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1. Вступ 

Детальний план території на земельну ділянку площею 0,1 га (кадастровий 

№5924785000:01:003:0449) та на земельну ділянку площею 0,2 га (кадастровий 

№5924785000:01:003:0450), що знаходяться за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, розроблений на 

підставі  розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.06.2019р. № 225-ОД. 

Проект розроблений відповідно до завдання на проектування, затвердженого 

замовником. 

  Основною метою проекту є: 

- уточнення і деталізація проектних рішень в частині планувальної структури і 

функціонального призначення території в межах ДПТ з урахуванням інвестиційних 

пропозицій потенційних забудовників; 

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними 

будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.  
   У детальному плані території сформульовані принципи планувальної організації 

забудови та її просторової композиції. 

       Під час розроблення містобудівної документації було враховано законодавчі та 

нормативні документи:  

- Закон України «Про основи містобудування»; 

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- Земельний кодекс України; 

- ДБН А.2.2-3:2012 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження 

проектної документації для будівництва 

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 

         - ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; 

          - ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

          - ДБН В.2.3-4-2007 «Автомобільні дороги»; 

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; 

- ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»;  

- ДБН В 1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

- ДБН Б 2.2-5:2011 « Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. 

Благоустрій територій»; 

- ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 

- ДСТУ-Н В.1.1-27:2010 « Будівельна кліматологія» 

 

При розробці детального плану території врахована містобудівна документація вищого 

рівня: 

- Схема планування території Сумського району; 

- Схема планування території Сумської області. 
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2. Перелік  матеріалів детального плану території (склад проекту) 

         І.  Пояснювальна записка 

         ІІ. Графічна частина:                                                                

1. Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі населеного пункту; 

2. План існуючого використання території суміщений зі схемою планувальних 

обмежень. М 1:1000; 

3. Проектний план суміщений з планом червоних ліній, схемою організації руху 

транспорту  і пішоходів. М 1:1000. Креслення поперечних профілів вулиць. М 1:200; 

4. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М 1:1000; 

5. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору. М 1:1000. 

 

3. Стислий опис природних, соціально-економічних та містобудівних умов 

 

3.1 Природно-кліматичні умови: 

Кліматичний район будівництва згідно ДСТУ Н Б В.1.1-27.2010 «Будівельна 

кліматологія» - І (північно-західний),  

Температурна зона у відповідності з ДБН В.2.6-31:2016 - І.  

Глибина промерзання ґрунтів - 1.2м. 

- характеристичне значення снігового навантаження - 1670 Па; 

- характеристичне значення вітрового навантаження - 420 Па; 

- нормативна глибина промерзання - 1.20 м; 

- температура зовнішнього повітря найбільш холодної п'ятиднівки;      

- забезпеченістю 0.92 - мінус 25°С; 

Клімат місцевості характеризується помірною холодною зимою та теплим літом. 

 Земельна ділянка розташована на підвищенні, перепад висот складає 0,46 м, відмітки 

коливаються від 129,36 до 129,82. Загальний ухил рельєфу даної місцевості спостерігається у 

південному напрямку.  

Район будівництва сейсмічно не активний, підтоплення та зсувонебезпечних явищ не 

зафіксовано. 

В інженерно-геологічному відношенні територія проектування відносяться до 

сприятливої категорії для забудови. 

 

 3.2 Соціально-економічні умови 

Розробка даної документації викликана  клопотанням Сумської  районної державної 

адміністрації та Немчурова В. М., який планує змінити цільове призначення земельних 

ділянок, площею 0,1 га  та площею 0,2 га з земель «для ведення особистого селянського 

господарства» на землі « для індивідуального садівництва». 

Територія, що розглядається, знаходиться в приватній власності. 

В результаті проведення будівництва: 

- за рахунок забудовників належним чином буде виконаний комплексний благоустрій як 

в межах ділянки так і прилеглої території (озеленення та освітлення території, влаштування 

місцевих проїздів та пішохідних доріжок, тощо); 

- покращиться санітарний стан та безпечність даної території. 



 

 

 

 

З
а

м
. 

ін
в.

 №
 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
а

т
а
 

 

Ін
в.

 №
 о

р
. 

 

11 

      

13-19-ПЗ 
Арк. 

       5 

Зм. Кільк. Арк. №док Підп. Дата  

Заповідних об'єктів поблизу ділянки проектування  немає. 

Конфліктних інтересів суміжних з даною ділянкою територіальних громад, щодо 

забудови та використання території, водо та енергозабезпечення, охорони довкілля не 

визначено. 

Відповідно до положень «Схеми планування Сумської області», а саме:  

1. «Системи розселення. Планувальний каркас» – територія, щодо якої планується 

розроблення детального плану, відноситься до Сумської системи розселення, знаходиться біля 

центру планувального району регіонального рівня Суми, в планувальних вісях I-го порядку; 

2. «Схеми території пріоритетного розвитку» – територія, щодо якої планується 

розроблення детального плану території визначена, як територія із пріоритетним розвитком 

метрополітарних видів діяльності (фінанси, наука, виставкова діяльність, високотехнологічні 

види промисловості, науковий конгресний туризм тощо); 

3. «Схеми функціонального зонування» – територія, щодо якої планується розроблення 

детального плану території, розташована в Сумсько-Білопільській підзоні ІА, підзоні 

інтенсивної урбанізації, в зоні пріоритетного розвитку територій, знаходиться у зоні впливу 

автомобільної дороги національного значення державного транспортного коридору Н – 12 

Суми-Полтава, загальною довжиною 151,6 км, а також в зоні двоколійної неелектрофікованої 

залізничної колії біля станції «Сироватка»; 

4. «Схеми розвитку промисловості» – територія, щодо якої планується розроблення 

детального плану визначена, як територія, яка належить до Сумського промислового вузлу 

спеціалізованому на важкому машинобудуванні (обладнання для хімічної, газової та 

нафтопереробної промисловості); хімічній промисловості. Пріоритетне впровадження 

екофільних технологій. Жорстке обмеження на будівництві еконебезпечних промислових 

об’єктів. Технологічна модернізація та часткова переспецізація напрямку нарощування 

середньо- та високотехнологічних виробництв харчової промисловості; виробництво 

будівельних матеріалів. Інноваційна (наукова) діяльність в галузі машинобудування; 

5. «Схеми захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних і 

гідрогеологічних процесів» – земельна ділянка знаходиться в ареалі впливу від небезпечного 

техногенного об’єкту ВАТ «Сумихімпром» та належить до Північно-Ворсклівського зсувного 

регіону; 

6. «Схеми енергопостачання. Електропостачання» – поряд із ділянкою проектування 

проходить повітряна лінія електропередачі ПЛ-110 кВ від ПС «Суми» до ПС «Тростянець»; 

7. «Схеми формування туристично-рекреаційної системи» – із заходу від земельної 

ділянки проходять наступні туристичні маршрути: «Вікенд № 3», «Слобожанські мандрівки», 

«Рекреаційна водна подорож на байдарках по річці Псел» і бере початок «Золоте намисто 

Сумщини» (Роменський напрямок). 

 

 3.3 Містобудівні умови 

Територія, яка розглядається детальним планом, знаходиться за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради.  

За функціональним призначенням - це землі сільськогосподарського призначення. 

 Умови сприятливі для будівництва, рельєф спокійний, з нахилом на південь.      

Опис меж суміжних землевласників (землекористувачів): 
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- на північному заході - землі загального користування (дорога); 

- на північному сході  та на південному сході  – землі сільськогосподарського 

призначення на території Нижньосироватської сільської ради; 

- на південному заході - земельна ділянка гр. Понамаренко А.В.; 

Дана територія відповідає будівельним та санітарним нормам і придатна для садівництва 

та будівництва садових будинків. 

Безпосередньо біля території проектування розташована одноповерхова садова забудова. 

 

4. Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання 

території, характеристика будівель, об’єктів культурної спадщини, земель історико-

культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і 

благоустрою, планувальних обмежень. 

 

4.1 Стан навколишнього середовища. 

Територія детального планування знаходиться в ареалі впливу від небезпечного 

техногенного об’єкту ВАТ «Сумихімпром» та належить до Північно-Ворсклівського зсувного 

регіону. 

Розташування екологічно небезпечних об’єктів в межах ділянки проектування не 

передбачається.  

В екологічному відношенні територія сприятлива для садівництва, оскільки 

розташована на землях сільськогосподарського призначення . 

 

4.2 Використання території , характеристика будівель. 

На даний час територія, що розглядається, вільна від забудови і використовується як 

сільськогосподарські землі (пасовища). 

 

4.3 Характеристика об’єктів культурної спадщини. 

Згідно інформації наданої управлінням культури Сумської ОДА, пам’ятки культурної 

спадщини на території,  яка розглядається відсутні. 

Археологiчнi роботи щодо встановлення меж об’єктів археологічної спадщини на 

території Нижньосироватськоiї сільської ради не проводилися. 

 

4.4 Характеристика інженерного обладнання. 

Згідно топографічної основи, наданої замовником, на території проектування інженерні 

мережі відсутні.  

 

4.5 Характеристика транспорту. 

Територією детального проектування проходять ґрунтові дороги.  

 

4.6 Характеристика озеленення і благоустрою. 

Земельна ділянка на даний момент вільна від зелених насаджень, благоустрій відсутній. 
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4.7 Планувальні обмеження. 

Сервітути на даній земельній ділянці не встановлено. Поряд із ділянкою проектування 

проходить повітряна лінія електропередачі ПЛ-110 кВ від ПС «Суми» до ПС «Тростянець».    

Частина території проектування знаходиться в охоронній зоні ПЛ-110 кВ, - це зона 

уздовж лінії електропередачі, що є земельною ділянкою обмеженою вертикальними уявними 

площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови не 

відхиленого  їхнього положення. 

 

5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на 

вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується 

( поверховість, щільність) 

Проектом передбачається поділ території загальною площею 0,3 га на дві земельні 

ділянки, які будуть використовуватись для індивідуального садівництва. 

На ділянках передбачається будівництво садових будинків. 

 Відповідно до українського класифікатора цільового використання землі (УКЦВЗ) - це 

землі сільськогосподарського призначення. Необхідна зміна цільового призначення 

земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на «для 

індивідуального садівництва». 

  

6. Характеристика видів використання території 

Територія проектування розділяється на зони індивідуального (садові ділянки) та 

загального користування (вулично-дорожня мережа). 

Проектом передбачені території на яких пропонується розташувати об’єкти загального 

користування, а саме: споруда для збереження засобів пожежогасіння, майданчик для 

сміттєзбірника, майданчики  для тимчасового зберігання автомобілів. 

 

7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій 

Детальний план території розроблено у відповідності до загальних вимог чинної 

нормативно-правової бази та діючої містобудівної документації щодо використання даного 

типу територій з визначенням містобудівного регламенту щодо їх забудови. 

Містобудівний регламент для забудови земельних ділянок встановлює: 

- переважні види використання; 

- супутні види дозволеного використання; 

- містобудівні умови та обмеження. 

Будівництво будівель і споруд на території проектування здійснювати за проектною 

документацією, розробленою та погодженою в порядку, визначеному законодавством та 

державними нормами. 

Якщо під час проведення земляних робіт буде виявлено знахідку археологічного або 

історичного характеру, забудовник повинен зупинити їхнє подальше ведення і протягом 

однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини та органи місцевого 

самоврядування, на території якого проводяться земляні роботи, згідно з частиною І статті 36 

Закону України «Про охорону культурної спадщини» (надалі Закону). 
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Згiдно з частиною першою статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини 

(далі - Закон), якщо пiд час проведення земляних робіт виявлено знахідку археологічного або 

історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їхнє подальше ведення i 

протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини. 

У відповідності до частини1 ст. 37 Закону будівельні, меліоративні, шляхові та інші 

роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної 

спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів 

замовників зазначених робіт. 

З метою захисту об’єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених Земельним 

кодексом України погоджуються органами охорони культурної спадщини. 

 

8. Переважні і супутні  види використання території,  містобудівні умови та 

обмеження. 

Переважні види використання території (земельної ділянки): 

 

СВ-1 Зона земель сільськогосподарського призначення 

Переважні види забудови земельних ділянок: 

- садові будинки; 

Супутні види використання: 

- окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі; 

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі; 

- оранжереї, теплиці та парники; 

- споруди для утримання дрібної домашньої худоби; 

- надвірні туалети – при відсутності централізованої каналізації; 

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування 

даної зони; 

- артезіанські свердловини. 

 

Параметри забудови земельних ділянок: 

 Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 6.1.48. На територіях 

дачних та садівницьких поселень трасування доріг і проїздів, розміщення вбудовано-

прибудованих або окремо розташованих гаражів, дачних та садових будинків, інших споруд 

та відстані між ними слід приймати у відповідності з вимогами розділів "Садибна забудова" 

та "Садибна забудова" та розділу 15 "Протипожежні вимоги". 

1. Мінімальна відстань від межі земельної ділянки до будівель: 

 - від межі сусідньої ділянки до садового будинку - 4м; 

 - від господарських та інших будівель -1м, з урахуванням протипожежних вимог (ДБН 

Б.2.2-12:2019 розділу 15) 

2. Коефіцієнт використання території для  садової забудови не більше 50%; 

3. Висота будівель: 

- для садових двоповерхових будинків, висота від поверхні ґрунту до рівня плаского 

даху не більше 9,5 м та не більше 13,6 м до гребня у випадку коли дах має схили; 
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- для всіх допоміжних будівель висота від поверхні ґрунту  до рівня плаского даху не 

більше 4,0 м та не більше 7,0 м до гребня у випадку коли дах має схили; 

4. Розміщення господарських будівель по лінії забудови садовими будинками не 

допускається. Розміщення гаражів слід передбачати переважно вбудованими або 

прибудованими до житлових будинків по лінії забудови, в глибині ділянки або блокування 

гаражів розміщених на суміжних земельних  ділянках. 

5. Відстань від вікон садових будинків до  господарських та інших будівель, що 

розташовані на сусідніх ділянках, повинна бути  не менше 8,0 м (згідно протипожежних 

норм  ДБН Б.2.2-12:2019 розділу 15); 

6. Мінімальна відстань від будинку до септику не менше п'яти метрів, до фільтруючого 

колодязя не менше восьми метрів; 

Система каналізації не повинна розміщуватися ближче двох метрів від межі сусідньої 

ділянки. 

7. Вимоги до огорожі земельних ділянок: 

          - з боку вулиці огорожа повинна бути прозорою; 

  - вздовж вулиць і проїздів – 1,2-1,8 м, між сусідніми ділянками забудови - 1,8 м з 

дотриманням норм інсоляції та аерації без погодження з суміжними землекористувачами.  

Більше 1,8 м - за погодженням з суміжними землекористувачами; 

- огорожа між суміжними ділянками повинна забезпечувати провітрювання та інсоляцію;  

- відстань від огорожі до стовбура дерев має бути не менше 5,0 м, відстань від огорожі до 

посадок кущів має бути не менше 1,5 м; 

 

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки: 

 

         Зона садової забудови 

                                                                                                                                           Таблиця 1 

1 Гранично допустима висота будинків, 

будівель та споруд у метрах 

Не вище 2 поверхів. 

2 Максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

50%  

3 Максимально допустима щільність 

населення в межах житлової забудови 

відповідної житлової одиниці 

(кварталу, мікрорайону) 

У даному випадку не нормується 

4 Мінімально допустимі відстані від 

об`єкта, що проектується, до червоних 

ліній, ліній регулювання забудови, 

існуючих будинків та споруд 

Згідно з  ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 

забудова територій», п. 6.1.33. Відступ від 

червоних ліній  магістральних вулиць не 

менше 6 м,  жилих - не менше 3 м. 

Розміщення гаражів слід передбачати 

переважно вбудованими або прибудованими 

до житлових будинків по лінії забудови або в 

глибині ділянки. 

Мінімально допустимі відстані від об`єктів, 

які проектуються, до існуючих  будинків та 



 

 

 

 

З
а

м
. 

ін
в.

 №
 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
а

т
а
 

 

Ін
в.

 №
 о

р
. 

 

16 

      

13-19-ПЗ 
Арк. 

       10 

Зм. Кільк. Арк. №док Підп. Дата  

споруд, згідно  ДБН Б.2.2-12:2019, розділ 15. 

5 Планувальні обмеження (зони охорони 

пам’яток культурної спадщини, межі 

історичних ареалів; зони 

охоронюваного ландшафту, зони 

охорони культурного шару, в межах 

якого діє спеціальний режим їх 

використання, охороні зони об’єктів 

природно-заповідного фонду, 

прибережні захисні смуги; зони 

санітарної охорони)  

З урахуванням планувальних обмежень, що 

діють на території ДПТ ( Схема планувальних 

обмежень). Планувальні обмеження, пов’язані  

з охороною культурної спадщини  відсутні. 

6 Охоронні зони об’єктів транспорту, 

зв’язку, інженерних комунікацій, 

відстані від об’єкта, що проектується до 

існуючих інженерних мереж  

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, розділ 11. 

 Додаток И.1 

 

 

9. Основні принципи планувально-просторової організації території. 

  Вертикальна композиція забудови  відповідає місцеположенню району в системі 

розселення, типам садових будинків. 

Групи будинків формуються з малоповерхових садових будинків. 

Проектом передбачена забудова, яка передбачає розміщення садових будинків на 2 

земельних ділянках. При проектуванні садової забудови враховані такі містобудівні умови: 

- місцеположення району відповідно населеного пункту (м. Суми); 

- природні особливості ділянки; 

- характер навколишньої забудови (тип будівель, їх поверховість, естетичні якості). 

Для підвищення ефективності архітектурно-планувальної організації території, 

оптимального використання ділянки проектування, раціонального розміщення будинків та 

споруд, формування виразності композиції забудови, зручної доступності населення до 

транспортних магістралей.  

Планувальна структура передбачає формування  вуличної мережі, внутриквартального 

проїзду, формування забудови групами садових будинків. 

Розміщення й орієнтація садових будинків  прийнята  з урахуванням забезпечення 

нормативної тривалості інсоляції й норм освітленості відповідно до "Санітарних норм і 

правил забезпечення інсоляцією будинків і територій житлової забудови" і Снип II-4-79 

"Природне й штучне висвітлення" як у будинках, які будуються, так і в сусідніх житлових і 

суспільних будинках. 

Трасування доріг і проїздів, розміщення житлових  будинків та відстані між ними  

прийняті у відповідності з вимогами розділів "Садибна забудова" (п.6.1.30) та "Протипожежні 

вимоги" (п.15)  ДБН Б.2.2-12:2019 " Планування і забудова територій", ДБН В.2.3-5:2018  

"Вулиці та дороги населених пунктів". 

Відстані між садовими будинками  прийняті на основі розрахунків інсоляції і 

освітленості відповідно до норм. 
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10. Житловий фонд  

Будівництво житла не передбачається 

 

11.Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів 

обслуговування. 

На сільськогосподарських землях Нижньосироватської сільської ради передбачається 

розміщення садових ділянок. Територія садової забудови знаходиться в радіусі доступності до 

торгівельно-громадських об'єктів м. Суми.  

 

12. Вулично - дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація  руху  

транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок. 

Проїзд   транспортних засобів до садових будинків здійснюється за рахунок доріг та 

проїздів передбачених проектом, які  відповідають вимогам: ДБН Б.2.2-12:2019                            

" Планування і забудова територій", ДБН В.2.3-5:2018  "Вулиці та дороги населених пунктів" 

та  ДБН 33.2.2-17-2006 " Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення". 

Основні параметри плану, поперечного і поздовжнього профілю вулиць прийнято 

відповідно до рекомендацій ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

Ширина вулиці в межах червоних  ліній становить 12,0м. 

Для в'їзду на територію проектування передбачений проїзд. Ширина проїжджої 

частини приймається 5,5 м.. При проектуванні проїздів і пішохідних шляхів забезпечена 

можливість проїзду пожежних машин до садових будинків.  

Найближчі населені пункти, через які буде здійснюватися зв'язок садівницького 

поселення із іншими населеними пунктами – це м. Суми та с. Новоселиця. 

Для зручності руху пішоходів передбачаються тротуари з твердим покриттям шириною 

1,0 м. 

Розміщення гаражів передбачається вбудованими або прибудованими до садових 

будинків по лінії забудови, або окремо, в тому числі в глибині ділянки. 

 

13. Інженерне  забезпечення, розміщення  інженерних мереж, споруд. 

 

13.1 Електропостачання. 

Передбачається підключення всіх об’єктів будівництва до електромереж, а також 

освітлення вулиць, відповідно до технічних умов ПАТ " Сумиобленерго". 

Місце підключення визначено від ТП, що проектується. 

Напруга приєднання 0,4кВ. 

Категорія надійності електропостачання – ІІІ 

Джерело електропостачання:ПЛ-110 кВ від ПС «Суми» до ПС « Тростянець». 

Точка приєднання: РУ-10кВ новозбудованої  ТП- (КТП)-10/0,4кВ. Тип трансформаторної 

підстанції, потужність силового трансформатора, кількість та тип обладнання визначається на 

наступних стадіях проектування - «Робоча документація». 

Трансформаторні підстанції потужністю не більше 2х 1000 кВА і розподільчі пункти 

напругою до 20 кВ слід споруджувати закритими і розміщувати від вікон житлових і 

громадських будинків на відстані не менше 10 м. 
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На вводі передбачити технічний облік електроенергії за допомогою електронних 

лічильників, які необхідно обладнати пристроями для пломбування. 

 Електроспоживання 

Згідно Згідно ДБН Б.2.2-12:2019, табл.11.4, для будинку (4 чол.) приймаємо: 

- річна кількість кВт год./особу на рік на розрахунковий період 2400 кВт 

2400*4*0,9= 8640 кВт год. на рік.  Приймаємо 8,64 МВт на рік. х 2 буд.=17,28МВт на рік. 

Всі металеві не струмопровідні частини електрообладнання підлягають зануленню 

шляхом приєднання до нульового проводу мережі. 

Внутрішня електромережа будинку виконуються за індивідуальним проектом. 

 

13.2 Водопостачання   

Водопостачання передбачається від індивідуальних водозабірних свердловин.  

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019  "Планування і забудова територій", а також додатків А, 

А.2 ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», обсяги води на 

господарсько-питне водопостачання садибної житлової забудови становлять:1,12 м
3
/добу. 

Для подальшого розгляду приймаємо розрахункову максимальну витрату води на 2 

буд.  2,24 м
3
/добу 

Вода за хімічним і бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ДСанПіН 

2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 

 

         13.3  Каналізація 

У районах населених пунктів, в яких відсутні мережі централізованої або 

децентралізованої господарсько-побутової каналізації, не можна проектувати 

внутрішньобудинкову та зовнішню каналізацію з подальшим відведенням стічних вод у 

вигрібні ями. Тому проектом передбачається каналізування садових будинків з 

використанням індивідуальних малих очисних споруд. 

При проектуванні садової забудови, планування території садової ділянки передбачити 

з урахуванням нормативних відстаней від індивідуальних малих очисних споруд. Норми 

водовідведення приймаються рівними нормам водоспоживання на господарчо-побутові 

потреби. 

Для попереднього очищення стічних вод окремих будинків перед піщано-гравійними 

фільтрами, фільтруючими траншеями, фільтруючими колодязями, іншими спорудами 

очищення стічних вод застосовуються септики (при витраті стічних вод до 20 м3 /добу). 

Випуски із будинків слід приєднувати до септиків через оглядові колодязі. Повний об'єм 

септика потрібно приймати  згідно ДБН В.2.5-75:2013:  

- при витраті стічних вод до 1 м
3
 /добу слід приймати однокамерні септики; 

- при витраті стічних вод до 5 м
3
 /добу - у розрахунку на приплив стічних вод не менше 

ніж за 3 доби; 

 - при витраті стічних вод понад 5 м
3
 /добу - не менше ніж за 2,5 доби; 

Об'єм першої камери у двокамерних септиках слід приймати 0,75 розрахункового 

об'єму. У септиках, запроектованих з бетонних колодязів, усі камери можна приймати 

однакового об'єму. 

Мінімальна відстань від будинку до септику не менше п'яти метрів, до фільтруючого 
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колодязя не менше восьми метрів. 

Система каналізації не повинна розміщуватися ближче двох метрів від межі сусідньої 

ділянки. 

 

13.4 Газопостачання 

 Газопостачання не передбачається. 

 

13.5 Опалення 

         Для садового будинку влаштування опалення не обов’язкове.  

У випадку влаштування опалення в садовому будинку система опалення повинна 

відповідати Додатку А ДБН В.2.5 – 67 «Опалення, вентиляція та кондиціювання». Система 

опалення або теплопостачання може бути: 

- водяна з радіаторами, панелями та конвекторами за температури теплоносія для двотрубних 

систем не більше 95 градусів Цельсія; для однотрубних – не більше ніж 105 градусів Цельсія; 

- водяна з нагрівальними елементами, вбудованими в огороджувальні конструкції 

приміщення; 

- повітряна; 

- електрична з температурою зовнішньої поверхні електро-опалювальних приладів не більше 

ніж 85 градусів Цельсія; 

- електрична кабельна згідно з ДБН В.2.5-24. 

 

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання 

підземного простору 

При розробці детального плану території з розміщенням перспективної забудови 

передбачаються загальні заходи з інженерної підготовки території, які визначаються з 

урахуванням характеру використання і планувальної організації території. У ході розробки 

заходів інженерної підготовки території виконано організацію відведення дощових і талих 

вод. Організація відведення дощових вод з даної території розрахована з урахуванням рельєфу 

місцевості відкритим способом з застосуванням відкритого водовідвідного устаткування.  

Схема вертикального планування вулиці намічена в ув’язці з рельєфом місцевості. 

Проектні мінімальні схили прийняті 4%о. 

Поперечні   ухили проїзної частини вулиць прийняті 20 %о 

Покриття для проїзної частини вулиць – одношарове асфальтове покриття по основі з 

щебню кам’яних порід на природній   піщаній основі. 

Територія не потребує додаткової інженерної підготовки. 

Підземний простір використовується для прокладання комунікацій. 

 

         15. Комплексний благоустрій  та озеленення території 

Благоустрій та озеленення території проектування включає в себе проведення робіт з 

інженерної підготовки, вертикального планування, озеленення, встановлення 

освітлювального обладнання території. 

Проектом передбачається улаштування проїздів та тротуарів з твердим покриттям. 

(див. поперечні профілі вулиць і доріг в графічній частині). 
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Всю територію, прилеглу до проїзних частин вулиць необхідно озеленити посівом 

газонних трав багатолітників. У посадках уздовж вулиць поряд з декоративними деревами і 

чагарниками доцільно висаджувати плодові. Озеленення вулиць завширшки 12 м слід 

здійснювати за рахунок палісадників.  

 

16. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища 

 

16.1. Планувальні та інженерні заходи. 

Проектом передбачений ряд заходів по збереженню, охороні і покращенню 

навколишнього середовища в межах ділянки проектування і на прилеглих територіях, що 

включають заходи з охорони повітря, ґрунту, водних об’єктів від забруднення, захист від 

шуму. В процесі будівництва буде здійснюватися виїмка ґрунту. Рослинний ґрунт планується 

використовувати для зворотної засипки, планування та благоустрою території. Умови 

забезпечення протипожежних, санітарно-гігієнічних і екологічних вимог виконуються в 

відповідності з нормативною базою, що діє на території України. 

З метою збереження та покращення стану навколишнього середовища проектною 

документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, а саме:  

1. Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують 

санітарно-гігієнічні умови:  

- ведення забудови згідно з наміченим проектом; 

          - інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, 

влаштування покращеного покриття проїздів.                                                                                                                                      

2. Заходи, що покращують стан повітряного басейну:  

-    озеленення території проектування. 

3. Заходи, що покращують стан геологічного та водного середовища, ґрунтів: 

- інженерний благоустрій ділянки забудови та прилеглої території; 

- вертикальне планування; 

- антикорозійний захист будівельних конструкцій; 

- благоустрій території; 

- організація відводу поверхневих дощових і талих вод; 

- будівництво малих очисних споруд (септика) для побутових стоків; 

- розміщення майданчика первинних засобів пожежогасіння. 

Санітарне очищення – облаштування майданчиків з контейнерами для роздільного 

збирання ТПВ (сегрегація (розділення) відходів). Організація своєчасного збору та вивезення 

побутового сміття. 

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть 

здійснювати негативний вплив на навколишнє середовище. 

Стан навколишнього середовища ділянки, яка розглядається, визначається санітарним 

станом повітря, води, ґрунту, акустичним режимом, благоустроєм території. Промислові 

джерела викидів в атмосферу в межах ділянки відсутні. Лінійним джерелом викидів в 

атмосферу є транспорт. Для мінімізації техногенного навантаження на природне середовище, 

проектом передбачаються природоохоронні заходи загального характеру: 

- максимально можливе збереження зелених насаджень; 
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- максимально можливе розміщення усіх комунікацій під землею; 

- організація та інтенсивність виконання будівельних робіт з найменшим впливом на 

навколишнє природне середовище; 

- своєчасне вивезення всіх відходів за межі території. 

Детальним планом передбачені заходи, що забезпечують безпеку життєдіяльності 

людини.  

Всі об’єкти розміщуються з дотриманням санітарних норм та пожежних розривів. 

 

Заходи по збору та утилізації відходів 

Побутові відходи будуть вивозитись на сміттєзвалище спеціалізованим транспортом 

згідно з угодами та за існуючим графіком укладеними з комунальними службами. 

При нормі сухих відходів в одноквартирних житлових будинках з присадибною 

ділянкою за відсутності каналізації, на одну людину – 1,47кг за добу (Відповідно до наказу 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 22 березня 2010 року №75 

«Про затвердження Рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів», 

річні побутові відходи по Сумській області складають 1,47-2,83 м3/рік на 1 людину).  

 На розрахунковий період загальна кількість сміття становить: 

2 х 1,47 = 2,94 кг/добу; 0,003тис. т/рік 

Площа земельної ділянки на сміттєзвалищі при нормі 0.05 га на 1000 тон відходів 

складає: 0,05 х 0,003 = 0,00015га. 

Строк служби контейнерів та сміттєзбірників має становити не менше 5 років. 

Періодичність вивезення ТПВ встановлюється виходячи з необхідності недопущення 

зберігання  ТПВ в контейнерах в холодну пору року (при температурі нижче -5°С) більш ніж 3 

доби, в теплу пору року ( при температурі вище +5) більше однієї доби. 

Проектом детального планування передбачено розміщення контейнерів для 

розподільного збору твердих побутових відходів, на контейнерному майданчику, на відстані 

від садових будинків, не менше, ніж 20 м. Майданчик повинен мати асфальтове або бетонне 

покриття, бути огородженими з трьох боків зеленими насадженнями або іншою огорожею, 

проектом передбачено зручний під’їзд та маневрування сміттєвозних машин.  

Відповідальність за утримання контейнеру та місця його розташування у належному 

санітарному стані (регулярну мийку та дезінфекцію сміттєприймального контейнеру) несе 

власник контейнерів, або обслуговуюча організація. 

 16.2 Протипожежні заходи 

Пожежна безпека об’єкта забезпечується комплексом проектних рішень, спрямованих на 

попередження пожежі, а також створення безпечних умов роботи підприємства.  В рамках 

реалізації містобудівної документації визначено необхідні заходи для забезпечення пожежної 

безпеки, а саме: 

1) При новому будівництві необхідно додержуватись протипожежних відстаней між 

будівлями і спорудами в залежності від ступеня вогнестійкості, згідно ДБН Б.2.2-12:2019, 

розділ 15. Конструкції та будівельні матеріали, що застосовуються у  будівництві, повинні 

відповідати пожежним вимогам. 

2) Забезпечення безперешкодного проїзду пожежної техніки до місць пожежі; 

3) Забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами, 
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інженерних мереж; 

4) Додержуватись відстаней від найближчих підземних мереж у відповідності до 

Додатоку И.1  Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019. 

У відповідності з будівельними нормами і правилами всі інженерні мережі необхідно 

забезпечити санітарними та охоронними зонами, щоб уникнути пошкоджень, аварій та інших 

можливих несправностей та нещасних випадків. 

5)  Установка щитів з первинними засобами для гасіння пожежі. Пожежні щити (стенди) 

встановлюються на території об’єкта у кількості - 2 пожежних щитів (стендів).  

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщаються на ньому, слід включати: 

вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного 

матеріалу або повсті розміром 2 х 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири 

- 2 шт. 

6)  Ящики для піску повинні мати місткість 0,5, 1,0 або 3,0 м3 та бути укомплектованими 

совковою лопатою. 

Вмістилища для піску, що є елементом конструкції пожежного стенда, повинні бути 

місткістю не менше 0,1 м3. Конструкція ящика (вмістилища) повинна забезпечувати зручність 

діставання піску та виключати попадання опадів. 

7) Бочки для зберігання води з метою пожежогасіння відповідно до ГОСТ 12.4.009-83 

«ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и 

обслуживание» повинні мати місткість не менше 0,2 м2 і бути укомплектовані пожежним 

відром місткістю не менше 0,008 м3. 

8) Протипожежний 3-х часовий запас води зберігається у запасних резервуарах. 

Проїжджа частина перед протипожежними резервуарами закінчується майданчиком для 

розвороту розмірами 12м х 12 м. 

До території проектування передбачається безперешкодний під’їзд пожежної техніки. 

 

17. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років. 

Перспективою розвитку передбачено: 

          - будівництво  двох  садових будинків; 

-  влаштування відповідних інженерних мереж; 

-  благоустрій та озеленення території. 

 

18. Перелік вихідних даних. 

Містобудівна документація «Детальний план території на земельну ділянку площею 0,1 

га (кадастровий №5924785000:01:003:0449) та на земельну ділянку площею 0,2 га 

(кадастровий №5924785000:01:003:0450), що знаходяться за межами населених пунктів на 

території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», 

розроблена на  підставі таких даних: 
-  розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.06.2019р. № 225-ОД; 

- договір №1505-3 від 18.06.2019 р. на виконання детального плану території;  

- завдання на проектування; 

- топографічна основа в масштабі 1:1000; 
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- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності; 

- кадастрові плани земельних ділянок; 

- довідки; 

- вихідні документи та натурні обстеження. 

 

           19.  Основні техніко-економічні показники детального плану території 

 
                                                                                                                                                        Таблица 2 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Значення показників 

Існуючий  

стан 

Етап 

3-7р. 

Територія    

Територія в межах проекту у т.ч.: га /% 0,3/100% 0,3/100% 

-  територія під садівництво  » - 0,2596/ 86,53% 

- проїзди » - 0,0404/ 13,47% 

- інші території »  - 

Населення тис. осіб - 0,008 

Кількість ділянок од. - 2 

Кількість будинків од.  2 

Вулично-дорожня мережа    

Протяжність вулично-дорожньої мережі км - 0,03368 

Гаражі для постійного зберігання  

легкових автомобілів 

маш. місць - 2 

Відкриті автостоянки для постійного 

(тимчасового) зберігання  легкових 

автомобілів 

» - 2 

Інженерне забезпечення    

Водопостачання    

 Водоспоживання, всього тис.м
3
/добу - 0,00224  

Каналізація    

Сумарний об’єм стічних вод тис.м
3
/добу - 0,00224 

Електропостачання    

Сумарне споживання електроенергії млн. кВт х 

год./рік 

- 0, 017 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40000, тел. (0542) 60-77-55, факс 63-23-41 

E-mail: mail@sm.gov.ua   Код ЄДРПОУ 14005581 

 

_____________ № ____________                 На № __________________ від ______________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

Про урахування державних  

інтересів при розробленні 

детального плану території 

Сумська районна державна  

адміністрація  

 
вул. Іллінська, 97  

м. Суми, Сумська область, 40009 

 

 

 

 

На Ваш лист від 05.08.2019 № 01-16/2531 пропонуємо урахувати 

державні інтереси під час розроблення детального плану території земельних 

ділянок, орієнтовною площею 0,3 га, з кадастровими номерами 

5924785000:01:003:0449 та 5924785000:01:003:0450, розташованих за межами 

населених пунктів Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, з метою зміни цільового призначення земельних ділянок з 

ведення особистого селянського господарства на індивідуальне садівництво. 

 Відповідно до ч. 4 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» детальний план території визначає: 

1) принципи планувально-просторової організації забудови; 

2) червоні лінії та лінії регулювання забудови; 

3) функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи 

декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними 

нормами, державними стандартами і правилами; 

4) містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування 

території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом 

зонування території; 

5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх 

розташування; 

6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; 

7) черговість та обсяги інженерної підготовки території; 

8) систему інженерних мереж; 

9) порядок організації транспортного і пішохідного руху; 

10) порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у 

формуванні екомережі; 
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11) межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у 

разі відсутності плану зонування території). 

При розробленні детального плану території земельних ділянок за 

межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, урахувати державні інтереси, визначені: 

управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській 

області (лист від 09.08.2019 № 17-2858 «Про визначення державних інтересів», 

додається); Департаментом агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації (лист від 09.08.2019 № 01-16/1381 «Про визначення 

державних інтересів»), додається; управлінням культури Сумської обласної 

державної адміністрації (лист від 09.08.2019 № 16/1423 «Про надання 

інформації», додається); управлінням капітального будівництва Сумської 

обласної державної адміністрації (лист від 08.08.2019 № 01-12/699 «Про 

надання інформації», додається); Департаментом екології та охорони 

природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації (лист від 

07.08.2019 № 01-17/1820 «Про надання пропозицій»), додається; управлінням 

інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації (лист від 08.08.2019 

№ 01-23/1250, додається); Департаментом соціального захисту населення 

Сумської обласної державної адміністрації (лист від 21.08.2019 № 06/3412 «Про 

надання інформації»), додається; Департаментом освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації (лист від 27.08.2019 № 05.2-12/3950 «Про 

визначення державних інтересів»), додається; управлінням охорони здоров’я 

Сумської обласної державної адміністрації (лист від 12.08.2019 № 01-26/2/1745 

«Про надання інформації»), додається. 

Детальний план території земельних ділянок з кадастровими номерами 

5924785000:01:003:0449 та 5924785000:01:003:0450, розташованих за межами 

населених пунктів Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, необхідно розробити на основі містобудівної документації 

вищого рівня – Схеми планування території Сумського району, Схеми 

планування території Сумської області. 

Відповідно до положень «Схеми планування Сумської області», а саме:  

«Системи розселення. Планувальний каркас» – територія, щодо якої 

планується розроблення детального плану, відноситься до Сумської системи 

розселення, знаходиться біля центру планувального району регіонального рівня 

Суми, в планувальних вісях I-го порядку; 

Схеми території пріоритетного розвитку – територія, щодо якої 

планується розроблення детального плану визначена, як територія із 

пріоритетним розвитком метрополітарних видів діяльності (фінанси, наука, 

виставкова діяльність, високотехнологічні види промисловості, науковий 

конгресний туризм тощо); 

Схеми функціонального зонування – територія, щодо якої планується 

розроблення детального плану, розташована в Сумсько-Білопільській підзоні 

ІА, підзоні інтенсивної урбанізації, в зоні пріоритетного розвитку територій,  
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знаходиться у зоні впливу автомобільної дороги національного значення 

державного транспортного коридору Н – 12 Суми-Полтава, загальною 

довжиною 151,6 км, а також в зоні двоколійної неелектрофікованої залізничної 

колії біля станції «Сироватка»; 

«Схеми розвитку промисловості» – територія, щодо якої планується 

розроблення детального плану визначена, як територія, яка належить до 

Сумського промислового вузлу спеціалізованому на важкому машинобудуванні 

(обладнання для хімічної, газової та нафтопереробної промисловості); хімічній 

промисловості. Пріоритетне впровадження екофільних технологій. Жорстке 

обмеження на будівництві еконебезпечних промислових об’єктів. Технологічна 

модернізація та часткова переспецізація напрямку нарощування середньо- та 

високотехнологічних виробництв харчової промисловості; виробництво 

будівельних матеріалів. Інноваційна (наукова) діяльність в галузі 

машинобудування; 

«Схеми захисту територій і населених пунктів від небезпечних 

геологічних і гідрогеологічних процесів» – земельні ділянки знаходиться в 

ареалі впливу від небезпечного техногенного об’єкту ВАТ «Сумихімпром» та 

належить до Північно-Ворсклівського зсувного регіону; 

«Схеми енергопостачання. Електропостачання» – на межі ділянок 

проходить повітряна лінія електропередачі ПЛ-110 кВ від ПС «Суми» до ПС 

«Тростянець»; 

«Схеми формування туристично-рекреаційної системи» – із заходу від 

земельних ділянок проходять наступні туристичні маршрути: «Вікенд № 3», 

«Слобожанські мандрівки», «Рекреаційна водна подорож на байдарках по річці 

Псел» і бере початок «Золоте намисто Сумщини» (Роменський напрямок). 

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до статті 20 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» та наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

07.07.2011 № 108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-

містобудівні ради» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 липня 

2011 року за № 903/19641) для визначення повноти питання урахування 

державних інтересів в матеріалах містобудівної документації детального плану 

території земельних ділянок з кадастровими номерами 5924785000:01:003:0449 

та 5924785000:01:003:0450, розташованих за межами населених пунктів 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

необхідно надати на розгляд архітектурно-містобудівної ради при управлінні 

містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації. 

 

Додаток: на 9 арк. у 1 прим. 
 

 

Заступник голови  Іван БОРШОШ 

 
 
Сергій Височин 701-871 



CYMCbKA OEJIACHA NEPXABHA AAMIHICTPAUUI

Koa e.[PilOY 38136517

Ha ],{! ni.u

Ynpauinnq Micro6yAynauHq ra
apxirercrypn Cyrucrnoi o6"rrauroi

Aeprr(aBHoi aArvriHicrpaqii

ilpo uaqaHHs nporosnqifr

3a pe3ynbraraMu po3urrAy rrvrcra sil 05.08.2019 J\b 0l-1612531 rqoAo

Br,r3HaqeHH-fl AeplKaBHr4x inrepecin, Ailfl ix ypaxyBaHHt nil qac pospo6nennx

AerarrbHoro nnarry repuropii 3eMeJrbHoi Ain.flHru Ha repllTopii HuxHbocLIpoBarcbKoi

cilr crxoi p a4u Cyrra crrcoro p aft ony [poroHyeMo Bp axo ByBaTvr HacTyIIHe :

BkrMorrr crami 49 Boruroro KoAeKcy Vxpainu qoAo orpLIMaHHrI Ao3BoJry Ha

cneqialrue B oAoKop r4cryBanus;
BrrMorlr crareir.17,17 3axouy Vxpainu dlpo oxopoHy arrvrocSepHoro uonirpa>;
BprMorv c'rarri 3 3arouy Yrpainu dlpo oqinry BnnI4By na 4onrinnx>;
Br4MorLr crarri 39 <IIpo rBapLrHHlrfi cni:r>>, 3oKpeMa sAiftcHeHus saxoAin IrIoAo

:6epexeuHr cepeAoBZIrIa icrrynaun.a ra yMoB po3MHoxeHHt rBapuH, ga6esue'IeHHt

HeAoropKannocri 4ilanor, qo craHoBJlflrb oco6luny qinnicrr Anfl s6epexeuux
rBapr,rHHoro cniry. IIi.q .rac posvrirqenHt, npoeKryBaHHfl i 6y4innuqrna sali3HLtrlHllx,

urocefiurx, Tpy6onponi4nrx ra imuux rpaHcrloprHl4x uaricrpaleft, niuift
eJreKTponepe4avi i sn'rsry, a raKolr rauarin, rpe6enr ra imurx ri,qporexni.rHlTx cnopyA

noeuHHi pospo6nxrucs. i sAificHrosarkrc . 3axoAl4, -sxi sa6eguerryBulrltl 6 s6epexeHn-fl

uurxin ruirpaqii rBapI4H;

Br,lMoru crarefi 60, 61 3eueruroro KoAeKcy VrpaiHvI, B qaerlrHi o6uelreHHrl y
nzropzcranni 3eMeJrbHrlx 4irxnox npz6epeNnrax 3axI4cHI4x cMyr y3AoBx( piuor,
HaBKOJTO BOAOLIM TaIIa OCTpOBaX;

BraMorr4 crarefi 8, 9 3axony Vrpainu- <llpo npl4poAHo-sanoni4nufi Qottl
Vr<painu> B qacrllHi po:po6ru npoeKrrroi i npoeKrHo-nnarryB€Lrlrnoi 4oryuenraqii,
3 eMJr eB rrop.fl AKyB aHnx, lic onuoprAKyB aHHs, np oB eAeHHs eronoriqHlrx eKcneprl43 ;

Br4Morr4 crarri l5 3arony Vrpainu <IIpo exorori.rHy Mepexy Vrpainro, rqoAo

sne4euoi cxeMr4 $opruynanHr eKoMepexi Yrpainz, perionanrHlrx ra ruicqenrx cxeM

QopuynauHa erouepexi, nporpaMpl y cQepi $opuynaunx, s6epexennr ra
Br4KoplrcraHH.rr eKoMepe)Ki, rqo e ocHoBoro Ars pospo6nenHx ycix sLIAis upoerrnoi
AoKyMeHraqii upu gAifiurenni seureycrporc, pospb6qi uicro6y,uinuoi AoKyMeHraqii, a

raKo)r( sAificHeHHi rocno4apcrroi ra inuroi 4i-anrHocri;
BrrMorpr crarri 60 Jliconoro KoAeKcy Yrpainu, B .racruHi postrlilqennx,

rpoeKryBaHH4 6y4innuqrna i nseAeHH.f, B liro HoBI/rx i peroncrpyrqii Airo'rux
ni4npraevrcrn, cnopyA Ta inurx o6'errin, a raKox yAocKoHztrIeHH{ iuryrounx i
BrrpoBaA)KeHH{ HoBr.rx rexHoJroriqnrx npoqecin ra ycrarKyBaHHt, Iqo Moxcyrb

feuapraMeHT eKorrorii ra oxopoHrr rprpoAHrrx pecypciB
l,raftAan HesanexHo cri, 2, Irl. Qyuu, 40000, (0 5 42) 62-97 -99

pek@sm.gov.uaE-mail:

rs //-
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[rKiAnr4Bo BrrJruBarr4 a craH i ni4rnopenns nicie, nepe46aqalorbct i sdficHrororbc.s

3axoAr4 ruoAo ycyHeH r Herarr4BnoI aii ruxi4rlanr,rx Saxtopin, 3oKpeMa uarzAin i cxuAie

sa6py4Hrororrr.rx perroBr4H, siAxoAie nrapo6nuqrna, ni4rorrJreHHt, ocylxeHHt ta iuurrx
sr.rAis HerarI,IBHoro BrlIIlIBy na nicu;

BKJrroqurr{ seN{elbHi Ainsnxu Aepr(aBHoi slacHocti Ha .uKl,rx nJraHyerbct

6y4innuqrno y eiAnosiAHociri Ao qar-ri 24 3arony Yrpaiuz <flpo peryrrroBaHHt

rr,ricro 6yaieuoi AisnBHo cri).
AoAa.rroso 3BepraeMo Barxy yBary Ha HacrynHe. 3 12 iKoBrHs 2018 poKy

nseAeHufi s Airo 3aron=Vrpainu dlpo ctpareriuHy eKorloriuny oqinxp (Aani - 3aron),

BilnosilHo Ao qacrriHr4 rrepruoi crarri 2 3arony fioro 4ir nouruproerbc{ Ha AoKyMeHrI4

AepxaBHoro rrJraHyBaHH{, qKi crocyrorbcq y roMy qucni nricro6y4yBaHH-fl (cxeun

nnaHyBaHHr repr4Topift o6nacrefi ra pafionie, reHepanbHi ulaHra HaceJIeHLIx nyHr:rin,

Aeransni TrrraH:a repuropifi i r.a.), ra BIlKoHaHHs tKt4x nepe46avarl4Me peanisalliro uz4in

4irlrnocri (a6o -sKi ruricrsrb Bv14,r4 4ixrurocri ra o6'exru), tqo4o tKI4x 3aKoHoAaBcrBoM

nepe46a.reno sAiftcHeHHr rporleAypu oqiurn BrInI{By na 4onrintt, a6o sri suN4ararorb

oqinr<u, 3Baxraroqr,r Ha ftnronipni uacri4xr,I Arrfl repzropifi ra o6'ertis npl4poAHo-

sanoniAHoro $on4y ra eKoJrori.{Hoi lrepexi, xpiu rnx, Iqo crocyrorbc-fl crBopennx a6o

p o3rxr4p eHHs repl4ropifi ra o 6' ertis rpplpoAHo-sanoni4noro Qon4y.
3lificnennx oqinru BrnlrBy ua 4onrinns e o6os't3KoBt4M y rlpoqeci rtpufi:urirrt'

piruenr npo [poBaA]KeHHs nJraHoBaHoI AiqlrHocri, nrasnaqeHoi rIaarLIHaMIa Apyroro i
rperboro cratri 3 3axony VxpaiHz dlpo oqiHr<y BnnI,IBy na 4onr<ilnr>>.

Bpaxoeyrouu Br4rrleBr4KnaAeHe, 3BepraeMo Bally yBary Ha HeAorryUeHHt

3arBepAx{eHHq nicro6yAisuoi'AoKyN{eHraIIii 6es sAiftcueHHr crpareri'ruoi exonori'rHoT

o{iurv y BcraHoBneHoMy 3aronolt nopsAKy.

InQopuyeMo, rqo crarrero 68 3ar<ony Vr<painu dlpo oxopoHy HaBKoJII4IrIHboro

rrpr4poAHoro cepeAoBrrrqa)) nepe46aveua eiAnoeiAamnicrr 3a ropyneHHs BI4Mor

3aKoHoAaBcrBa Vrpainu upr,r saifi cueuui crparerivuoi eroloriqnoi oqiuxu.
Crparerivna erorori.{Ha oqiura s4ificnroerrcx 3 BpaxyBaHHtM noJloxteHb

Mero4uvnux pexolreugaqift is gAificHenns crparerivnoi exonoriquoi oqinrra

AoKyMeHTie 4epNanHoro nnarryBaHHr, 3arBepAXeHI{x HaKa3oM Minicrepcrsa erororii
ra nprrpoAHl4x pecypcin Vrpainuni1 10.08.2018 J\b 296.

IIpu pospo6Ui vricro6y4ienoi AoKyMeHraqiI npocutuo sa6e3neql4rl4 eroloriuny
6esnery HaceJreHH{, Qoprr,rynannr KoMrrrleKcsoi gelenoi 3oHI4, BpaxyBaHHfl BlIMor

3axr4cry icnyrourx 3eJreHrzx HacaA)KeHr, nu4ilenna nprz6epexHl4x 3axI,IcHI4x cMyr"

Kpim roro, y3aranbHeui 4ani upo rpupsAHo-3anoni4ni o6'erua B olrucoBlfi ra
r<aprorpa$i.{Hift Qoplrax npeAcraBneHi s auaci-4oni4nzry <flprapo4no-sauoei4nufi

0o"l Cyucrr<oi o6lacri>, s ruarepianaMr,r flKoro Mox{Ha osHafioNlurr4cfl. 3a [oouraHHsM

http ://www.pek. sm. gov.ualima ges I docs I ZapovedlAtlas'pdf.
http s : /lmenr. gov. u a/fi I e s/do c s I nakazy I 20 | 8 I nakaz 29 6 . p df

peKoMeHAaIIii ig gAificnenu{ crpareriqnol exoloriqnoi oqinru.
rrreroauqni

[uperrop [enapraMeHTy

AHacraciq folo.una 63 28 29
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C}.T,ICbKA OBJIACHA EP)KABHA A4\,IHICT?A4'
YTPABTIHHfl KAINTAJIbEOTO BYAIBI4TBi

(l'KE CyMc6'$l oAA)
Byr. ruru6piB6q e, x. cyrr, 40000, nr. (0542) 22'16-33, Aab (054?) 60.30-30

E nail kalbd@sm.eov.ua rGa €arinoy 04014045

ot a8 eotg Ne O/'.{e /693

Ynpruisxc Miqo6yayBatrsq ra
aprir€Kryp{ CyMcLKoi o6n!c{oi
aepxrB{oi a!Minicrpauii

fipo raaaaHe i{oopMaqii

CrasoM Ea 07.08.2019 sa reprropii HrxriEocrpoBa, cEroi cinrcbroi paax
CwcBrcro panosy CyMcErci o6nacri reMae o6'€miB, Bi suexarB ro coepr
AisnbHocri ynpMirM (diruEqoro 6yriBErrrBa CyMcBkoi o6n&soi lepxNoi

HecrnbHr( ynprMiBHc ,/291 A'!rcninBoPol*Ko
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AEPXAB

AETTAPTAMEHT ATPOfIPOMT4CJIOBOTO pO3BrrTKy

Byn. lleprxorpaBneBa,29, M. CyMn, 40009, re:r. (0542) 77-02-70, $axc 6L-13-62

E-mail: apk@sm.gov.ua Kog CAPIIOy 00734373

Ha l\b

Hava.nururcy yflpaBJriHHff
ruicro6ygynauHfl Ta apxiTeKTypr.r
Cyrucrrol o6JracHoi
Aep,KaBHor aAMrHrcTpau
O.nery KPIIBIIOBY

IIpo nu:uaveHHq AeplKaBHnx
iurepecin

Ha :rzct Cyrracrxoi pafiouHoi 4epxaruoi a.qMiHicrparlii eia 05.08.2019
',612531 qoAo Brl3uaqeHHr AepxaBHr4 x MICTIeBOMy TANs01 16/2531 qoAo Brl3uaqeHHr AepxaBHr4x iurepecia Ha MicrleBoMy 'ra

perioHanrHoMy piBHi, xxi ueo6xi,4no BpaxyBarrr rrpfl po3po6JreHui AeraJrbHrzx flnauiB
Tepr4Topifi, 3 Meroro 3MiHu rlirboBoro IIpu3HarreHH.[ 3eMeJrbHrrx AinrHoK 3 BeAeHHt
oco6ucroro ceJrrHcbKoro rocnoAapcrBa Ha iHAr4BiAya,TEHe caAiBHllqrBo Ha reprzropii
HuNurocaponarcbKoi cimcrxoi paArz CyMcbxoro paftony Cyucrxoi o6nacri,
roeigourreuo, uo 3a3HarreHa in$oplraqix BiAcyrHr.

Iupercrop {enaprarueury O"rerccaugp MACJIAK

CYMCbKA OEJIACHA HA AAMIHICTPAIIIfl

llOgazqsy,W:
BU

O:rexcas.qp Kacss '77 15 62



СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦlЯ
УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ

площа LIезалежно cTi,2, м. Суми, 40030, тел/факс (0542) бЗ-|з-44, e-mail: kultura@sm.gov.ua

'O9,0l. ДО/2 Xn На J,{!

Код еДРПоУ 02230201
вiд .l

, Управлiння мiстобудування та
архiтектури CyMcbKoi обласноi
державноi адмiнiстрацii

Про надання iнформацii

На лист Сумськоi районноТ державноТ адмiнiстрацii вiд 05.08.2019

J\b 01-16/2531 щодо визначення державних iHTepeciB для iх урахування при

розроблеНнi деталЬного rrлаНу теритоРii земельноi за межами населених пунктiв на

територiт Нижньосироватськот сiльськоi ради Сумського району, у межах

повноважень, визначених положенням про управлiння культури CyMcbKoi обласнtlТ

державноi адмiнiстрацii, затвердженого розпорядженнJIм голови Сумськоi обласноi

державноi адмiнiстрацii вiд 02.|0.201t7 Nч 556-ощ, повiдомляемо.
Статтею 2 Закону УкраiЪи <Про регулювання мiстобулiвноТ дiяльностi>>

встановлено, щО плануваНня i забУдова територiЙ як дiяльнiсть державних органiв,

органiв мiсцевого самоврядування, юридичних та фiзичних осiб передбачае

""a"uoa""" 
i рацiональне взасмне розташування зон житловоi та громадськот

забудови, 
""роб""о"*, рекреацiйних, природоохоронних, оздоровчих, iсторико-

культурних та iнших зон i об'сктiв.
На територii затrроектованоi земельних дiлянок за межами населеНих пунктiВ

нижньосироватськоi сiльськоi ради Сумського району з кадастровими номерами

5924785000:01:003:0449 та 5924785000:01:003:0450 вiдповiдно до актуальних

перелiкiВ пам'ятоК культурнОi спадщиНи Сумськоi областi та Зводу пам'яток icTopiT

та культУри УкраiНи СумсьКоТ областi пам'ятки культурноI спадщини вiдсутнi.

Разом з тим повiдомлясмо, що науково-вишукувальнi археологiчнi роботи
щодО встановленнJI меЖ об'ектiв археологiчноi спадщини на територii

Нижньосироватськоi сiльськоi ради не проводилися.
ВодночаС звертасмО увагу, що згiдно з частиною першою cTaTTi 36 Закону

украiъи <про охорону культурнот спадщинш (лалi - Закон), якщо пiд час проведення

земляних робiт виlIвлоно знахiдку археологiчного або iсторичного характеру,

виконавець робiт зобов'язаний зупинити iхнс подальIхе ведення i протягом однiеi

добИ повiдомИти прО це вiдповiдниЙ орган охорони культурноi спадщини.

у вiдповiдньстi до статгi 37 Закону булiвельнi, мелiоративнi, шляховi та iHцli

роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'сктiв
*упurур"оi спадщини, проводяться тiльки пiсля повного дослiдження цих об'скгiв за

рахунок коштiв замовникiв зазначених робiт.
З метоЮ захистУ об'сктiВ археологii, у ToIvIY числi тих, що можуть бути

виявленi, проекти землеустрою щодо вiдведення земельних дlлянок у випадках,

передбачених Земельним кодексом Украiни погоджуються органами охорони

культурно1 спадщини.

начальник

евген Осадчий 63

_<__J -.е- олена МЕЛЬник
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Управління містобудування та 

архітектури Сумської обласної 

державної адміністрації 

 
Про визначення державних 

інтересів  

 

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

інформує, що відділ освіти Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області не має державних інтересів у галузі освіти щодо 

земельної ділянки, що знаходиться за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області з 

кадастровими номерами 5924785000:01:003:0450, 5924785000:01:003:0449. 

Будівництво нових об’єктів, що будуть надавати освітні послуги, не планується. 

 

 

Директор   Вікторія ГРОБОВА  

 

 

                  Павло РОЖЕНКО   - заступник директора Департаменту – 

начальник управління  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таїсія Ткаченко  36 12 93    




