
 
УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 
сорок третя сесія                                                                   сьомого скликання 
 
від 04.06.2020 №954 
 
Про затвердження містобудівної 
документації 
 
    Керуючись статтею 25, пунктом 42 частини першої статті 26, частиною 
другою статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 
законами України „Про регулювання містобудівної діяльності“, „Про основи 
містобудування“, „Про стратегічну екологічну оцінку“, Порядком проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555, 
враховуючи рішення міської ради від 27.02.2020 №864 „Про дострокове 
припинення повноважень Новоград-Волинського міського голови   
Весельського В.Л.“, протокол громадського обговорення (слухань) 
містобудівної документації від 24.09.2019, з метою забезпечення планомірного, 
економічного, обґрунтованого й комплексного розвитку населених пунктів на 
території Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади, 
міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити містобудівну документацію „Генеральні плани сіл Майстрова 
Воля, Майстрів та Маковиці Майстрівського старостинського округу Новоград-
Волинської міської об’єднаної територіальної громади“ згідно додатку 
(додається). 
    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин 
(Остапчук О.Л.) та першого заступника міського голови Колотова С.Ю.  
 
 
Секретар міської ради       О.А. Пономаренко 
 
 
 



                                                                                        Додаток  
                                                                                        до рішення міської ради 
                                                                                        від 04.06.2020 №954 
 

Містобудівна документація 
 „Генеральні плани сіл Майстрова Воля, Майстрів та Маковиці Майстрівського 

старостинського округу Новоград-Волинської міської  
об’єднаної територіальної громади“ 

 

№ 
з/п 

населений пункт найменування  примітка 

1 

село Майстрова Воля 
Майстрівського 

старостинського округу 
Новоград-Волинської 

міської об’єднаної 
територіальної громади 

Генеральний план села Майстрова Воля 
Майстрівського старостинського округу 
Новоград-Волинської міської об’єднаної 
територіальної громади 

ТОМ 1 

План зонування території села Майстрова 
Воля Майстрівського старостинського 
округу Новоград-Волинської міської 
об’єднаної територіальної громади 

ТОМ 2 

Розділ інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної оборони) 
генерального плану села Майстрова Воля 
Майстрівського старостинського округу 
Новоград-Волинської міської об’єднаної 
територіальної громади на особливий період 

ТОМ 3 

Розділ інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної оборони) 
генерального плану села Майстрова Воля 
Майстрівського старостинського округу 
Новоград-Волинської міської об’єднаної 
територіальної громади на мирний час 

ТОМ 4 

2 

село Майстрів 
Майстрівського 

старостинського округу 
Новоград-Волинської 

міської об’єднаної 
територіальної громади 

Генеральний план села Майстрів 
Майстрівського старостинського округу 
Новоград-Волинської міської об’єднаної 
територіальної громади 

ТОМ 1 

План зонування території села Майстрів 
Майстрівського старостинського округу 
Новоград-Волинської міської об’єднаної 
територіальної громади 

ТОМ 2 

Розділ інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної оборони) 
генерального плану села Майстрів 
Майстрівського старостинського округу 
Новоград-Волинської міської об’єднаної 
територіальної громади на особливий період 

ТОМ 3 

Розділ інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної оборони) 
генерального плану села Майстрів 
Майстрівського старостинського округу 
Новоград-Волинської міської об’єднаної 
територіальної громади на мирний час 

ТОМ 4 



3 

село Маковиці 
Майстрівського 

старостинського округу 
Новоград-Волинської 

міської об’єднаної 
територіальної громади 

Генеральний план села Маковиці 
Майстрівського старостинського округу 
Новоград-Волинської міської об’єднаної 
територіальної громади 

ТОМ 1 

План зонування території села Маковиці 
Майстрівського старостинського округу 
Новоград-Волинської міської об’єднаної 
територіальної громади 

ТОМ 2 

Розділ інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної оборони) 
генерального плану села Маковиці 
Майстрівського старостинського округу 
Новоград-Волинської міської об’єднаної 
територіальної громади на особливий період 

ТОМ 3 

Розділ інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної оборони) 
генерального плану села Маковиці 
Майстрівського старостинського округу 
Новоград-Волинської міської об’єднаної 
територіальної громади на мирний час 

ТОМ 4 

 
 
 

Секретар міської ради       О.А. Пономаренко 
 


