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Н иж ньосироватська сільська рада 

С ум ського району С ум ської області

В ісімнадцята (позачергова) сесія

С ьом ого скликання

Рішення
Від 21 серпня 2018 року 
село Н ижня С ироватка

Про надання дозволу на розроблення  
генерального плану села Гірне з проект ом ' 
детального планування частини території

Заслухавш и інф орм ацію  Ф есенко Л.К). - начальника відділу земельних 
відносин, м істобудування та благоустрою  сільської ради про розроблення 
генерального плану села Гірне з проектом детального планування частини 
території, які е основним и видами м істобудівної докум ентац ії на місцевому 
рівні, що обгрунтовую ть довгострокову стратегію  планування та забудову 
території населеного пункту, забезпечую ть рац іональне використання 
території, ком плексне виріш ення архітектурно-м істобудівних проблем, 
інвестиційної д іяльності ф ізичних та ю ридичних осіб, врахування законних 
приватних та держ авних інтересів під час проведення містобудівної 
діяльності, збереж ення історико-культурного середовищ а, керую чись ст. 26 
Закону У країни «П ро місцеве сам оврядування в У країн і» , ст.сг. 6.16,17,18,1е) 
Закону У країни  «П ро регулю вання м істобудівної діяльності» 
Н иж ньосироватська сільська рада вирішила:

1. Надати дозвіл  на розроблення м істобудівної докум ентац ії: «Генеральний 
план села Гірне Н иж ньосироватської сільської ради С умського району 
С ум ської області з проектом детального планування частини території», 
в ідповідно до вимог чинного законодавства.

2. Д оручити сільськом у голові Н иж ньосироватської сільської ради
С успіцина В ячеслава Ю рійовича укласти договір  підряду на 
виготовлення генерального плану з проектом детального планування 
частини території. *

3. К онтроль за виконанням цього ріш ення покласти на постійну комісію 
с ільської ради з питань' земельних відносин та охорони навколиш нього

В.Ю . С успіііин
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«ПОГОДЖЕНО» 
Директор 
ТОВ «СІАП»

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
Сільський голова

«ПОГОДЖЕНО»
Начальник віддіду містобудування та 
а р хіте кттащс^М '^|с$ї р а й о и н ої 
Держа вйеіи^ЙС^^іЙ^Дії

.М. Міняйло
\\ '<?' 

М.П.

ЗАВДАННЯ
на розроблення містобудівної документації: 

«Генеральний план с. Гірне 
Нижньосироватської сільської ради 
Сумського району Сумської області 

з проектом детального планування частини території»

Розділи завдання______________ ,___________Зміст розділів завдання
1. Підстава для проектування Рішення Нижньосироватської 

сільської ради від 21 серпня 
2018 року

2. Замовник розроблення генплану Нижньосироватська сільська рада 
Сумського району Сумської області

3. Організація розробник ТОВ «СІАП»

4. Строк розроблення генерального 
плану

2019 р.

5. Мета розроблення генерального 
плану

Для обґрунтування довгострокової 
стратегії планування та забудови 
населеного пункту

6. Строк розрахункового етапу 
генерального плану

Безстроковий
1_ .............



7. Основні показники населеного 
пункту

Площа території - 138,05 га; 
Населення всього села -  119 осіб 
Площа території для розробки 
детального плану - 15,60га

8. Графічні матеріали із зазначенням 
масштабу

Відповідно до ДБН Б. 1.1-15:2012, 
табл .1

9. Перелік додаткових розділів та 
графічних матеріалів (із зазначенням 
масштабу) або додаткові вимоги до 
змісту окремих розділів чи графічних 
матеріалів

Не має

10. Особливі вимоги до забудови, 
інженерного обладнання, організації 
транспорту, пішоходів

Не має

11. Особливі вимоги щодо надання 
вихідних даних

Вихідні дані надаються Замовником

12. Вимоги щодо врахування державних 
інтересів

Відповідно до листа Сумської 
обласної Державної адміністрації

13. Розділ «Інженерно-технічні заходи 
цивільного захисту (цивільної оборони)»

За окремим завданням

14. Кількість примірників графічних та 
текстових примірників (для матеріалів, 
які передаються на магнітних носіях, 
зазначається формат представлення)

У 3-х примірниках на паперових 
носіях, а також на диску (Іекз.) у 
форматі РОБ

15. Основні вимоги до програмного 
забезпечення, в тому числі 
геоінформаційних систем та технологій 
(для матеріалів, які передаються на 
магнітних носіях, зазначається формат 
представлення)

На диску в форматі РОБ

16. Додаткові вимоги Не має

Головний архітектор проекту



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

ч

№ На № від

Нижньосироватська 
сільська рада 
Сумського району 
Сумської області

вул. Сумська, 167, 
с. Нижня Сироватка, 
42356

Про визначення державних 
інтересів

На лист від 09.04.2019 № 54 пропонуємо урахувати державні інтереси при 
розробленні проекту генерального плану с. Гірне Сумського району Сумської 
області.

Завданням на розроблення проекту генерального плану с. Гірне 
Сумського району Сумської області необхідно передбачити:

територіальний розвиток на перспективний період;
резервування територій для розміщення об’єктів соціальної та інженерно- 

транспортної інфраструктури, для розміщення житлової забудови;
визначення охоронних зон об’єктів культурної спадщини;
упорядкування територій виробничих підприємств;
збереження та розвиток територій зелених насаджень загального 

користування та рекреаційних зон;
місця для складування твердих побутових відходів у відповідності до 

вимог санітарних норм і правил та з розрахунку від кількості проживаючого 
населення;

розвиток централізованих мереж водопостачання від діючих або 
резервних артезіанських свердловин, вода яких відповідає вимогам санітарних 
норм і правил;

підведення проточної питної води до об’єктів соціальної сфери 
(лікувально-профілактичних, освітніх, дошкільних, оздоровчих закладів, 
спортивних об’єктів тощо), а також до житлового сектору, де більшість 
населення користується водою громадських або особистих шахтних колодязів з 
підвищеним вмістом нітратів;

підведення каналізаційних мереж у першу чергу до об’єктів соціальної 
сфери (закладів дошкільної та шкільної освіти лікувально-профілактичних
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закладів, спортивних споруд, адміністративних будівель тощо) та до житлового 
сектору;

встановлення меж санітарно-захисної зони між цвинтарем та житловою 
забудовою не менш ніж 300 м;

місця відпочинку населення на водних об’єктах;
місця зберігання мінеральних добрив, пестицидів та інших 

отрутохімікатів відповідно до вимог Закону України «Про пестициди і 
агрохімікати»;

вимоги чинного земельного законодавства та додатково обґрунтувати 
встановлення меж населеного пункту.

При розробленні проекту генерального плану с. Гірне Сумського району 
Сумської області необхідно урахувати державні інтереси, визначені: Головним 
управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області (лист від 26.04.2019 
№ 04.2-13/3434 «Про внесення пропозицій»), додається; Управлінням
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області (лист 
від 02.05.2019 № 17-1615 «Про визначення державних інтересів»), додається; 
Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області (лист від
17.04.2019 № 13-18-0.331-2556/2-19 «Про розгляд листа»), додається;
управлінням культури Сумської обласної державної адміністрації (лист від
03.05.2019 № 17/775 «Про надання інформації»), додається; Департаментом
цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації (лист 
від 23.04.2019 № 03.02/384 «Про внесення пропозицій»), додається;
управлінням охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації (лист 
від 16.04.2019 № 01-26/2/886 «Про надання інформації»), додається; відділом 
промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації (лист від
10.04.2019 № 01-10/204 «Про надання інформації»), додається.

Проектні рішення генерального плану с. Гірне Сумського району 
Сумської області необхідно розробити на основі містобудівної документації 
вищого рівня -  Схеми планування території Сумської області, Схеми 
планування території Сумського району.

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

^«С истем и розселення. Планувальний каркас» -  територія населеного 
пункту відноситься до Сумської системи розселення, знаходиться в зоні 
планувальної вісі першого порядку, в зоні впливу транспортного коридору;

\ «Схеми території пріоритетного розвитку» -  територія, щодо якої 
планується розроблення містобудівної документації визначена, як територія із 
пріоритетним розвитком метрополітарних видів діяльності (фінанси, наука, 
виставкова діяльність, високотехнологічні види промисловості, науковий 
конгресний туризм тощо);

х) «Схеми функціонального зонування» -  територія села, розташована у 
лісостеповій східній зоні Сумсько-Білопільської підзони, у підзоні інтенсивної 
урбанізації;

«Схеми розвитку промисловості» -  територія населеного пункту, 
визначена як територія Сумського промислового вузлу, спеціалізованого на
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важкому машинобудуванні (обладнання для хімічної, газової, нафтопереробної 
промисловості). Пріоритетне впровадження екофільних технологій. Жорстке 
обмеження на будівництві еконебезпечних промислових об’єктів. Технологічна 
модернізація та часткова переспеціалізація напрямку нарощування середньо- та 
високотехнологічних виробництв харчової промисловості, виробництво 
будівельних матеріалів. Інноваційна (наукова) діяльність в галузі 
машинобудування;

«Схеми захисту території і населених пунктів від небезпечних 
геологічних і гідрогеологічних процесів» -  територія с. Гірне знаходиться у 6 
зсувному регіоні (Північно-Псельський зсувний регіон), у зоні ураження 
територій зсувними процесами. На даній території передбачено проведення 
комплекс протизсувних заходів;

^ «Схеми комплексної оцінки території. Мінерально-сировинна база» -  
орієнтовно, в районі даного населеного пункту знаходиться родовище піску 
будівельного;

у «Схеми формування туристично-рекреаційної системи області» -  
орієнтовно, в районі даного населеного * пункту проходить туристичний 
маршрут «Золоте намисто Сумщини»;

«Схеми комплексної оцінки території. Природно-техногенна небезпека» -  
територія, щодо якої планується розроблення містобудівної документації, 
розташована в ареалі впливу від небезпечних техногенних об’єктів;

«Схеми розташування нерухомих пам’яток культурної спадщини» -  на 
території села, розташовані археологічні пам’ятки.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 5 частини 7 статті 17 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 р. за № 903/19641) для визначення повноти питання 
урахування державних інтересів в матеріалах містобудівної документації, 
проект генерального плану с. Гірне Сумського району Сумської області 
необхідно надати на розгляд архітектурно-містобудівної ради при управлінні 
містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації.

Додаток: на 11 арк. у 1 прим.

Заступник голови О.МИЛАШ

Ігор Трофименко 70-18-71



£г

ДЕРЖГЕОКАДАСТР
Головне управління Держгео кадастру у Сумській області

вул. Петропавлівська, 108, м. Суми, 40021, тел.(0542) 70-09-28, факс (0542) 70-09-15 
E-mail: sumv gu@dazru.mv.tia Код ЄДРГТОУ 39765885

17.04.2019 13-18-0.331-2556/2-19 на № 01-12/439 від 15.04.2019

Начальнику Управління
містобудування та архітектури 
Сумської обласної державної 
адміністрації

Кривцову О.В.

Про розгляд листа

На Ваш лист від 15.04.2019 № 01-12/439 Головне управління інформує 
та вважає за необхідне зазначити, що при розробленні генеральних планів 
населених пунктів слід враховувати дані Державного земельного кадастру та 
вимоги Земельного кодексу України щодо використання земель відповідної 
категорії, врахування прав власників земельних ділянок та землекористувачів, в 
залежності від місця розташування об’єктів проектування.

Начальник Н.А. Усик

УПРАВЛІННЯ .ЦСТОКУДУВАНИИ 
т а  АРХІТЕКТУРИ

БредіхінаТ.В.
700328

ГУДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

13-18-0.331-2556/2-19 від 17.04.2019

Бредіхіна Ірина Василівна ІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІ1 III III
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖ АВНОЇ СЛУЖ БИ УКРАЇНИ 
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У СУМ СЬКІЙ ОБЛАСТІ

400(6. міСуми. »ул.,-Сергія- Тайали {Севера}, 70 тел. (0542) 22-52-05. 66-55-09 факс. (0542) 22-52-05 
66-55-02^\ед..5шг}у48пх.80\'.иа код ЄДРГ10У 38602403 Е-тоаіІ: sumy@rans.gov.ua

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській 
області, розглянувши Вашого листа від 15.04.2019 року № 01-12/440 повідомляє 
про наступне.

При розробленні містобудівної документації — «Генерального плану 
с. Гірне, Сумського району. Сумської області» необхідно передбачити виконання 
наступних заходів з питань пожежної безпеки та цивільного захисту:

1. Надати земельну ділянку площею 0,3 -  0,6 га під будівництво 
пожежно - рятувального депо і обслуговування об’єктів в радіусі 3 км по дорогах 
загального користування (п. 15.1.3, дод. Е.4, п. 64 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і 
забудова території», далі - ДБН Б.2.2-12:2018; стаття 97 Кодексу цивільного 
захисту України);

2. Врахувати інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо 
будівництва на території населеного пункту' пожежно - рятувального депо га 
забезпечення його майном, необхідним для діяльності (п. 4.2 (е) ДБН Б.1 1-І 5:20! 2 
«Склад та зміст генерального плану населеного пункту», далі - ДБН Б і 1-І 5:2(0 2 
стаття 97 Кодексу цивільного захисту України);

3. Влаштувати мережі протипожежних водопроводів (або об'єднаних 
господарсько - протипожежних) і передбачити кільцювання цих мереж та/або 
пожежні резервуари (п. 6.2.1, п. 13.3.4, п. 12.5, п. 12.16, п. 6.2.10, п. 8.3 
ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування», далі - ДБН В.2.5-74:2013);

4. Влаштувати на мережах водопроводів пожежні гідранти уздовж вулиць 
та автомобільних доріг на відстані не більше ніж 2,5 метра від краю проїзної 
частини до осі гідранта, але не ближче ніж 5 метрів від стін будівель до осі 
гідранта. Відстань між гідрантами визначити розрахунком, з урахуванням 
сумарних витрат води на пожежогасіння і пропускної здатності встановлюваного 
типу гідрантів, та прийняти не більше 200 метрів (п. 12.16, п. 13.3.4 
ДБН В.2.5-74:2013);

С£. О Яй і ї  - на Хя від

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ 
ТА АРХІТЕКТУРИ

Сумська обласна державна адміністрація 
Начальнику Управління 
містобудування та архітектури 
Кривцову О.В.
вул. Першотравнева, 29, м. Суми, 40009

Про визначення 
державних інтересів

Шановний Олег Володимирович !

mailto:sumy@rans.gov.ua


5. У разі наявності на території населеного пункту або поблизу нього (;. 
радіусі до 200 метрів) природних або штучних вододжерел, влаштувати до них 
під’їзди з майданчиками (пірсами) розміром не менше 12 х 12 метрів для років 
встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року (п. 2.1 
розділу V «Правил пожежної безпеки в Україні», далі - НАПБ А.01.001-2014);

6. Водонапірні башти забезпечити під'їздом з твердим покриттям і 
пристосувати їх для відбору води пожежно - рятувальною технікою будь-якої пори 
року (п. 2.1 розділу V НАПБ А.01.001-2014);

7. Автомобільні дороги та проїзди для пожежних машин забезпечити 
дорожнім покриттям, придатним для їх проїзду. Проїзди для пожежних автомобілів 
до будівель, споруд та вододжерел грунтовою дорогою укріпити шлаком, гравієм 
або іншими матеріалами для забезпечення можливості під'їзду будь-якої пори року 
(п. 1.6 розділу III НАПБ А.01.001-2014);

8. До житлових, громадських будинків та гаражів влаштувати проїзди
завширшки не менше 3,5 метра або смуги завширшки 6 метрів, розраховані на 
відповідні навантаження від пожежного автомобіля (п. 15.3.1
ДБН Б.2.2-12:201 8);

9. Тупикові проїзди вулиць та провулків прийняти довжиною не більше 
150 метрів і забезпечити їх нормативними майданчиками для розвороту або 
кільцевими об'їздами (п. 15.3.6 ДБН Б.2.2-12:2018);

10. Ширину доріг виконати згідно норм (ДБН 5.2.2-12:2018);
11. На односмугових проїздах вулиць та провулків, шириною менше 

5,5 метрів, влаштувати роз'їзди (п. 15.3.1 ДБН 5.2.2-12:2018);
12. Витримати нормативні протипожежні відстані між житловими,

громадськими і будівлями (спорудами) сільськогосподарських підприємств, а 
також від лісових ділянок до меж забудови населеного пункту (п. 15.2.4
ДБН Б.2.2-12:2018);

13. Передбачити обладнання будівель населеного пункту системами 
протипожежного захисту (п. 1.2 розділу V НАПБ А.01.001-2014; п. 6.1 
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»),

14. Полігон захоронения твердих побутових відходів населеного пункту 
привести у відповідність до вимог протипожежних норм (п. 3.74, п. 3.50 
ДБН В.2.4-2-2005 «Проектування. Полігони твердих побутових відходів. Основні 
положення проектування»);

15. У -складі генерального плану с. Гірне розробити розділ
«Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» на особливий 
період (п. 4.10 ДБН Б.1.1-15-2012).

Разом з цим повідомляємо, що зазначені заходи з питань пожежної безпеки 
та цивільного захисту не є повними та остаточними. Для отримання більш 
детальної інформації (письмового висновку) Вам необхідно після розроблення 
даної містобудівної документації подати її на ознайомлення та розгляд до 
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській 
області (стаття 20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
стаття 67 Кодексу цивільного захисту України).

Головний державний інспектор з нагляду 
(контролю) у сфері пожежної та техногенної 
безпеки Сумської області . Карпен ко

Рогутько, 665-584



СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

вул. Ш евченка. 9. м. Суми. 40009, тел/факс (0542) 61 14 97 тел. 22-11-89 
E-mail: uns@ sm .gov.ua. Код ЄДРПОУ 14373147

.04.2019 №  03,02/ і ? ^ На № від

Начальнику управління 
містобудування та архітектури 
Сумської обласної державної 
адміністрації 
О. КРИВЦОВУ

Про надання інформації

На лист Нижнесироватської сільської ради від 09.04.2019 № 54 про 
визначення державних інтересів для їх урахування при розробленні проекту 
містобудівної документації «Генерального плану села Гірне 
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області з 
проектом детального планування частини території» повідомляємо.

Головною вимогою за відповідним напрямком діяльності є розробка 
розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), 
що містить конкретні рішення на відповідному адміністративно- 
територіальному рівні щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення 
на період дії надзвичайних ситуацій (далі -  НС) техногенного та природного 
характеру та їх наслідків у мирний час на основі:

визначення обсягів евакуаційних заходів до місць захисту за кількістю 
населення, яке потребуватиме цивільного захисту (цивільної оборони) в 
залежності від рівня та кількості НС техногенного та природного характеру;

підготовленості місць захисту із зазначенням їх повного чи неповного 
формування на територіях, що приймають евакуйоване населення;

розвитку транспорту та інженерних комунікацій і споруд, які 
забезпечують доставку евакуйованих та необхідні умови їх життєдіяльності на 
територіях місць захисту;

забезпечення функціонування та життєдіяльності місць захисту на період 
дії НС техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків.

/
Виконуючий обов’язки директора Т. КОСЬКОВА

Світлана Матаспа 61 Н

mailto:uns@sm.gov.ua


СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
У П Р А В Л І Н Н Я  К У Л Ь Т У Р И

площа Незалежності, 2, м. Суми, 40030, тел/факс (0542) 63-13-44, e-mail: kultura@sm.gov.ua
/  Код ЄДРПОУ 02230201

P J . P S ' .  < ££> /&  № На № __________  від _______________

f f

У правління містобудування та 
архітектури С умської обласної 
держ авної адм іністрації

Про надання інф орм ації

На лист від 09.04.2019 № 54 щодо визначення держ авних інтересів для їх 
урахування при розробленні проекту м істобудівної документації «Генеральний 
план села Г ірне Н ижньосироватської сільської ради Сумського району 
Сумської області з проектом детального планування частини території», у 
межах повноважень, визначених положенням про управління культури 
Сумської обласної держ авної адміністрації, затвердж еного розпорядженням 
голови С умської обласної державної адміністрації від 02.10.2017 №  556-ОД, 
повідомляємо.

Статтею 2 Закону України «Про регулю вання містобудівної діяльності» 
встановлено, що планування і забудова територій як діяльність державних 
органів, органів місцевого самоврядування, ю ридичних та фізичних осіб 
передбачає визначення і раціональне взаємне розташ ування зон житлової та 
громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, 
оздоровчих, історико-культурних та інших зон і о б ’єктів.

На території села Гірне відповідно до актуальних переліків пам ’яток 
культурної спадщ ини Сумської області розташ овані пам ’ятки археології 
(перелік додається).

Разом з тим повідомляємо, що науково-виш укувальні археологічні роботи 
щодо встановлення меж о б ’єктів археологічної спадщ ини на території 
населеного пункту Гірне, не проводилися.

З огляду на викладене, рекомендуємо під час розроблення генерального 
плану населеного пункту Гірне Н ижньосироватсьої сільської ради Сумського 
району Сумської області залучити фахівців-археологів з метою локалізації, 
дослідження, фотофіксації меж о б ’єктів археологічної спадщини.

Водночас звертаємо увагу, що згідно з частиною перш ою  статті 36 Закону 
України «Про охорону культурної спадщини» (далі -  Закон), якщо під час 
проведення земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного 
характеру, виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальш е ведення і 
протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної 
спадщини.

У відповідності до статті 37 Закону будівельні, меліоративні, шляхові та 
інші роботи, щ о можуть призвести до руйнування, знищ ення чи пошкодження 
об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження 
цих о б ’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

mailto:kultura@sm.gov.ua


З метою захисту об’єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути 
виявлені, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, 
передбачених Земельним індексом України погоджуються органами охорони 
культурної спадщини.

Анна Кульоміна 62 07 90



Додаток до
від 4%# <£&/_£> №

Перелік об’єктів культурної спадщини, розташованих на території с. Гірне, Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області

№ з/п Найменування 
об’єкта культурної 

спадщини

Місцезнаходження 
об’єкта культурної 

спадщини

Вид (види) 
об’єкта 

культурної 
спадщини

Дата утворення 
об’єкта 

культурної 
спадщини

Номер і дата рішення 
про взяття на облік

Існуючий 
охоронний 
номер (за 
наявності)

Пропозиції щодо 
занесення 

(незанесення) до 
Реєстру

с. Гірне
і. Курган 1 км на північ від села Пам’ятка археології Розпорядження 

Представника Президента 
України

від 19.07.1994 №227

Рекомендований для 
занесення до 

Державного реєстру 
нерухомих пам’яток 

України
2. Поселення Західна околиця села під 

городами
Пам’ятка археології бронзовий вік, 

ранній залізний вік
Розпорядження 

Представника Президента 
України

від 19.07.1994 № 227

Рекомендований для 
занесення до 

Державного реєстру 
нерухомих пам’яток 

У країни

Заступник начальника відділу охорони культурної
спадщини музейної справи та організаційної роботи --------- '  /~
управління культури і""1-«.-.. • В.ПРИЙМАК

Анна Кульоміна 62 07 90
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УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СУМСЬКОЇ ОБЛАСНО] 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул.Першотравнева,29, м.Суми, 40000, тел./факс (0542) 66-17-90 
e-mail: medYcyna@sm.gov.ua Код ЄДРГІОУ 02013142

Л . аг, зіо/  -'і № в / -  & б / г  А м б На Р ид <п£-

Начальникові управління 
містобудування та архітектури 
Сумської обласної державної 
адміністрації 
О.КРИВЦОВУ

Про медичні заклади с.Гірне 
Сумського району

На лист Нижньосироватської сільської ради Сумського району від 
09.04.2019 № 54 управління охорони здоров’я Сумської обласної державної 
адміністрації повідомляє, що на території села Гірне медичні заклади відсутні. 
Медичну допомогу жителям села Гірне падає амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини с.Старе Село, яка обслуговує 2 176 мешканців чотирьох сіл 
Барвінкове, Вишневе, Гірне, Старе Село.

Згідно Плану спроможної мережі, затвердженого Розпорядженням голови 
Сумської обласної державної адміністрації від 22.05.2018 № 3 11 -ОД «Про 
затвердження Плану спроможних мереж надання первинної медичної допомоги 
Сумської області» медичне обслуговування населення села Гірне бтле 
надаватися амбулаторією моно-гірактики (AM) населеного пункту Старе Село 
Нижньосироватської сільської пали СОТІ ї

Начальник

У її  РА КЛ! Н Ш! МІС ТО БУД У В ЛІНІЯ 
ГЛ АРХІТЕКТУРИ 

Сумської облагал! лержзвкоі адмікісградії

Олена Вакуленко (0542) 22 З І 14 
Раїса Левченко (0542) 77 08 19

mailto:medYcyna@sm.gov.ua


СУМ СЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ПРОМОЦІЇ ТА ТУРИ ЗМ У
пя. Незалежності, 2, м. Суми, 40000, e-mail: tourism@sm.gov.ua 

Код ЄДРГТОУ 41225622

КС04 2019 Ко 0 /  / € !  о /0 4 На від

Начальникові управління 
містобудування та архітектури 
Сумської обласної державної 
адміністрації 
О.КРИВЦОВУ

Про надання інформації

На лист в,о. старости Нижньосироватської сільської ради від 09.04.2019 
Хе 54 щодо визначення державних інтересів для врахування їх під час 
розроблення генерального плану з проектом детального плану частини 
території с. Гірне Нижньосироватської сільської ради Сумського району 
Сумської області, у межах компетенції повідомляємо наступне.

Під час розробки зазначеної містобудівної документації просимо 
врахувати інтереси розвитку туристичної інфраструктури з урахуванням 
раціонального використання природно-рекреаційних ресурсів. Особливу увагу 
просимо звернути на виявлення потенційно привабливих туристичних і 
рекреаційних о б ’єктів, промоцію яких у майбутньому можливо використати 
для соціально-економічного розвитку регіону та підвищення його інвестиційної 
привабливості.

У обов’язковому порядку при здійсненні планування території звертаїи 
увагу на виділення територій для розвитку сільського зеленого туризму, для 
створення зелених шляхів і маршрутів для активного туризму.

Ти м ча со в о виконуючий  
обов’язки начальника С. ГРИВА

Сергій Грива 77 Об 02

mailto:tourism@sm.gov.ua


НИ
ДЕРЖПРОДСІЮЖИ ВСЛУЖБА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖІІРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Гамалія. 25. м. Суми, 40021, тел (0542) 77-00-43. 61-73-40, тел./факс (0542) 61-73-41 

E-mail: posl@dpss-sumy.gov.ua Кол СДРПОУ 40356714

Про внесений 
пропозицій

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області щодо 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення села 
Козацьке на підставі підпункту 3 пункту 7 ст. 17 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», з метою визначення державних та 
регіональних інтересів для їх урахування при розробленні проекту 
генерального плану с. Г'ірне Сумського району Сумської області, надає 
наступні пропозиції:

- запланувати вивезення твердих побутових відходів на полігон з 
потужністю відповідно до даних розрахунку, які залежать від кількості 
мешканців населеного пункту, забезпечити його утримання у відповідності до 
вимог санітарних норм і правил (згідно наказу МОЗ України від I7.03.20il р. 
№145 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р. за 
№ 457/19195) «Про затвердження Державних санітарних норм та правил 
утримання територій населених місць»);

- внести до відповідного плану перспективу розвитку мереж 
централізованого водопостачання від діючих або резервних артезіанських 
свердловин, вода яких відповідає вимогам санітарних норм і правил (ДСан Пін 
2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною», затверджених наказом МОЗ України від 12.05.2010 р. №400). 
Обов’язково передбачити підведення проточної питної води до об’єктів 
соціальної сфери (лікувально-профілактичних, освітніх, дошкільних, 
оздоровчих закладів, спортивних об’єктів тощо), а також до житлового 
сектору, де населення, користується водою громадських або особистих 
шахтних колодязів з підвищеним вмістом нітратів (доручення Голови 
Сумської облдержадміністрації від 10.09.2015 р. №13-ОД);

- внести до проектної документації дані щодо підведення
централізованої каналізаційної мережі, в першу чергу, до о б ’єктів соціальної 
сфери (закладів дошкільної та шкільної освіти, лікувально-профілактичних 
закладів, спортивних споруд, адміністративних будівель тощо) та до

2_6.Q4.2019 р. №04.2-13/ На №01-12/419 від 15.04,2019 р.

УПРАВЛІННЯ Мі СТОВУД У і 'Лі ; і 
ТА АРХІТЕКТУРИ

Начальнику управління 
містобудування та архітектури 
Сумської обласної державної 
адміністрації

Кривцову О.В.

mailto:posl@dpss-sumy.gov.ua


житлового сектору (згідно наказу МОЗ України від 17.03.2011 р №143
к й т :, ш і о Т  У  МіністеРстві ю ™ иїї України 5 квітня 2011 р. за 

«Про затвердження Державних санітарних норм та правил 
утримання територій населених місць»);

запланувати межі санітарно-захисних зон до житлової забудови, 
згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пхнктів України", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я 
України від 19 липня 1996 року N173 та зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 24 липня 1996 р. за N379/1404;

визначити місця відпочинку населення на водних об’єктах (див. 
Постанову КМУ від 06.03.2002 р. №264) та врахувати при проектуванні 
вимоги пп. 4.2-4,12 Державних санітарних норм та правил утримання 
територій населених місць, затверджених наказом МОЗ України від 17.03.2011 
р. №145 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р. за № 
457/19195);

- ви зн ачи ти  м ісця потенційного зберігання м інеральних добрив, 
пестицидів  та  інш их отрутохім ікатів, відповідно до вимог Закону України 
«П ро пестициди  і агрохім ікати»;

- за  н еобх ідн ості для можливості реалізації м ісцевими мешканцями 
(санкц іон ован о ї торгівл і) сільгосппродуктів, продовольчих і непродовольчих 
товарів , худоби , тварин , кормів тощо, в т.ч. власного виробництва, 
передбачити  буд івн иц тво  ринків у відповідності до вимог «Ветеринарно- 
сан ітарних прави л  для ринків», затверджених Н аказом Головного держ авного 
інспектора ветеринарної медицини України від 4 червня 1996 року N2.3, 
зареєстрованих в М іністерстві юстиції України 19 червня 1996 р. за N314/1339 
і «П равил торгівл і на ринках», затверджених спільним наказом М іністерства 
економіки та  з питань європейської інтеграції України М іністерства 
внутріш ніх справ - У країни, Державної податкової адміністрації України, 
Д ерж авного ком ітету стандартизації, метрології та сертиф ікації України від 
36.02.02 р. N 57/188/84/105 і зареєстрованих в М іністерстві юстиції 
22.02.2002р. №  288/65766 або забезпечити встановлення торгівельних місць у 
відповідності до вим ог ДБН В.2.2-23:2009 та «Правил роздрібної торгівлі 
картоплею  та  плодоовочевого продукцією», затвердж ених наказом 
М іністерства зовн іш ніх  економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1997 
р. N344 і зареєстрованих  в М іністерстві ю стиції України 28.08.1997 р. за
N353/2157.

Н ачальник  
Головного управління
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Код ЄДРПОУ 03352432 

п/р 2600005318 

в АБ «КЛІРИНГОВИЙ Д ІМ »  

М Ф О 300647

Сільському голові 
Нижньосироватської сільської ради 
Сумського району 
Сумської області 

В.о старости Єременку С.В. 
вул; Сумська, 167
с. Нижня Сироватка Сумського району 
Сумської області, 42356, Україна

На лист №  73 від 17 квітня 2019 р.
Довідка про стан газифікації а с. Гірне Сумського р-ну 

Протяжність газових мереж*.
- високого тиску -  4,055 км;

низького тиску -  1,948 км;

Кількість та місце розташування ШРП:

1. с. Гірне

Витрата газу: всього -  50470,34.м3/ рік.

Начальник Сумського відділення Радченко О,В.

ШШщт*
ауь. OiSfepe««,-Щ,

і Ш Я2 '6SДООМОД; +-Ш 5*2 
т:\$4*т



Демографічний склад с. Гірне

станом на 01.01.2019 року
Вік Всього, в т.ч. чоловіків жінок
0-5 років 7 3 4
6-18 років 21 10 11
Працездатний: 
19-60 років для 
жінок
19-60 років для 
чоловіків

52 22 зо

Пенсійний 39 16 23

119 51 68

Рівень освіти та зайнятості с. Гірне

Кількість , чол.,/%від загальної кількості
3 вищою 
освітою

3 середи, спец, 
освітою

3 заг. середи, 
освітою

Всього 20/16,8 4/3,4 95/79,8
Чоловіків 7/5,9 2/1,6 30/25,2
Жінок 10/8,4 2/1,6 40/33,6
Безробітних 3/2,4 - 25/21

.Ю. Суспіцин



Динаміка-
зміни чисельності населення 

за період з 2009 по 2019 роки с. Гірне

Рік (станом на 
01.01)

2010 2011 2012 2013
2014

2015 2016 2017 2018 2019

В сього
населен н я,
тис .чол .

113 118 115 116 113 116 116 117 119 119

З агальн и й  
п р и р іст  (+)

5 1 3 0 1 2 “

зм ен ш ен н я(-) 
в то м у  числ і:

3 3 "

П ри родн и й
н ар о д и л и ся(+ )

1 2 2 1 4 1 2 —

п ом ерли (-) 1 5 1 2 2 2 1 3 3

М ех ан ічн и й
п ри були (+ )

5 1 1 2 2 3 9 3

ви були (-) 1 3 1 1 3 4

//о і\  |) :у

С ільськи й  гол о ва  х . .

■\“5- УШШхьліР* Л /
В.Ю. Суспіцин



Трудові ресурси с. Гірне

Показники Всього на 
території 
с. Гірне

н Всього населення 119
т Всього працездатного населення 52

А1 Зайнятих в сільському господарстві -

п Непрацездатних інвалідів в 
працездатному віці

1

в Що навчаються з відривом від 
виробництва

-

а Зайнятих в особистому господарстві 10

Б
Працездатних, зайнятих у сфері 
обслуговування

5

А 2
На підприємствах, розташованих в 
межах сіл сільської ради

2

АЗ
На підприємствах, розташованих за 
межами населених пунктів

34

Т Чисельність тіенсіонерів, що працюють 8

Сільський голова В.Ю. Суспіцин



Характеристика існуючих об’єктів 
комунального господарства с. Гірне

Назва об’єкту Площа, га Пропозиції на 
перспективу

Кладовище 0,4 Потребує розширення
Сміттєзвалище - -

Скотомогильник - -

Водозабори - -

Артезіанські свердловини - -

Очисні споруди - -

Інші об’єкти санітарної 
очистки

- -

Обсяги існуючого житлового фонду по селу Гірне

Тип забудови К-ть
кварт
ир

Всього площа 
, тис. м2 
(загальна/жи 
тлова)

В т.ч. в 
аварійному 
стані, тис. м2 
(загальна/жит 
лова)

Покинуті (не заселен

Садибна 69 2877/1914 - 2
Секційна - - - -

Багатоповерхова - - -

Іо  | р і | | | р  
Сільський голова В.Ю. Суспіцин



Характеристика установ та підприємств обслуговування 
с. Гірне Нижньосироватської сільської ради

Назва об’єкту Од. виміру

Значен
ня

покази
ика

К-ть
роб.

місць

Я кі нас. 
пункти 
обслуг- 

говують

Стан
будівлі

Пропоз 
иції на 

перспек 
т.

Школи Учнів - - - - -
Середні спеціалізовані 
навчальні заклади

Учнів “ - - - -

Школа мистецтв (музична) місць - - - - -
Будинок дитячої творчості місць - - - - -
Дитячі дошкільні установи місць - - - - -

Лікарні ліжок - - - - -
Поліклінік Відвідуван 

ь за зміну
“ - - “ -

ФАП Од. - - - - -
Буд. сільради Роб. місць - - - - -
Відділок зв’язку (пошта) м2 - - - - -
Будинок-інтернат для людей 
похилого віку, інвалідів, 
ветеранів війни та праці

місць

Станція швидкої медичної 
допомоги

Автомо
білів

- - - " "

Будинок культури місць - - - - -
Бібліотека книг - - - - -
Музей м2 - - - - -
Кінотеатр місць - - - - -
Спортзал м2 площі 

підлоги
- - - "

Басейни криті й відкриті 
загального користування

м2 площі
дзеркала
води

Стадіон га - - - - -

База відпочинку місць - - - - -

Магазини:
-продовольчх товарі 
-непродовольчих товарів

м2 торг, 
площі

Підприємства громадського 
харчування

місць - - - "

Підприємства побутового 
обслуговування:
-будинок побуту
-комплексний приймальний
пункт
-пральні
-хімчистки
-лазні

роб.місць 
місць

кг речей за
зміну
місць

Церква м2 - - - - -

Пожежне депо автомоб. - - - - -

Готелі місць - - - - -

Сільський голова
V

В.Ю. Суспіцин



Характеристика існуючих об’єктів виробничої сфер, зовнішнього 
транспорту с. Гірне

Назва
підприємства Адреса Клас

шкідливості

Кіл-ть
робочих

місць
Площа,га

Пропозиції
на

перспективу
- - - - - -

- '< Г' С Ь ,'?> V
/ '■ л.ону с у . (

/Ус

Сільський пг>ттг>оо

Хч" /ЇО'І зэ'.ЛЬ *// 
А !

В.Ю. Суспіцин



Характеристика сталих міжселених зв’язків:

1. Чисельність жителів с. Гірне , які працюють за його межами 
- 0,03 тис. чол.. і в яких населених пунктах: м. Суми

2. Чисельність людей, які приїжджають на роботу в с. Гірне з інших 
населених пунктів тис. чол. : -немає

3. Перелік населених пунктів , з якими є сталі виробничі зв’язки: с. Старе 
Село

4. Перелік населених пунктів , з якими є сталі культурно-побутові: зв’язки : 
с. Старе Село

5. Перелік населених пунктів , з якими є сталі рекреаційні зв’язки: - с. Старе 
Село.

Сільський
І

В.Ю. Суспіцин



Кількість садиб у селі Гірне

Загальна
кількість

садиб

3 них

газифіковано центральне
водопостачання

центральне
опалення

центральна
каналізація

69 64 - - -



ч

Довідка

Видана виконавчим комітетом Нижньосироватської сільської ради в 
тім, що жителі, які зареєстровані та проживають і які не зареєстровані, але 
проживають на території с. Гірне в кількості 10 (десять) чоловік мають у 
власності легковий автотранспорт.



Довідка

Видана виконавчим комітетом Нижньосироватської сільської ради в 
тім, що на території с. Гірне відсутні загальноосвітні та дошкільні заклади. 
Діти різних вікових категорій відвідують дитячий ясла-садок «Казка» та 
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів с. Старе Село.

місткість школи - 380 місць, наповненість - 173 особи 
місткість садочка - 120 місць, наповненість - 74 особи



Довідка

Видана виконавчим комітетом Нижньосироватської сільської ради в 
тім, що на території с. Гірне плануються такі інвестиції: будівництво 
житлового 3-4-х поверхового комплексу секційного типу з неповним 
комплексом квартальної інфраструктури (земельна ділянка з кадастровим

5,6136 га.)

В.Ю. Суспіцин



Довідка

Видана виконавчим комітетом Нижньосироватської сільської ради в 
тім, що на території с. Гірне відсутні небезпечні об’єкти, які впливають на 
санітарно-епідемічний та екологічний стан території, а також відсутні 
потенційно небезпечні об’єкти та джерела, які впливають на рівень 
природної та техногенної безпеки.



Довідка

Видана виконавчим комітетом Нижньосироватської сільської ради в 
тім, що на території с. Гірне відсутні небезпечні зони відвалів породи 
гірничо-видобувних підприємств, вугільних шахт, зони катастрофічного 
затоплення, затоплення паводковими водами, райони, де очікуються 
утворення провалів і зсувів.

Сільський г В.Ю. Суспіцин
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СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"АЕРОПОРТ СУМИ"

вул. Герасима Кондратьева, 221, м. Суми, 40021 тел. (0542) 61-70-55 факс (0542) 61-70-96 
Е-таі1: sumvaeroport@gmail.com код ЄДРПОУ 31014118

О (> СУ М  / 9  № /  / / -  / У на№ 71_ від 17 квітня 2019р.

В.о. старости 
Нижньосироватської сільської ради 
Сумського району Сумської області

С.В. Єременко

Шановний Сергію Васильовичу!

На Ваш лист від 17 квітня 2019р. № 71 повідомляємо, що санітарно- 
захисна зона та рівень шумового впливу в зоні аеропорту не визначалися. Ці 
роботи підприємство планує виконати до кінця 2019 року.

З повагою, 
Директор

Юрій Будаков 050 304 6 155

mailto:sumvaeroport@gmail.com


СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
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Тимчасово виконуючому обов язки 
голови районної державної 
адміністрації

Л.Литвиновській

про надання інформації

Обласне комунальне підприємство «Аеропорт Суми» надає наступну 
інформацію.

Повітряний транспорт 
на території Сумського району 

станом на 01.01.2018 рік

№ Місце розташування Клас (код) 
аеродрому

Назва,
балансоутримувач

Стан

1. м.Суми, вул.Герасима 
Кондратьева, 221

В (4С) балансоутримувач 
Обласне 

комунальне 
підприємство 

«Аеропорт Суми» 
скорочена назва: 
ОКП «Аеропорт 

Суми»

здатен 
приймати 

внутрішні та 
міжнародні 

рейси

Обласне комунальне підприємство „Аеропорт Суми" - транспортне 
підприємство, розташоване на відстані 6 км на південний захід м. Суми. 
Загальна площа підприємства складає 137,95га, в т.ч. аеродром -  111,8642га. 
Розмір злітно-посадкової смуги і тип покриття: 2500x42м, асфальтобетон, 
РСЛ 16/¥Ю ГШ . Аеродром Суми придатний до експлуатації вдень і вночі, 
цілий рік.

Підприємство створено з метою обслуговування авіаційних 
пасажирських та вантажних перевезень в Україні та за її межами,



забезпечення прийому, обслуговування та відправлення повітряних суден 
усіх форм власності, здійснення експлуатації аеродрому, інших наземних 
споруд та аеродромного обладнання. Аеропорт належить до аеропортів класу 
„В”, його злітно-посадкова смуга дозволяє приймати повітряні судна індексу 
4 (код 4Д) з обмеженнями та індексами (кодами нижче) без обмежень (Ан- 
12/148/74ТК-300/Ан-74Т-100/72/32/26, Як-40, ЕМВ-135, 8ааЬ-340і вертольоти 
всіх класів).

Для обслуговування внутрішніх і міжнародних рейсів аеропорт має в 
наявності:

1. Пасажирський зал площею 364 м '.
2. Пасажирський накопичувач, який обладнаний під постійний пункт 

пропуску, має площу 300 м2, де облаштовані зони митного, прикордонного та 
контролю на авіаційну безпеку. Пропускна спроможність пункту пропуску 
100 чоловік на годину.

3. Вантажний павільйон площею 168,7 м2.
На даний час ОКП «Аеропорт Суми» приймає чартерні рейси та 

повітряні судна авіації загального призначення, регулярні рейси відсутні.
У 2017 році надані послуги зліт-посадка у загальній кількості - 51, 

обслуговано 111 осіб, у 2018 році надані послуги зліт-посадка у загальній 
кількості -  27, обслуговано 36 осіб. Маршрути: Київ, Полтава, Кривий Ріг, 
Запоріжжя, Вінниця, Херсон, Львів (внутрішні рейси), міжнародні рейси у 
2017-2018 роках не здійснювалися.

Розроблена «Стратегія розвитку ОКП «Аеропорт Суми» на 2017-2022 
роки», ОКП «Аеропорт Суми» включено до Державної цільової поогпами

Директор
К.В.Карпович

Яковлева Вікторія 
т.617-096



СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «СУМИОБЛАГРОЛІС»

СУМСЬКЕ ДОЧІРНЄ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СУМСЬКИЙ АГРОЛІСГОСГІ»

40020. м. Суми, гір.-кт Курський 2а, тел./ 0542 / 22-04-12, E-mail: agroleshoz@ukr.net Код ЄДРПОУ14013667

26.04.2019р. № 116

В.О.старости
Нижньосироватської сільської ради 
Єременко С.В.

Адміністрація ДП «Сумський агролісгосп» на Ваш лист від 17.04.2019 року 
№74 надає План лісонасаджень Сумського агролісгоспу на землях 
Черввненської сільської ради. Лісовпорядкування 2007 року.

Директор
Д ії «Сумський агролісгосп»

Вик.головний лісничий 
Варавін В.В. 
050-856-67-32

mailto:agroleshoz@ukr.net


Міністерство агропромислової політики України 
Сумське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство

П  П А НI I  Л  / \  I  I
лісонасаджень

ПА ЗЕМЛЯХ

ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ 2007 РОКУ 

Масштаб 1:25 000 

ЗАГ АЛЬНА ПЛОЩА 378,9 І А
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• ПОВІДОМЛЕННЯ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН СЕЛА ГІРНЕ З ПРОЕКТОМ ДЕТАЛЬНОГО

f m l

Нижньосирова. Ч.М..М 
у / ^ 7 м ™ ^ ш а н у . п с

/ п л э ' а и с л р л о л ' А  r a r Y t  1  r i / r(позачергової) сесії 7 ш іи к а !її7 Г П ^н ь о с и р о в а т с ь іш І_  
сшьської ради від 21.08.2018 року «Про надання Г
зводу на. розроблення генерального плану села Гірне 
з проектом детального планування частини території», 
про намір розроблення, генерального плану села Гірне 
з проектом'детального планування частини території. 
Розробник містобудівної документації визначено ТОВ 
"  мськіій інститут архітектурного проектування».
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