
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Управлiння регiонального розвитку та мiстобулiвного кадастру

Витяг з протоколу NЬ 6
за сiдан ня обласноi архiтектурно-мiстобулiвноi ради

07 листопада20|9 р. м. Житомир

Голова ради - Мединський 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., МарцинкевиtI A.I. (ГУ
.Щержпродспоживслужба), Микитенко В.А., Олiйник В.В., Омельчук О.В.,
ГIятницький 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., Гудзъ Д.С.,
Коваленко Л.I., Кучеренко Н.В., Кульчицъкий 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 Еurоре,
заступник директора iз земелъних питань ПФ "ЮрЕкс". Юридична консультацiя
та майнова експертиза".
Ратошнюк А.В. - голова Чижiвськоi об'еднаноi територiальноi громади.
Пiдкевич Е.В. - перший заступник мiського голови Коростишiвськоi MicbKoi

Ради.
Гордiйчук М.П. - в.о. старости Броникiвського старостинського окруry.
Рудюк Григорiй Лаврентiйович голова Новоборiвськоi обеднаноi
територiальноТ громади

Засiдання BiB Мединський В.Х. заступник директора департаменту
регiонального розвитку начальник управлiння регiонального розвиткУ Та

мiстобудiвного кадастру Житомирськоi обласноi державноi адмiнiстрацiT, голова

Ради.

Слухала 7:
Iнформацiю головного apxiTeKTopa проекту Бондар Iрини АнатолiiЪни про

проект мiстобудiвноi документацii <<Генеральний план та план зонУВання

с. Вiльнянка Коростишiвського району Житомирськоi областi> розробленого
,Щержавним пiдприемством (УКРНДПIIД{ВIЛЬБУД> (м. КиiЪ) у 20L8 роцi на

замовлення Коростишiвськоi мiськоi ради Житомирсъкоi областi.



Село Вiльнянка е адмiнiстративним центром ВiльнянкiвськогО
старостинського округу. Воно розташоване за 20,0 км вiд адмiнiстративного
центру цромади - м. Коростишiв, та за 52,4 км вiд м. Житомир.

На територii с. Вiльнянка офiцiйно проживае 116 чоловiк (станом на 1

сiчня 2018 року). Вiльнянкiвському старостинському
населенi пункти Вiльнянка, Радiвка та Борок.

ГIлоща населеного пункту 0кладас 139,99 га.
Село Вiльнянка з ycix cTopiH межуе iз землями, якi перебувають у

власностi фiзичних та юридичних осiб, з цiльовим призначенням ((для ведення
товарного сiльськогосподарського виробництва>.

Територiю села в центрЕlльнiй частинi перетинае рiчка ,.Щубовець, яка е

притокою рiчки TeTepiB.
Новий генер€Lльний план розробляеться у зв'язку з тим, що попередньо

розроблений генеральний ппан с. Вiльнянка методично вичерпав себе i втратив
aKTyaJIbHicTb, а також у зв'язку з необхiднiстю отримання в користування органа
мiсцевого самоврядування мiстобудiвноi документацii, яка б дала можливiсть
приймати управлiнськi рiшення щодо розмiщення нових територiй для житловоi
та виробничоi забудови, об'ектiв обслуговування, торгiвлi та iнших видiв
пiдприемницькоi дiяльностi, пiдвищення рiвня iнженерного благоУстрою
територiй населеного пункту, а також забезпечити ст€tлий розвиток населеноГо
пункту, визначивши черговiсть розмiщення новоi житловоТ та виробничоi
забудови, покращення культурно-побутового обслуговування населення та
iснуючого функцiон€tльного зонування територii населеного пункту,

удоскон€tлення вулично-дорожньоi мережi, забезпечення формування
повноцiнного життевого середовища в iснуючих межах населеного пункту.

Село Вiльнянка мае регулярну планувальну структуру, яка сформуваласъ
iсторично пiд впливом рельефу, зовнiшнiх комунiкацiй та iнших антропоГенних
та природних факторiв.

Основною архiтектурно-планувЕlJIьною вiссю, на якiй сформована
вулична мережа села Вiльнянка, е вул. Щентральна та вул. Садова, що
перетинають населений пункт iз заходу на схiд та на пiвдень.

OcHoBHi функцiональнi зони, якi наразi склались в селi - це зона житловоi
та виробничоi забудови.

округу пiдпорядкованi TaKi

Територiальнi ресурси для розвитку житловоi, громадськоi, виробничоi,
комун€tльноI та рекреацiйноI забудови розмiщуються на землях, якi вiдведенi Для
ведення особистого селянського
власностi та е землями запасу.

господарстваiперебуваютьуприватнiй

Тенденцiя розвитку села та прилеглих територiй направлена на

упорядкування функцiон€lльних зон: сельбищноi, зелених насаджень Заг€Lльного

користування, рекреацiйних зон.
Основним прiоритетом в розвитку населеного пункту в проектних МеЖаХ

_ створення повноцiнного життевого середовища, яке наповнене гарМонiею та
балансом в задоволеннi життсвих потреб населення рiзного BiKy у рiзних сферах
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життедiялъностi - навчання, домашнiй побут, спiлкування, вiдпочинОК, ПРаЦЯ,

якi об'еднанi високим piBHeM культурно-побутового
iнженерного благоустрою i транспортноi iнфраструктури.

На нових територiях, передбачених для розмiщення житловоi забудови,
передбачаеться розмiститп 45 iндивiдуальних садибних житлових будинкiв.

На проектний етап
вiдповiдно до структури

передбачено вести нове житлове будiвництво
житловоi забудови, визначеноi завданням на

розробленнrI генер€lJIьного плану - середнiй розмiр новоi садибноI дiлянки для

розрахункiв прийнято 0.06:0,25 га.
Генерапьним планом села передбачаетъся 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.
В генеральному ппанi 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 генерального плану передбачаеться розвиток i удосконалення

_ захiд, де передбачаеться включити в межi населеного пункту виробничi
територiТ та територiТ для сiльськогосподарських потреб.

Композицiйне вирiшення житловоi
планув€lльнiй cTpyKTypi, що скл€}лася, а також

забудови

розташуванню
нову забулову територiй, якi з врахуванням релъефу органiчно поеднанi З

iснуючою вулично-дорожньою мережею.
Нове будiвництво передбачаеться здiйснювати в рiзних частинах

населеного пункту на невеликих розрiзнених дiлянках та квартапах нОвоi
забудови.

HoBi кварт€lJIи садибноТ житловоТ забудови також плануються в розвиток
iснуючоi забудови.

Ведення особистого господарства передбачастъся на присадибних
дiлянках.

Житловi квартали садибноi забудови передбачено забуловУВаТи
житловими садибними будинками II-Ш ступеня вогнестiйкостi в 1,2 пОвеРХИ (ДО

9 м умовноi висоти).
Г[поща територiI житловоi забудови збiльшиться на 12,08 га i станоВиТиМе

37,70 га.
Генеральним планом запропоновано компактну apxiTeKTypHo-

планув€tпьну структуру, що дозволило органiчно пов'язати житлоВУ Та

виробничу зони села, природнi ландшафти, забезпечити найбiлъш зруlнi зв'яЗки

обслуговування,

Житловий фонд с. Вiльнянка зосереджений в iндивiду€tльних садибних
житлових будинках.

iснуючоi вулично-дорожньоi мережi та rr доповнення.
Територiя села розвиваеться на:

пiдпорядковане
визначених пiд
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житловоi забудови з цромадськими центрами, мiсцями прикладання працi та
вiдпочинку, рацiонztльно вирiшити систему транспортно-пiшохiдного руху.

ГIпануваrrъна структура вуличноi мережi в селi запроектована у виглядi
единоi системи з урахуванням функцiон€lJIьного призначення окремих вулиць i
дорiг, iнтенсивностi транспортного, пiшохiдного i велосипедного руху,
архiтектурно-планувальноi органiзацii територii i характеру забудови, вимог
охорони навколишнього 0ередовища, iснуючих магiOтраJIьних iнженерних
мереж.

Розвиток вулично-дорожньоi мережi населеного пункту передбачаеться за

рахунок:
- реконструкцii iснуючоi проiЪноi частини вулиць i проiздiв з ii

розширенням до б м. i 4 м. вiдповiдно;
- капiталъного ремонту з замiною покриття Bcix житлових вулиць i

проiздiв;
- збiльшенЕя ширини iснуючих червоних лiнiй для можливостi

прокJIадання в межах поперечного профiлю проектних пiдземних комунiкацiй,
будiвництва TpoTyapiB;

- будiвництво проектних житлових вулиць;
- облаштування TpoTyapiB та велосипедних дорiжок.

Виступили:
Блажкевич С.М. * начальник вiддiлу земельних вiдносин, мiстобудуванIuI

та архiтектури Тетерiвськоi сiльськоi ради з€вначило, що робота виконана на
достатньому piBHi, село мае
перспективного розвитку.
кJIадовища (в центрi села)

сприятливi переваги, якi створюють умови для iT

Звернула увагу щодо закрiпленого iснуючого
та з€вначила про пошук земельноi дiлянки для

проектного кладовища. Запропонувала погодити генерапьний план при yMoBi

apxiTeKTopa проекту ,Щержавного
Бондар Iрини АнатолiТвни щодо проекту

врахування Bcix зауважень.
П'ятницький В. Б. - головний apxiTeKTop цромади при управлiннi

мiстобудування, архiтектури, будiвництва та житлово-комунапьного
господарства Олевськоi MicbKoi ради - зазначив про органiзацiю caHiTapHo-
захисноi зони вiд пiдприемств з обробки гранiту.

Мединський В.Х. (заотупник директора департаменту - начаJIьник

управлiння регiонального розвитку та мiстобудiвного кадастру, головний
apxiTeKTop департаменту регiона-гlьного розвитку Житомирськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii, голова ради). Запропонував надати позитивний
висновок по даному проекту при yмoвi врахування Bcix зауважень i пропозицiй
та надати протокол для подальшого затвердження згiдно вимог чинного
законодавства Украiни. Рекомендував Коростишiвськiй громадi розробити схему
планування територii громади.

Ухвалuла:
1. Iнформацiю головного

пiдприемства <<УКРНДШIЦ4ВIJЪБУД)



(Генералъний план та план зонування с.

ЖитомирськоТ областi>> узяти до вiдома.
2. Проект <<Генеральний план

Коростишiвського району Житомирськоi
зауважень i пропозицiй:

- Управлiння культури та туризму Житомирськоi

облдержадмiнiстрацii вiд 02. 09.20 1 9 J\Э 1 4 84,t,L2 l |2,|9 ;

_ Головне управлiння ,Щержпродспоживслужби в Житомирськiй
областi вiд 1 8.02.20L9 Jф05-02/883;

_ Управлiння ,Щержавноi служби Украiни з надзвичайних ситУацiЙ У
Житомирсъкiй областi вiд 0б.Oб .20|9 Jф04-13i2Oб4;

_ Управлiння екологii та природних pecypciB ЖитомиРСЪКОi

облдержадмiнiстрацii вiд 02.05 .20|9 NЬ 1 5 0 1 /3 -3l 1 - t -05 97.

3. Рекомендусмо Коростишiвськiй об'еднанiй територiальнiй rрОмаДi в

найближчий час розробити схему плаЕування
питаннrI по вибору земельноi дiлянки для
с. Вiльнянка.

Голова раdа

Секреmар раdа

Вiльнянка Коростишiвського району

та план зонуваннrI с. Вiльнянка
областЬ> погодити з урахуванням

для вирiшення
кладовища у

'еduнськuй

Раdченко

р}"Я:ччр
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