
Склад та зміст проекту:
1. Том І Загальна пояснювальна записка з вихідними даними:

- Аналітична  частина  (історична  довідка,  місце  в  системі
розселення,природно-кліматичні  та  будівельні  умови,  сучасний
стан  села,  демографія,  комплексна  містобудівна  оцінка,
житловий  фонд,  інженерне  забезпечення,  соціальне
забезпечення,  аналіз  навколишнього  середовища,  виробничі
території, природоохоронні зони тощо)

- Пропозиції  та  обґрунтування  щодо  перспективного  розвитку  та
використання території сільського населеного пункту

- Техніко-економічні показники
- Зонування території

2. Том ІІ Графічні матеріали:

- Схема  розташування  населеного  пункту  у  планувальній
структурі Нижньосироватьскої ОТГ

- План існуючого використання території
- Модель перспективного розвитку населеного пункту
- Генеральний план (основне креслення)
- Схема існуючих та прогнозованих планувальних обмежень
- Схема вулично-дорожньої мережі. Поперечні профілі вулиць.
- Схема інженерної підготовки території
- Схема інженерного обладнання території
- План зонування території (зонінг)

3. Том  ІІІ  Інженерно-технічні  заходи  цивільного  захисту
(цивільної оборони) на особливий період

- Пояснювальна записка
- Графічні матеріали

Відповідно  до  закону  України  про  регулювання  містобудівної
діяльності  генеральний  план  населеного  пункту  є  основним  видом
містобудівної  документації  на  місцевому  рівні,  призначеної  для
обґрунтування  довгострокової  стратегії  планування  та  забудови
населеного пункту. Генеральний план населеного пункту розробляється
та  затверджується  в  інтересах  відповідної  територіальної  громади  з
урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Відповідно
до  ДБН  Б.1.1-15:201  «Склад,  зміст  генерального  плану  населеного
пункту» проектні рішення генерального плану розробляються на  період
від  15  до  20  років  (розрахунковий  період),  а  строк  дії  генплану  не
обмежується.

Рішення генерального плану використовуються сільською радою і
виконавчим органом при здійсненні їх відповідних повноважень, зокрема
при:

- підготовці  пропозицій  щодо  встановлення  та  зміни  меж
населеного пункту;



- розробленні  місцевих  містобудівних  програм  соціально-
економічного розвитку населеного пункту;

- підготовки  рішень  щодо  умов  використання  та  забудови
земельних ділянок  фізичними та юридичними особами, а також щодо
можливості зміни використання та забудови земельних ділянок;

- прийнятті  рішень  щодо  розташування  та  проектування
нового будівництва, здійснення реконструкцій, реставрації, капітального
ремонту об’єктів містобудування та упорядкування території;

- розроблення  завдань  на  проектування  соціальної,
інженерної та транспортної інфраструктури;

- підготовлення  вихідних  даних  для  розроблення  планів
земельно-господарського устрою території населеного пункту, грошової
оцінки земель населеного пункту та землевпорядної документації;

- прийнятті рішень щодо вибору, вилучення (викупу) надання
у власність чи в користування земельних ділянок, надання дозволу на
будівництво об’єктів містобудування незалежно від форми власності;

- узгодження  питань  забудови  та  іншого  використання
територій  спільних  інтересів  із  територіальними  громадами  суміжних
адміністративно-територіальних одиниць;

- установленні  на  відповідних  територіях  режиму
використання земель, передбачених для містобудівних потреб.

- Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю
вирішення  поточних  питань  забудови  села  та  змінами  нормативно-
законодавчої  бази  (Закон  України  «Про  регулювання  містобудівної
діяльності» (п. 9 ст. 17), а також зміни №1 до ДБН Б.1-3-97 (п. 5.15 до
розділу 5). 

- Розділ  «Інженерно-технічні  заходи  цивільного  захисту
(цивільної оборони)» виконується у складі проекту на особливий період.
Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація стане
обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють
будівництво на території села.

- Згідно  «Інструкції  про  порядок  обліку,  зберігання  і
використання  документів,  справ,  видань  та  інших  матеріальних  носіїв
інформації,  які  містять  конфіденційну  інформацію,  що  є  власністю
держави» (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998
року №1893). 

- Проектні  рішення  генерального  плану  розробляються  на
безстроковий період.

- Рішення  генерального  плану  використовується  сільською
радою і виконавчим органом при здійсненні їх відповідних повноважень,
зокрема, при:

-  -  підготовці  пропозиції  щодо встановлення та зміни  меж
населеного пункту;

-  -  розробленні  місцевих містобудівних програм соціально-
економічного розвитку населеного пункту;

-  - підготовки рішень щодо умов використання та забудови
земельних ділянок фізичними та юридичними особами,  а також щодо
можливості зміни використання та забудови земельних ділянок;



-  -  прийнятті  рішень  щодо  розташування  та  проектування
нового будівництва, здійснення реконструкцій, реставрації, капітального
ремонту об’єктів містобудування та упорядкування територій;

-  -  розробленні  завдань  на  проектування  соціальної,
інженерної та транспортної інфраструктури;

-  -  підготовлення  вихідних  даних  для  розроблення  планів
земельно-господарського устрою території населеного пункту, грошової
оцінки земель населеного пункту та землевпорядної документації;

-  -  прийнятті  рішень  щодо  вибору,  вилучення  (викупу)
надання  у  власність  чи  в  користування  земельних  ділянок,  надання
дозволу на будівництво об’єктів містобудування незалежного від форм
власності;

-  -  узгодження  питань  щодо  забудови  та  іншого
використання  територій  спільних  інтересів  із  територіальними
громадами суміжних адміністративно-територіальних одиниць;

-  -  установлені  на  відповідних  територіях  режиму
використання земель, передбачених для містобудівних потреб.

- Вибір і обгрунтування цілей стратегічного розвитку села є
ключовим  етапом  у  розробці  генплану  населеного  пункту.  В  якості
головної мети виступає стабільний розвиток села та поліпшення якості
життя  громадян.  Важливим напрямком планування є розвиток  обєктів
відпочинку, формування рекреаційних зон. Найважливішим стратегічним
напрямком  являється  створення  сприятливого  середовища
життєдіяльності населення на основі підвищення якості та рівня життя. 

- Вище зазначене передбачається досягти шляхом:
-  -  реформування  системи  житлово-комунального

господарства;
-  -  поліпшення  якості  дорожньої  мережі  і  роботи

пасажирського транспорту;
- поліпшення екологічного стану навколишнього середовища

та благоустрою населеного пунку.
Реалізація цих напрямків дозволить сільраді мати стійку економіку

та  малодотаціонний  бюджет,  забезпечити  привабливий  імідж  для
збереження та залучення нових мешканців, інвесторів.

Зонування території села (зонінг)

Державні  вимоги  до  плану  зонування  територій  визначені
Законами України  “Про регулювання містобудівної  діяльності” та  „Про
внесення  змін  у  деякі  законодавчі  акти  України  щодо  сприяння
будівництву”.  Розробка  плану  зонування  території,   здійснюється  на
основі  «Проекту  генерального  плану  с.  Нижня  Сироватка  Сумського
району Сумської області».

В  розробленому  плані  зонування  території  розглянуті  наступні
питання:

 загальні положення  плану зонування;
 режим забудови та використання території села;
 зонування території села;



 планувальні обмеження;
 характеристика територіальних зон населеного пункту.
Після  затвердження  плану  зонування  території  головною  метою

запровадження їх у с. Нижня Сироватка  стане забезпечення ефективної
реалізації  проекту генерального  плану  села,  раціонального
використання  території,  створення  повноцінного  та  безпечного  для
здоров’я середовища, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних
та юридичних осіб,  урахування державних,  громадських та приватних
інтересів під час проведення містобудівної діяльності.

План зонування території  с. Нижня Сироватка  – це містобудівна
документація,  якою  встановлюється  функціональне  призначення,
вимоги  до забудови, ландшафтної організації та іншого використання
територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих
видів, умов і обмежень забудови та окремих земельних ділянок у межах
зон, визначених планом зонування. План  зонування  території  с.
Нижня Сироватка  після затвердження сільською радою є обов’язковими
для  виконання  всіма  розташованими  на  території  села органами
виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами
та організаціям, посадовими особами, а також громадянами, які постійно
або  тимчасово  проживають  на  території  села,  при  здійсненні  ними
містобудівної діяльності.

Призначення зонінгу

1. Зонінг призначений для: 
-  забезпечення  реалізації  планів  та  програм  (в  тому  числі  в

затвердженій  містобудівній  документації)  розвитку  сільської  території,
систем  інженерного  та  транспортного  забезпечення,  соціального
обслуговування,  збереження  природного  та  культурно-історичного
середовища;

-  встановлення  гарантій  і  визначення  щодо  використання  і
забудови  земельних  ділянок  для  власників  та  осіб,  що  бажають
придбати нерухомість (в т. ч. земельну ділянку) у власність та оренду; 

- підвищення ефективності використання земельних ділянок, в тому
числі шляхом створення умов для залучення інвестицій в будівництво та
впорядкування міської території;

-  забезпечення  вільного  доступу  громадян  до  інформації  та  їх
участь в прийнятті рішень з питань землекористування та забудови;

- здійснення ефективного контролю за містобудівною (будівельною)
діяльністю фізичних та юридичних осіб.

 2.  Зонінг  встановлює (ст.  18  Закону  України  «Про регулювання
містобудівної діяльності»): 

- функціональне призначення;
- вимоги до забудови; - ландшафтної організації території.
 Окремими рішеннями сільської ради до зонінгу можуть долучатись

додатки з інших питань, що відносяться до зонінгу. 
3. Зонінг є інформаційною базою дії фізичних та юридичних осіб,

які: 
- володіючи земельними ділянками, іншими об’єктами нерухомості

на довгостроковій основі (на правах власності,  довгострокової оренди,



безстрокового  користування),  готують  і  здійснюють  зміни
функціонального призначення ; - нерухомості, яка належить їм;

- приймають участь в аукціонах, що проводяться сільською радою,
по  наданню  прав  довгострокової  оренди  та  власності  на  земельні
ділянки з метою реконструкції та нового будівництва; 

- за своєю ініціативою звертаються до сільської ради про надання
земельної  ділянки  (ділянок)  для  нового  будівництва,  реконструкції,  у
власність або оренду; 

- переоформляють один вид прав власності на інший;
- змінюють один вид використання на інший;
- здійснюють інші дії, пов’язані з підготовкою та реалізацією планів

по забудові та землекористуванню.
 4. Введення зонінгу забезпечує: - відкриту інформацію про умови

використання земельних ділянок на території населеного пункту.
-  спрощену  процедуру  надання  містобудівних  умов  і  обмежень

забудови земельної ділянки; створення підстав та умов для контролю на
відповідність  затвердженій  містобудівній  та  проектній  документації
будівельних намірів забудовника, вже закінчених об’єктів містобудування
та умов використання цих об’єктів;  створення інформаційної  бази для
судових  органів,  на  яку  необхідно  спиратися  при  вирішенні  спірних
питань, пов’язаних з забудовою та використанням території селища та
окремих земельних ділянок.


