ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

УПРавлiння регiонального розвитку та мiстобудiвного кадастру
Витяг з протоколу NЬ б
засiдання обласноi архiтектурно-мiстобудiвноi ради
07 листопада20|9

р.

м. Житомир

Голова ради - Мединський В.Х.
Секретар ради- Радченко А.В.
Чпени 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., Омельчук о.в.,
ГIятницький В.Б., Радченко в.о., Семенюк М.М., Умiнсъка в.с., Черкасова е.Л.

Вiдсутнi: Безбородов Ю.о., Грабчук С.В., Григор'ева А.А., Гудзъ Д.С.,
Коваленко л.I., Кучеренко 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 Ечrоре,
ЗаСТУПНИК ДИРеКТора iз земельних питань ПФ "ЮрЕкс". Юридична консультацiя

та майнова експертиза".
РаТОшнюк А.В. - голова Чижiвськоi об'еднаноТ територiальноi громади.

ПiДКевич Е.В.
ради.

-

перший заступник мiського голови Коростишiвсъкоi MicbKoi

Гордiйчук М.П.

- в.о. старости Броникiвського старостинського окруry.
РУдюк Григорiй Лаврентiйович голова НовоборiвськоI обеднаноi

територiальноi громади

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

Слухала 6:
Iнформацiю головного apxiTeKTopa проекту Бондар Iрини АнатолiiЪни про
ПРОеКТ мiстобудiвноi документацii <Генеральний план та план зонування
с. Радiвка Коростишiвського району Житомирськоi областЬ> розробленого
,.Щержавним пiдприемством (УКРНДШIД4ВIЛЬБУД) (м. Киiв) у 20t8 роцi на
замовлення Коростишiвськоi Micbkoi ради Житомирськоi областi.
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е

село Радiвка
адмiнiстративною одиницею Вiльнянкiвського
старостинського округу. Воно розташоване за 18,8 км. вiд адмiнiстративного
центру |ромади - м. Коростишiв, та за 51,2 км вiд м. Житомир.
Гhlоща населеного пункту складае 89,49 га.
село Радiвка з ycix cTopiH межуе iз землями, якi перебувають власностi
у
фiзичних та юридичних осiб, з цiльовим призначенням (для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва)).

з

пiвденного-заходу на пiвнiчний-схiд перетинас
безiменний струмок, на якому утворено штучну водойму (став). Струмок впадае

територiю села

в рiчку,Щубовець, яка е притокою рiчки TeTepiB.

в iндивiдуа.гlьних садибних
житлових будинках.
На нових територiях, передбачених дJUI розмiщення житловоi забудови,
передбачаеться розмiстити 3 5 0 iндивiдуальних садибних житлових будинкiв.
На проектний етап передбачено вести нове житлове будiвництво
вiдповiдно до структури житловоi забудови, визначенот завданням на
розробленнrI генерапьного плану - середнiй розмiр новоi садибноi дiлянки для
розрахункiв прийнято 0.0б- 0,25 га.
метою забезпечення нормативного рiвня соцiального забезпечення
населенIuI проектом передбачено реконструкцiя старих та будiвництво нових
об'ектiв сфери обслуговування.
генеральним планом села передбачаеться органiзацiя рекреацiйноi зони
для розвитку зеленого туризму та вiдпочинку мiсцевого населення, будiвництво
нових та реконструкцiя iснуючих пiдприемств i закладiв, видiлення територiй
для садибноI житловоi забудови, яка може бути використана як (друге житло)
для жителiв MicTa.
важливу роль в реалiзацii BapiaHTiB розвитку господарського комплексу
Житловий фо"д с. Радiвка зосереджений

з

села напежить мЕtлому i середньому бiзнесу. Iнновацiйний розвиток
господарського комплексу
комплексу дозволив би
би значно
значно скоротити
скоротити безробiття.
Пожвавлення економiчноi активностi у Bcix сферах господарського комплексу
lIожвавлення

сприялО б i рацiоналiзацii землекористування в селi, а також поступовiй
стабiлiзацii чисельностi населення.
На розрахунковий перiод для забезпечення населенням мiсцями
прикладення працi передбачаетъся використання iснуючих пiдприемств.
цi
територii передбачено освоювати з можливiстю встановлення caHiTapHoзахисних зон 50 м для пiдприемств V кJIасу caHiTapHoi класифiкацii.
Комплексна оцiнка територii дае можливiсть визначити TaKi прiоритетнi
напрямки розвитку господарського комплексу, за допомогою якого повинен

розвиватись населений пункт:
- розвиток пiдприсмств м€tлого та середнього бiзнесу;

- розвиток рекреацiйних територiй;

_ розвиток

iнфраструктури.

сфери туризму, стимулювання розвитку туристичноi

Територii, якi

переважно територii
пункту, якi перебувають у приватнiй власностi з рiзними видами цiльового
призначення, абО е землями, якi не наданi у власнiсть або користування
фiзичним або юридичним особам (землi запаоу).
генерапьному планi для забезпечення перспективних потреб села
прийнято
напрямок розвитку, Що орiентований на використання територiальних
pecypciB переважно в iснуючих, та частково в проектних межах населеного
пункту.
проектом генер€rльного плану передбачасться розвиток i удосконалення
tснуючоt вулично-дорожньоi мережi та iT доповнення.
Територiя села розвиваетъся на:
- пiвнiч, де передбачаеться розмiстити об'екти обслуговуванIuI, територii
житловоi забудови та зелених насаджень загального користування;
- пiвнiчний-схiд, де передбачаеться вкJIючити в межi населеного пункту
виробничi територii;
пiвдень, де передбачаеться включити в межi села територ11 для
сiльсъкогосподарських потреб

в

-

ВИст}чпили:

БлажкевИч С.М. - началЬник вiдДiлу земеЛьниХ вiдносиН, мiстобУдування
та архiтектури TeTepiBcbkoi сiльськоI ради зазначил&, Що робота виконана на
високому piBHi, село мае сприятливi переваги, якi створюють умови для iT
перспективного розвитку. Запропонувала погодити генералъний план при yMoBi
врахування Bcix зауважень.

Мединський в.х.
(заступник директора департаменту - начальник
управлiння регiонального розвитку та мiстобудiвного кадастру, головний
apxiTekTop департаменту регiоналъного розвитку Житомир."-т обласноi
державноi адмiнiстрацii, голова ради). Запропонував надати позитивний
висновоК по даноМу проекТу прИ yMoBi врахуваНня Bcix зауважень i пропозицiй
та надати протокол для подальшого затвердження згiдно вимог чинного
законодавства Украiни.
Ухвалtulu:
1. Iнформацiю головного apxiTeKTopa проекту .Щержавного
ПiДПРИеМСТВа <<УКРНДШIД{ВIЛЬБУД) Б ондар Iрини АнатолiiЪни щодо проекту
кГенераЛьниЙ плаН та плаН зонуваннЯ с. Радiвка Коростишiвського району
Житомирськоi областi>> узяти до вiдома.
Проект <<Генеральний план
план зонування
Радiвка

2.

та

коростишiвського району Житомирськоi областi>> погодити
зауважень i пропозицiй:

з

с.

урахуванням
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- Управлiння культури
та туризму
облдержадмiнiстрацii вiд 02. 09.20 9 Ns 4 84 -1 .I2l |2-L9
- Головне управлiння .Щержпродспоживслужби в
1

1

областi вiд 1 8.02.2019 Ns05-02/883;
Управлiння ,Щержавноi служби Украiни
Житомирськiй областi вiд 06.0б .20|9 М04-13/20б2;

-

-

;

Житомирськiй

з надзвичайних ситуацiй у

Управлiння окологii та природних pecypciB

облдержадмiнiстрацii вiд 02.05

Житомирсъкоi

Житомирськоi

.20119 J\b 1 5

Голова раdа

МеOанськай

Секреmар раdu

Раdченко

