. Iнформацiю apxiTekTopa проекту Сиротюка Сергiя Вiталiйовича

розробпеного 
- Ъов (кйвзЕмсЕрыФ щодо проекту мiстоФлiвноi

докуменrацii <<ГенераЛъниЙ план та план зонування села Ушомир

Коро.r."ського району Житомирськоi областЬ> узяти до вiдома.

2. Проект мiстобудiвноi документацii <<генеральний план та план

зонування села Ушомир Коростенського .району Житомирськоi область>

погодити з урахуванням зауважень 1 пропозицlи:
- -упрьвлiння культури та туризму Житомирськоi

облдержадмiнiстрацii вiд 03.01 .2020 Ng10-1 .L2lL2-20;
- Голоu". управлiння ,щержпродспоживолужби В Житомирськiй

областi вiд 28.1 |.20t9 JФ 5907/05,02LN;
- УПравлiннЯ ,ЩержавНоТ служби УкраiЪи з надзвичайних сиryацiй у

Житомирськiй областi вiд t3. L2.20L9 Ns04-|3l4477;
Управлiння екологii та природних pecypciB Житомирськоi

облдержадмiнiЪтрацii вiд L8 .02.2020 Ns96 8/з -з l 4 -|,0266.
- Голоu". управлiння ,щержгеокадастру у Житомирсъкiй областi

вiд 1 3. 1 2 .20L9 Nsl 3-6-0 .335-862З l2,L9.
3. Рекомендувати Ушомирсъкiй сiльськiй радi, розробити схему

ппанування територii громади, де комплексно будутъ вирiшенi ocHoBHi питання

ппанування територii.



Слухала 2:
Iнформацiю apxiTeкTopa проекту Сиротюка Сергiя Вiталiйовича про ПрОеКТ

мiстобудiвноi документацii <генеральний план та план зонування територii села

рудня-ушомирська Коростенського району Житомирськоi областi>>

розробленого тоВ ккиiвзвмсЕрвIС> (м. Киiв) у 20119 роцi на замовлення та

вiдповiднО до завданнrI Ушомирськоi сiльськоi ради Коростенського району
Житомирськоi областi згiдно рiшення УшомирськоТ сiльськоi радИ вiд 0t .02.201-9

Р' JФ 
Т];" Рудня_Ушомирська знаходиться у пiдпорядкуваннi Ушомирськоi

територiальноi |ромади з адмiнiстративно-територiальним центром у селi

УшомЙР КоростеНськогО районУ ЖитомиРськоi областi. Розташоване на вiдстанi
200 м вiд села Ушомир та за 19 км вiд районного центру м. Коростень. Село

сполучене дорогою з асфальтним покриттям. До обласного центру м.Житомир
вiдстань 88 км. Територiя сепа складаеться з единого масиву, який дещо
витягнутий в напрямку з заходу на схiд. На пiвденнiй околицi села пpoTiKae рiчка
Уж.

Генеральним планом передбачено розширення громадського центру. На
перспективу передбачено розташування культовоi споруди та громадського

центру з вiддiленням ощадбанку та пiдприемством побутового обслуговування.

ЗгiднО потреб населенНя на розрахуНковий перiод передбачаеться булiвництво

дошкiльного навч€tпьного закладу поеднаного з початковою школою на 20 мiсць

щО розташоВуються в новоствореному мiкрорайонi. Також передбачено

будiвництво магазину, амбулаторii та громадського центру.
З метою забезпечення потреби у територi€tлъному розвиткУ та мiсцЬ

прикладання працi проектом передбачасться влаштування спортивно-

оздоровчого комплексу з можливим короткостроковим проживанням на

територiт. .що рiчки Уж та озеленених територiй передбачено зручний доступ,
благоустрiй прибережноi територii, облаштування пляжноi зони.

житомирськiй областi. Вказав, що робота проведена на достатньому рlвн1.
звернув увагу на недоцiльнiсть квадратноi пропозицii дiлянок житлових

кварталiв. Запропонував змiнити форму дiлянок на прямокутну та збiльшити

що робота виконана на

достатньому piBHi. Передбачено рацiональне використання територ1€lльного

та створення сприятливих умов для майбутнього розвитку
пункту. Запропонував погодити при yMoBi врахування Bcix

заступник нач€шьника управлiння - нач€rльник вiддiлу
погоджень та природокористуваннrI управпiння екологii

фiлii ДП <Укрдержбудекспертиза>> у

потенцiалу
населеного
зауважень.

Семенюк М.М. -
екологiчноi експертизи,



та природних pecypciB облдержадмiнiстрацiт, з€вначив щодо потреби у
проведеннi оцiнки впливу на довкiлля до прийняття рiшення про провадження

планованоi дiяльностi у порядку передбаченому чинним законодавством,

запропонував затвердити при yмoвi врахування Bcix зауваженъ.

Мединський в.х. заступник директора департаментУ начальниК

управлiння регiонального розвитку та мiстобудiвного каДаСТРУ, ГОЛОВНИЙ

bp*ir.*.op департаменту регiонапьного розвитку Житомирськоi обласноi

дър*u""оi адмiнiстрацii, голова Ради. Запропонував надати позитивний висновок

по даноМу проекТу прИ yмoBi врахуваНня Bcix зауважень i пропозицiй та надати

протокол для подЕLльшого затвердження згiдно вимог чинного законодавства

УкраiЪи.
Ухвалuлu:
1. Iнформацiю apxiTekTopa проекту Сиротюка Сергiя Вiталiйовича про

проект мiстобудiвноi документацii <<генеральний план та план зонування

тЁриторii ..ou Рудня-Ушомирська Коростенського районУ Житомирськоi

обЪа"ri> розробленого тов (киiвзЕмсЕрвIс> (м. Киiв) у 2019 Роцi на

замовлення та вiдповiдно до завдання Ушомирськоi сiльськоi Ради
Коростенського району Житомирськоi областi узяти до вiдома.

2. Проект мiстобудiвноi документацii <<генеральний

зонування села Рудня-Ушомирська Коростенського, району
областil> погодити з урахуванням зауваженъ 1 пропозицlи:

- Головне управпiння .щержпродспоживслужби в

областi вiд 28.11.2019 Ns 5907/05,02l,Ш;
- Управлiння ,Щержавноi служби УкраТни з надзвичайних ситуацiй у

Житомирськiй областi вiд 13. \2.20L9 Ns04,IЗl4476;
Управлiння екологii та природЕих pecypciB Житомирськоi

облдержадмiнiстрацii вiд | 8 .02.2020 Ns97 0/3,З l 4, | -026 6,

- Голоu". управлiння .щержгеокадастру у Житомирськiй областi

вiд 1 3. |2.201,9 J\b 1 3-6-0.33 5-8б3 | l2-t9.
з. Рекомендувати Ушомирськiй сiльськiй радi, розробити схему

планування територii;громади, де комплексно булуть вирiшенi ocHoBHi питання

планування територiТ.

Слухалlu 3:
Iнформацiю apxiTekTopa проекту Сиротюка Сергiя Вiталiйовича про проект

мiстобулlвнот докуйентацii кг.".ральний план та план зонування територii села

зарiччя Коростенського району Житомирськот область> розробленого тов
окйвзвмёврвtо (м. КиiЪ) у 2OL9 роцi на замовлення та вiдповiдно до

завдання Ушомирськот сiльськоi Ради Коростенського району Житомирсъкоi

областi згiднО рiшеннЯ УшомиРськоi сiльськоi Ради вiд 01 .02.20t9 р. JФ 541.

СелО ЗарiччЯ знаходиТься У пiдпорядкуваннi Ушомирськоi територiальноi

громади з адмiнiстративно-територiальним центром у селi Ушомир

Коро.r."съкого райо"у Ж"rо*"р.Ъпоi областi. Розташоване на вiдстанi 500 м вiд

план та план
ЖитомирськоТ

Житомирськiй



села Ушомир та за 20 км вiд районного центру м. Коростень. Село сполучене

дорогою з асфальтним покриттям.
ПроекrЪ, Генерального плану с. Зарiччя передбачений подалъшиЙ

роr""rо* iснуючиХ пiдrrр".rств та установ, а такоЖ створення на територiТ

населеного пункту HoBlLx мiсць прикJIадання працi в сферi освiти, охорони

здоров'я, мистецтва, спорту, адмiнiстративно-цромадських та в межах

перспективних виробничих територiй.
Генерапьним планом передбачено розширення гроМадськогО центру. На

перспективу передбачено розташування кулътовот споруди та громадсъкого

центру з вiддiленням ощадбанку та пiдприемством побутового обслуговування.

згiдно потреб населення передбачаеться будiвництво дошкiльного навчального

закJIаду об'сд"ч"о"о з початковою школою на 35 мiсць в новоствореному

мiкрорайонi. Також передбачено будiвництво магазинiв,_закJIаду громадського

харчування та фельдшерсько-акушерсъкого пункту (амбулаторii) поеднаноi з

аптечним пунктом.
проектне рiшення розглядас територiт прибережних захисних смуг, як

скjIадову екологiчнот мережi з перспективою ik упорядкування, озеленення та

благоустрою. Сiльське господарство с. Зарiччя буле розвиватися у напрямку

рослинницького господарства.
проектом передбачена реструктуризацiя пiдприемства громадського

харчування, спрямована на покращення якостi обслуговуваннrI, що призведе до

збiлъшеннrl попиту та залrIення нових працlвникiв пiдприемства, будiвництво

нових пiдприемств цромадського харчування.
Виступили:

<Укрлержбудекспертизa>) у
житомирськiй областi. Вказав, що робота проведена на достатньому рlвн1,

звернув увагу на недоцiльнiсть квадратноi пропозицii дiлянок житлових

кварта_rliв.'запропонував змiнити форrу дiлянок на прямокутну та збiлъшити

розмiри кварталiв.- 
Радченко в.о. - директор, головний apxiTe1Top проектiв тов

зазначив що робота виконана на достатньому piBHi, звернув увагу на санlтарно-

захисну зону промисловостi. Запропонував погодити,
Мединський в.х. заступник директора департаменту начальник

управлiннЯ регiонаЛьногО розвиткУ та мiстобудiвного кадастру, головний

bp*ir.n oP !.rruprureнTy регiона-llъного розвиткУ Житомирськоi обласноi

дЪр*ч""оi' адмiнiстрацii, iono"u Ради. Рекомендуе Ушомирськiй громадi

рЙроО"Ти схемУ плануваНня териТорii громади, де комплексно будутъ ув'язанi
пiднятi ,r"ru""" (кладовищq зваJIища iншi). Запропонував надати позитивний

висновок по даному проекту при yмoBi врахування Bcix зауважень i пропозицiй.

Ухвulшlu:

<Базис>>,

1. Iнформацiю apxiTekTopa проекту Сиротюка Сергiя Вiталiйовича

розробленого 
- тоВ окиlвзвмСЕРВIС) щодо проекту мiстобудiвноi
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документацii <генера-tlьний план та план зонування села Зарiччя Коростенського

району Житомирсъкоi областil> узяти до вiдома.
2. Проект мiстобудiвноi документацii <<генеральний план та план

зонуванн" ."rru Зарiччя Коростенського району Житомирськоi областi>> погодити

в Житомирськiй

областi вiд 28.11.2019 Ng 5907/05,02ДШ;

Житомирськiй областi вiд 1 3. |2.20119 Jф04- 1 3/4478 ;

- Управлiння екологii та природних
облдержадмiнiстрацii вiд | 8.02.2020 J\b9 6913 -3 l 4, | -026 6,

Головне управлiння .Щержгеокадастру у
вiд 1 3. |2.20L9 J\b 1 3-6-0 .ЗЗ5,863212,19.

з. Рекомендувати Ушомирськiй сiльськiй радi, розробити схему

планування територii громади, де комплексно булутъ вирiшенi ocHoBHi питання

планування територii.

УправлiНня ,ЩерЖавноi служби Украiни з надзвичайних ситуацiй у

pecypciB Житомирськоi

Житомирськiй областi

Слухшlu 4:
Iнформацiю apxiTekTopa проекту Сиротюка Сергiя Вiталiйовича про проект

мiстобудiвноi докуйентацii uг.".р*ьний план та план зонування територii села

ковбащина Коростенського району Житомирськоi область> розробленого
тов <кйвзвмсЕрвIС> (м. Киiв) у 20|9 роцi на замовлення та вiдповtдно до

завдання Ушомирсъкот сiльсъкоi Ради Коростенського району Житомирськоi

областi згiднО рiшення Ушомирськоi сiльськоi Ради вiд 01 .02.20119 р. Nэ 541.

Село Ковбащина знаходиться у пiдпорядкуваннi Ушомирськоi

територiальноi громади з адмiнiстративно-територiалъним центром у селi

УшомЙР КоростеНськогО районУ Житомирськоi областi. Розташоване на вiдстанi

1,5 км 
"iд 

..nu Ушомир та за 20 км вiд районного центру м. Коростень. Село

сполулене дорогою з асфальтним покриттям.
ПроектЬМ ГенерЙ"rrо.о ппану с. Ковбащина передбачений подальший

Сiльське господарство с. Ковбащина

рослинницького господарства.
буд" розвиватися у напрямку

передбачена реструктуризацlя пiдприемства громадськогопроектом передбачена реструктуризацlя пlдприемства rрOмалuькulu

харчування, спрямована на покращення якостi обслуговування, що призведе до

перспективних виробничих територiй.

збiльшення попиту та залучення
нових пiдприсмств громадського

Виступили:
Семенюк м.м. - заступник начальника управлiння - начальник вlддlлу

екопогiчноI експертизи, погоджень та природокористування управлiння екологii

розвиток iснуючих пiдприемств
населеного пункту нових мiсць
здоров'я, мистецтва, спорту,

та установ, а також створення на територii
прикJIадання працi в сферi освiти, охорони
адмiнiстративно-громадських та в межах

нових працiвникiв пiдприемства, будiвництво
харчуваннrI.
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та природних pecypciB облдержадмiнiстрацii, зазначив щодо потреби у
,rро".д."нi оцiнки впливу на довкiлля до прийняття рiшення про провадження

планованоi дiялъностi У порядку передбаченому чинним законодавством,

житомирськiй областi. Зазначив, Що робота проведена на достатньому рlвн1,

Запропонував погодити.
радченко В.О. _ директор, головний apxiтeкTop проеКТiВ ТОВ ((БЕtЗИС>,

запропонував погодити генеральний план.

Мединський в.х. заступник директора департаменту начаJIъник

управлiннЯ регiонаЛьногО розвиткУ та мiстобудiвного кадастру, головний

bp"ir"*roP !.rruprureнTy регiонального розвиткУ Житомирськоi обласноi

дaр*u"rrот адмiнiстрацii, голова ради. зЕвначив, Що робота виконана на

достатньому piBHi. Запропонував надати позитивний висновок по даному

проекту та рекомендувати його до затвердження,

YxBallullu:
1. Iнформацiю apxiTekTopa проекту Сиротюка Сергiя Вiталiйовича

розробленого 
- Тов окйвзвйсврвtсо щодо проекту мiстобудiвноi

дофr."rацii <<генеральний план та план зонування села Зарiччя Коростенсъкого

району Житомирськоi областЬ узяти до вiдома,- ,. Проъкт мiстобудiвноi документацii <<генеральний план та план

зонування села Ковбащина Коростенського району Житомирськоi область>

погодити з урахуванням зауважень i пропозицiй:
- Голоu". управлiння .щержпродспоживслужби в Житомирсъкiй

областi вiд 28.1L.20L9 Ns 5907/05,02l,Ш;
- Управлiння Щержавноi служби Украiни з надзвичайних ситуацiй у

Житомирськiй областi вiд 13. |2.201'9 Ns04-|3l4479;
Управлiння екологii та природних pecypciB Житомирськоi

облдержадмiнiстрацii вiд L8 .02.2020 J\997 1 /3 -3 l 4-t -0266.

- Голоu". управлiння ,щержгеокадастру у Житомирськiй областi

вiд 1 3. t2.2019 М 1 3-6-0 .335,862l^l2,t9.
з. Рекомендувати Ушомирськiй сiлъськiй радi, розробити схему

планування територii громади, де комплексно будуть вирiшенi ocHoBHi питання

ппанування територii.

Слухала 5:
Iнформацiю apxiTekTopa проекту Сиротюка Сергiя Вiталiйовича про проект

мiстобулiвноi докуйентацii пг.".р*ъний план та план зонування територii села

майстрова Воля il4айстрiвського старостинського округу Новоград-волинськоi

мiськоI об'еднаноi територiалiноi цромади>) розробленого тов
ккlдвзвМСЕРВIС) (м. кЙтв1 у ZОtЭ роцi на замоВлення та вiдповiдно до

завданнЯ НовограД-Волинськоi MicbKoi РадИ Новоград-Волинського району

Житомирськоi оdластi згiдно рiшення MicbKoi ради вiд 20. L2.20]'8 р. Nэб02.

у

9
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територiя села Майстрова Воля пiдпорядкована Новоград-волинсъкiй

мiсъкiй об'еднанiй територiалънiй громадi з листопада 20|8р. Розташоване село

за 4 км вiд районного центру м. Новоград-Волинськ, на вiдстанi З км вiд

центр€tльноi частини села, поряд з вiдокремленою частиною

дорога регiонального значення Р,49.
Проектом Генерального плану с. Майстрова Воля

села проходить

передбачений

под€LльШиЙ розвиток iснУючих пiдприсмств та установ, а також створення на

територii ,ruЪ.п."ого пункту нових мiсць прикладання працi в сферi освiти,

охорони здоров'я, мистецтва, спорту, адмiнiстративно-цромадських та в межах

перспективних виробничих територiй.
На перспективу передбачено створення нових мiсць прикпадання працi на

запланованих пiд виробниче використання територiях III-V класу шкiдливостi.

ще дозволить збiльшити загальну кiлькiсть зайнятих у промисловостi кiнець

прогнозного перiоду до 250 осiб.
flпанув€tпьна органiзацiя територii села Майстрова Воля розроблена з

урахуванням потреб територiалънот громади в значному територiальному

розвитку населеного пункту за рахунок житловоi та промисловоi забудови

прилеглих земель.
Генеральним планом

Передбачаеться будiвництво
передбачено створення |ромадсъкого центру.

дошкiльного навч€tльного закладу, шкiльного

спортивного стадiону та спортивного комплексу. Також передбачено

роaiч-уuання пiдприемств побутового обслуговування, магазинiв,

реалiзацiя проектних рiшень генер€tльного ппану населеного пункr,у

призведе до збiльшення його територiТ та суттевоi трансформацii структури

землекористування. Загалом територiя села Майстрова Воля збiльшиться на

47,gЗ.ч. bin"-icTb введеноi територii це дiлянки вiдведенi пiд "землi запасу" та

''особисте селянське господарство", також дiлянки з невизначеним типом

власностi, або вiльнi територiI без цiльового призначення.

ДП <Укрдержбудекспертизa>) у
житомирськiй областi. Зазначив, що робота виконана на достатньому рlвн1, село

мае сприятливi переваги для його перспективного розвитку. Запропонував

погодити генер€Lльний план при yмoBi врахування Bcix зауважень,

БлажкевИч С. М. - началЬник вiддiлу земеЛъниХ вiдносиН, мiстобУдування

та архiтектури TeTepiBcbkoi сiльськоi ради з€вначила що робота виконана на

до.rur""ому piBHi. Запропонувала погодити генер€rльний план.

Мединський в.х. заступник директора департаМентУ начаJIьниК

управлiннЯ регiонального розвитку та мiстобулiвного кадастру, головний

bp*i".n"oP !..ruprureнTy регiонального розвитку Житомирськоi обласноi

дър*ч""оi'адмiнiстрацii, голова ради. Запропонував надати позитивний висновок

по даному проекту дпя под€lJIьшого затвердження згiдно вимог чинного

законодавства Украiни.

Реалiзацiя рiшень населеного пункту
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Ухвалаllа:
1. Iнформацiю apxiTekTopa проекту Сиротюка Сергiя Вiталiйовича

розробленого
- тоВ <кйвзвМСЕРВIС) щодо проекту мiстобудiвноI

до*уr."rацii <Генералъний ппан та план зонування територii села Майстрова

Боп" Майстрiвського старостинського округу Новоград-Волинськоi MicbKoi

об'еднаноi територiальноi громади>) узяти до вiдома,

2. Проект мiстобудiвноi документацii кгенеральний ппан та план

зонування територii села Майстрова Воля Майстрiвського старостинського

окруry Новоград-волинськоi Micbkoi об'еднаноi територiальноi цромади )>

погодити з урахуванням зауважень 1 пропозицlи:
- Управлiння культури та туризму Житомирськоi

облдержадмiнiстрацii вiд 2| .02.2020 Ns5 03 - 1 .|2 l |2-20 ;

- Головне управлiння ,щержгеокадастру у Житомирськiй областi

вiд 1 0. 1 2 .20L9 Ns 1 3-б-0 .33 5-8723 l2-L9;
- Управлiння ,Щержавноi служби УкраiЪи з надзвичайних ситуацiй у

Житомирськiй областi вiд t 3. t2.20L9 Jф04-1 3/4443 ;

Управлiння екологii та природних pecypciB Житомирськоi

облдержадмiнiстрацiТ вiд 24.02.2020 J\Г9 1 L21 l 3 -3 l 4-t -0265 l 2.

з. Рекойендувати Новоград-волинськiй мiськiй радi, розробити схему

планування територii;громади, де комплексно булуть вирiшенi ocHoBHi питання

планування територii.

Слухалu 6:
Iнформацiю apxiTekTopa проекту Сиротюка Сергiя Вiталiйовича про проект

мiстобулiвьоi докуйентацii ог.".р*ьний план та план зонування територii села

Майстiiв Майстрiвсъкого старостинського округу Новоград-_В_олинськоi MicbKoi

об'еднаноi териЪорiальноi цромади) розробленого тоВ ккйвзвМСЕРВIС)
(м. Киiв) у iotg Роцi на замовлення та вiдповiдно до завдання Новоград-

Волинськоi MicbKoi рuд" Новоград-Волинського районУ Житомирськоi областi

згiдно рiшення мiськоI Ради вiд20.|2.2018 р. Nэ602,

територiя села Майстрiв Майстрiвського старостинського окруry

пiдпорядков€rна Новоград-Волинськiй мiськiй об'еднанiй територiальнiй громадi.

Розташоване село ,ru вiдстанi 5 км вiд районного центру м. Новоград-

волинський. З пiвнiчноi сторони, на вiдстанi 700 м вiд центрапьноi частини села,

проходиТь дорога мiжнародного значення М-06; зi схiдноi -на вiдстанi 1,5 км,

дорога регiонального значення Р-49.-
ПлануваJIьна органiзацiя територii села Майстрiв розроблена з

урахуванням потреб територiальноi цромади в значному територlЕtпьному

розвитку населеного пункту за рахунок житловоi та промисловоi забудови

прилеглих земель.
Генерапьним планом передбачено створення кiлъкох громадсЬких центрiв,

iнтегрованих в iснуючу планувальну структуру та розташованих на дiлянках

,rро.*rпОi забудови. П.редба"е"О будiвництвО амбулаторiй, реконструкцiю
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спортивного стадiону та влаштування спортивного комплексу. Також

перъдбачено розташування пiдприемств побутового обслуговування,

пiдприемства громадського харчування, магазинiв, пожежного депо та АЗК.
генералъним планом передбачаеться розширення дiючого кладовища та

його благострiй шляхом створеншI необхiдних автомобiльних стоянок та

громадсъкоi вбиральнi. З метою забезпечити потреби у територiальному

рЪзвиткУ мiсць прикладанш{ працi та розмiщеннi об'ектiв виробничого

призначення передбачаеться розташування пiдприемств Iv_v кпасiв

шкiдливостi.
передбачено рацiональне використаннrI територ1€lлъного потенцl€tлу

сiпьськоi радИ та створЕннЯ сприятливиХ умоВ до майбутнього розвитку
населеного пункту.

<Укрдержбудекспертиза) у
Житомирськiй областi. Зазначив, що робота виконана на достатньому piBHi, село

мае сприятливi переваги для його перспективного розвитку. Зазначив

необхiдно передбачити генеральним планом насосну станцiю

водопостачання та каналiзування. Запропонував погодити генер€rльний план

yMoBi врахування Bcix зауважень.
Микитенко В.д. - apxiTeкTop. Звернув увагу на органiзацiю caHiTapHo-

захисноi зони асфальто-бетонного заводу та оцiнку впливу на довкiлля. Зазначив

про потребу У визначеннi нормативного розмiру санiтарно-захисноi зони заводу.

Запропонував погодити при yMoBi врахування Bcix зауважень.

Мединський в.х. заступник директора департаментУ начЕ}льниК

управлiннЯ регiонаЛьногО розвиткУ та мiстобулiвного кадастру, головний

bp"ir.*rop !.rruprareнTy регiонального розвитку Житомирсъкоi обласноi

д.р*u""оi адмiнiстрацii, голова ради. Наfолосив щодо дотримання oxopoHHoi

зони нафтопроводу. Запропонував надати позитивний висновок по даному
проекту при yмoBi врахування Bcix зауважень i пропозицiй для подЕtпьшого

затвердЖеннrI згiднО вимог чинного законодавства Украiни.
Ухвалшlа:
1. Iнформацiю apxiTeKTopa проекту Сиротюка Сергiя Вiталiйовича

розробленого 
- тоВ (кйвЗЕМСЕРВIС) щодо проекту мiстобулiвноi

iо*уr.rrацii <<ГеНеральниЙ плаН та план зонування територii села Майстрiв

йайстрiвського старостинського округу Новоград-волинськоi мiсъкоi

об'еднаноi територiальноi громади) узяти до вiдома.
2. Проект мiстобудiвноi документацii <<генеральний план та план

зонування територii села Майстрова Воля Майстрiвсъкого старостинсъкого

округу Новоград-волинськоi мiськоi об'еднаноi територiальноi громади )
погодити з урахуванням зауважень i пропозицiй:

- Управлiння культури та туризму Житомирськоi

облдержадмiнiстрацii вiд 2t .02.2020 J\Ъ5 03 - 1 .t2 -2020 ;

що
для
при
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- Головне управлiння ,щержгеокадастру У Жйтомирсъкiй обпастi

вiд 1 6. 1 2 .20t9 }ф8-6-0.3 З5-8l20l2,t9;
- Управлiння ,Щержавноi служби Украiни з надзвичайниХ ситуацiй У

Житомирськiй областi вiд 1 3. L2.20]I9 J\b04- 1 3/4475 ;

облдержадмiнlстрацii вiд 24.о2,2020 J\b 1 L20 l з -з l 4,| -0265 l | .

з. Рекойендувати Новоград-волинськiй мiськiй радi, розробити схему

ппанування територii громади, де комплексно будуть вирiшенi ocHoBHi питання

планування територii.

Слухалu 7:

Iнформацiю apxiTekTopa проекту Сиротюка Сергiя Вiталiйовича про проект

мiстобудiвноi докуйентацiт uг.r"р-ъний план та план зонування територii села

маковицi Майстрiвського старостинського округу Новоград-волинськоi мiсъкот

об'еднаноi територiалъноi громади) розробленого тов <кЙвзвмсЕрвIс>
(м. КиIв) у iol,g роцi на замовленнrI та вiдповiдно до завданнЯ Новоград-

Волинськоi MicbKoi ради Новоград-Волинського району Житомирськоi областi

згiдно рiшення MicbKoT Ради вiд 20. L2.20t8 р, JФ602,

Територiя села Маковицi пiдпор"дпо"а"ч Новоград-ВолинськiЙ мiсъкiЙ

об'сднанiй територiальнiй громадi. Po.ru-o"u". село на вiдстанi зкм вiд

районного центру м. Новоград-волинський. З пiвденно-схiдноi сторони, на

Ъiдстанi 2 км 
"iд ц."rр*"rпоi частини села, проходитъ дорога мiжнародного

значеннrI М-06.
ГфоектоМ ГенералЬногО планУ с. Маковицi передбачений подальший

po.u"ro* iснуючих ,riдrrрrurств та установ, а також створення на територii

населеного пункту нових мlсць прикJIадання працi в сферi освiти, охорони

здоров'я, мистецтва, спорту, адмiнiстративно-громадсъких та в межах

перспективних виробничих територiй.
ГенераJIьним планом передбачено значний розвиток вулично1 мереж1

с.Маковицr, що вкJIючас будiвництво нових вулицъ, проiздiв та провулкiв, а

такоЖ впорядкування iснуючоi вуличноi мережi,
Виступили:
КоваленкБ л.I. директор фiлii дI <Укрлержбудекспчи:a> У

житомирськiй областi. Зазначив, що робота виконана на ДОСТаТНЬОМУ РlВН1, СеЛО

мас сприятливi переваги для його перспективного розвитку. Запропонував

погодити генер€tпьний план при yмoBi врахування Bcix зауважень,

Микитенко В.д. - apxiTeKTop. Рекомендував уточнити потужнiсть птахо-

комплексу та визначити санiтарно-захисну зону вiд цього об'екту вiдповiдно до

вимог дiючих нормативiв Запропонував погодити при yмoBi врахування Bcix

зауважень.
Мединсъкий В.Х.

управлiння регiонального
apxiTeKTop департаменту

заступник директора департаменту начаJIьник

розвитку та мiстобулiвного кадастру, головний

регiонаrrьного розвитку Житомирськоi обпасноi



I4

державноi адмiнiстрацii, голова ради. Запропонував надати позитивний висновок

по даному lrроекту при yмo"i 
"рu*ування 

Bcix зауважень i пропозицiй для

подапьшого затвердження згlдно вимог чинного законодавства УкраiЪи.

Ухвшrlалu:
1. Iнформацiю apxiTekTopa проекту Сиротюка Сергiя Вiталiйовича

розробленого 
- тов uкйвзвмсЕрвIс> щодо проекту мiстобудiвноi

до*уr."rацii кГеНерапьниЙ плаН та плаН зонування територii оела Маковицi

ЙчЙ"rрi"ського старостинсъкого округу Новоград-Волинськоi MicbKoi

об'еднаноi територiалъноi цромади>) узяти до вiдома,
2. Проект мiстобулiвноi документацii <<генеральний план та план

зонування територii села Маковицi Майстрiвського старосJинського округу

Новоград-Волинськоi мiськоI об'еднаноi територiальноi громади)) погодити з

урахуванням зауважень i пропозицiй :

- Гольвне управлiння ,щержгеокадастру У Житомирськiй областi

вiд 1 б. 1 2 .20L9 Ns 1 3-б-0 .З35,8l2|l2-L9;
Управлiння ,Щержавноi служби УкраiЪи з надзвичайниХ ситуацiй У

Житомирськiй областi вiд 13. 12.20|9 Ns04,I3 1447 4;

Управлiння екопогii та природних pecypciB

обпдержадмiнiстрацii вiд 24.02.2020 Ns 1 |20 lз -3 l 4-1I -0265 lз .

Житомирсъкоi

3. РекоменДувати Новоград-Волинськiй мiськй радi, розробити схему

планування територii громади, де комплексно Hi ocHoBHi питання

планування територii.

Голова раdu

Секреmар раOа

МеDuнськuй

/А.В. Раdченко
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