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Схема зонування розміщення тимчасових споруд для підприємницької
діяльності на території м. Суми

1. Вступ

Комплексна схема розміщення тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності в м. Суми - це текстові та графічні
матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з
урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також
існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього
природного середовища та раціонального використання територій,
охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою
(текстові та графічні матеріали у паперовому вигляді).

Точність визначення зон, що обмежують розташування тимчасових
споруд та місць розміщення тимчасових споруд відповідає точності М
1:5000. Базовий масштаб Комплексної схеми — 1:5000.

Складається з текстової та графічної частин.
Підставою для розробки Комплексної схеми розміщення ТС є рішення

Сумської міської ради від 21.12.2016 №1600-МР «Про розроблення
комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у місті Суми ті їх
архітектурного типу». Комплексна схема розроблена на замовлення
управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради у
складі,  що затверджується виконавчим комітетом Сумської міської ради
та складається з трьох етапів: Схема зонувального розміщення
тимчасових споруд для підприємницької діяльності, архітектурні типи
тимчасових споруд  для підприємницької діяльності та інвентаризація
тимчасових споруд  для підприємницької діяльності.

Основними завданнями Комплексної схеми є врахування типології
елементів міського середовища, архітектурних, функціонально-
планувальних, історико-культурних та обмежувальних чинників та
розмежування формату: зменшення площі тимчасових споруд у напрямку
від периферії до центральної частини міста, приведення їх до єдиної
системи архітектурних типів.  складається з текстової та графічної
частин. Комплексна схема виконана у вигляді схеми зонування території
населеного пункту та поділяється на територіальні зони, для кожної з
яких встановлюється відповідний регламент.

2. Перелік документів, що використалися та були проаналізовані

З метою забезпечення права суб’єктів господарювання на
розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької
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діяльності, забезпечення права органів місцевого самоврядування на
оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди, дотримання
передбачених законодавством норм та правил, встановлення вимог до
утримання тимчасових споруд , здійснення благоустрою та озеленення
прилеглих територій в розробці Комплексної схеми враховані вимоги
будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних
обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та
раціонального використання територій, охорони історико-культурної
спадщини, земельно-господарського устрою під час розташування
тимчасових споруд на території міста.

Прийняття Комплексної схеми розміщення тимчасових споруду місті
Суми має вирішити задачі підвищення умов обслуговування мешканців
міста, що зумовить зростання зовнішньої громадської активності, та
позитивно вплине на перерозподіл видів об’єктів цивільного призначення,
що забезпечу упорядкування громадської забудови на території міста.

При виконанні роботи були використані такі законодавчі акти та
державні будівельні норми:

- Водний кодекс України;
Закони України:
- «Про основи містобудування»;
- «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- «Про охорону культурної спадщини»;
- «Про природно-заповідний фонд України»;
- «Про благоустрій населених пунктів».
Земельні ділянки, що належать до земель оборони, використовуються

виключно, згідно із Законом України «Про використання земель оборони».
ПОСТАНОВИ Кабінету Міністрів України:
- від 30 березня 1994 р. №198 «Про затвердження Єдиних правил

ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів,
правил користування ними та охорони»;

- від 24 грудня 2001 р. №1714, розділ V «Правила розміщення малих
архітектурних форм та зовнішньої реклами»;

- від 04 березня 1997 року №209 «Про затвердження Правил охорони
електричних мереж»;

НАКАЗИ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України:

- від 21.10.2011 N 244 «Про затвердження Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»;

- від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки
в Україні»;Державні будівельні норми України:

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і
сільських поселень»;

- ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека при будівництві об’єктів»;
- ДБН В.2.2-23:2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі»;
- ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я»;
- ДБН Б.1.1-15:2012. «Склад і зміст генерального плану населеного

пункту»;
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- зона біля фасадів адміністративних і культових будівель,
безпосередньо біля пам'ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних
майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків і
декоративного благоустрою території;

- перелік основних зон обмежень (мінімальна відстань): від проїзної
частини вулиць не менше ніж 5 метрів, від підземного пішохідного
переходу не менше ніж 20 метрів, від перехрестя вулиць не менше ніж 20
метрів, від залізничних переїздів не менше ніж 100 метрів, від зупинки
міського транспорту на відстані ближче ніж 20 метрів в обидва боки по
тротуару від установленого дорожнього знака, що її позначає, від
капітальних споруд не менше ніж 10 метрів, від об’єктів пам‘ятно-
охоронного значення не менше ніж 20 метрів, від дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів не ближче ніж 50 метрів, від
медичних закладів не ближче ніж 30 метрів;

- охороні зони інженерних комунікацій.

5.2. Форматна зона 1:
Визначається в межах території історичного ареалу в зоні

регулювання забудови, відповідно до пояснювальній записці до Історико-
архітектурного опорного плану міста Суми, з уточненням по Схемі
планувальних обмежень та Схемі зонування території. Будівництво в
зонах регулювання забудови можуть здійснюватися лише за проектами,
погодженими з органами охорони культурної спадщини з зазначенням
всебічних композиційних обґрунтувань рішень щодо розміщення,
композиційних зв'язків з історичним центром, які мають виконуватися в
рамках передпроектних проробок.

Розміщення тимчасових споруд площею до 7 кв.м. у зонах:
- за межею тротуару, пішохідних доріжок, алей на відстані не менше

ніж 1 метр, але не ближче ніж 5 метрів до проїзної частини доріг і
вулиць;

- на вулицях і дорогах, де існуючи будинки, споруди та огорожа
розміщені на відстані менше ніж 5 метрів від проїзної частини,
дозволяється в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорожі;

- на тротуарах, ширина яких перевищує передбачену нормами ДБН
360-92** для вулиць відповідної категорії;

- на відстані не менше 10 м від інших будівель та споруд, крім
випадків, коли згідно з будівельними нормами потрібна більша
протипожежна відстань

- формування мало-поверхової високощільної забудови: мінімальні
розміри формованих внутрішніх двориків визначаються вимогами інсоляції
при забезпеченні відстані між вікнами квартир, розміщених з
протилежного боку, не менше 15 м. ТС повинні розміщуватися до будинків
та інших споруд на відстані, яку слід приймати залежно від ступеня їх
вогнестійкості згідно з ДБН 360-92**, але не менше 10 м. Допускається
розташовувати вказані споруди біля зовнішніх стін будинків та інших
споруд, якщо такі стіни не мають отворів (прорізів) і відповідають
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- ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці. Залізничні переїзди»;
- ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану

зонування території (Зонінг)».
На територіях, які потрапляють до санітарно-захисних зон

відповідно до Схеми зонування території міста Суми (СЗЗ) від промислових
підприємств, кладовищ, складів та баз, об'єктів з перевищенням рівнів
електромагнітного фону, інших СЗЗ режим (умови) використання
нерухомості та межі розповсюдження обмежень і визначають з
урахуванням іншого законодавства (санітарно-епідеміологічні служби
міста, управління екобезпеки та природних ресурсів на основі СН 173-96,
ДБН 360-92**, містобудівної документації).

Під час розробки схеми були проаналізовані та використані такі
матеріали:

- Правила роботи дрібно роздрібної торговельної мережі,
затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі
України від 08.07.1996 №369;

- Правила розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території м. Суми, затверджені рішенням
сесії Сумської міської ради від 30.11.2016 року № 1498-МР.

- «Проект розміщення зупинок громадського транспорту на
вулично- дорожній мережі м. Суми» затверджений рішенням виконавчого
комітету СМР від 02.12.2016 №648, наданий департаментом
інфраструктури міста  Сумської міської ради;

- перелік ринків міста Суми та їх дислокація станом на 2017 року,
наданий управлінням розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та
регуляторної політики Сумської міської ради;

- перелік перейменувань топонімів міста Суми станом на 25.02.2016
року,  наданий управлінням архітектури та містобудування Сумської
міської ради;

- Генеральний план міста Суми, затверджений рішенням Сумської
міської ради від 19 грудня 2012 року № 1943-МР (зі змінами);

- План зонування території міста Суми, затверджений рішенням
Сумської міської ради від 06 березня 2013 року № 2180-МР (Схема
зонування території та Схема планувальних обмежень);

- Історико-архітектурний опорний план, межі і режими використання
зон охорони пам’яток та історичних ареалів м. Суми, затверджений
рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2012 року № 1943-МР (зі
змінами)

- рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 №1600-МР «Про
розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у місті Суми
ті їх архітектурного типу»;

- рішення Сумської міської ради від 30.11.2016 №1498-МР «Про
Правила розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької
діяльності на території міста Суми».
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3. Терміни

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності (далі ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з
полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд,
визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд,
і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасова
споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите
приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не
більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати
такого приміщення.

архітектурний тип ТС (далі - архітип) - зовнішній архітектурний
вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви
продукції та/або послуг, які надаються. При розташуванні ТС відповідно
до схеми розміщення ТС застосовуються типові ТС;

державний акт на право власності або постійного користування
земельною ділянкою - документ, що посвідчує право  власності або
постійного  користування  земельною ділянкою юридичною чи фізичною
особою, наданий в установленому порядку та оформлений за  формою,
затвердженою Кабінетом Міністрів України;

договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець
зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і
користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати
земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного
законодавства;

замовник - суб'єкт господарювання, який має намір розмістити ТС
на підставі паспорта прив'язки ТС;

зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна
рослинність природного і штучного походження на визначеній території
населеного пункту;

земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими
межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

зона – територія, стосовно якої (і відповідно до всіх земельних
ділянок, які там розташовані) планом зонування території
встановлюється містобудівний регламент дозволеного використання;

зони охорони пам'ятки (далі - зони охорони) - встановлювані
навколо  пам'ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона
охоронюваного ландшафту,  зона охорони археологічного культурного
шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання;

зонування – встановлення територіальних зон в межах  населеного
пункту з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів
нерухомості та встановленням містобудівного регламенту;

інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних,
транспортних споруд і комунікацій;
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історичний ареал – частина території м. Суми,  що зберегла
об'єкти культурної спадщини і пов'язані з  ними  розпланування  та
форму забудови,  які  походять з попередніх періодів розвитку, типові для
певних культур або періодів розвитку;

історико-архітектурний опорний план – основний документ, який
визначає культурну спадщину населеного місця та історико-культурну
цінність його території.;

лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній документації
межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих
земельних ділянок, природних меж та інших територій;

містобудівна документація - затверджені текстові та графічні
матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого
використання територій;

місця розташування ТС - визначене місце розміщення ТС у
Комплексній схемі, відповідає вимогам будівельних, санітарно-гігієнічних
норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимогам щодо охорони
навколишнього природного середовища та раціонального використання
територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-
господарського устрою;

комплексна схема розміщення ТС у місті Суми (далі – Комплексна
схема) – схема розміщення ТС на території міста Суми, на якій визначені
території для розміщення ТС, що включає в себе текстові та графічні
матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з
урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також
існуючих містобудівних обмежень і вимог щодо охорони навколишнього
природного середовища та раціонального використання територій,
охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою;

лінія забудови – відстань між червоною лінією та фасадом будівлі;
паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено

місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схема
благоустрою прилеглої території;

план зонування території (зонінг) - містобудівна документація, що
визначає умови та обмеження використання території для містобудівних
потреб у межах визначених зон;

прилегла територія – територія для благоустрою та
обслуговування ТС  на відстані 6 м по її периметру до проїжджої
частини дороги чи до меж земельної ділянки, яка перебуває у
власності/користуванні інших фізичних/юридичних осіб;

проектна документація - затверджені текстові та графічні
матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні,
архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також
кошториси об’єктів будівництва;

сервітут – право обмеженого користування чужим нерухомим
майном;
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санітарно-захисна зона – функціональна територія між промисловим
підприємством або іншим виробничим об'єктом, що є джерелом
надходження шкідливих чинників в навколишнє середовище, і найближчою
житловою забудовою (чи прирівняними до неї об'єктами), яка створюється
для зменшення залишкового впливу цих факторів до рівня гігієнічних
нормативів з метою захисту населення від їх несприятливого впливу;

схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній
формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів
щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС
(розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття
або замощення фігурними елементами тощо);

схема зонування – картографічний матеріал, якій відображає
розташування і типи територіальних  зон, що забезпечує надання
відповідних умов та обмежень в межах  населеного пункту;

стаціонарна ТС - споруда, яка може мати закрите приміщення для
тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30
кв.м;

територія – частина земної поверхні у визначених межах (кордонах)
з властивими їй географічним положенням, природними та створеними
діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором
та розташованими під нею надрами;

територіальна зона – територія (у визначених межах) на схемі
зонування, стосовно якої встановлені єдині зональні вимоги;

типові ТС - види ТС, виконані за проектами повторного
використання;

уповноважений орган – відповідний виконавчий орган Сумської
міської ради в галузі земельних відносин.

червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів
геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг,
майданів, які розділяють території забудови та території іншого
призначення.

4. Архітектурні типи.

Основними завданнями Комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд в місті Суми є: врахування типології елементів міського
середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-
культурних та обмежувальних чинників та розмежування формату:
зменшення площі тимчасових споруд у напрямку від периферії до
центральної частини міста, приведення їх до єдиної системи
архітектурних типів.

Не зважаючи на зростання кількості великих торгових закладів,
враховуючи специфіку Сумського регіону, необхідність кіосків у продажі
товарів та наданні послуг залишається важливою, навпаки збільшення
прошарку малих підприємців призводить до зростання чисельності
тимчасових споруд.
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Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з
полегшених  конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд,
визначених  технічним  регламентом будівельних виробів, будівель і
споруд,  і встановлюється  тимчасово, без улаштування фундаменту.

Архітектурні типи ТС - зовнішній вигляд тимчасових споруд із
розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції
та/або послуг, які надаються. Розробка архітектурних типів передбачає
сучасний дизайн, з високим рівнем якості реалізації зовнішнього
опорядження. Зовнішній вигляд споруд повинен вписуватись в екстер'єр
вулиць, відповідати характеру сформованої забудови району міста, в
якому передбачається розміщення об'єкта. Зовнішній вигляд та площа
регулюються кількістю модульних елементів, але з врахуванням обмежень
площі відповідно до кожної форматної зони.

Модульність обумовлює встановлення кратності конструктивних
елементів та планувальних параметрів зворотньої величини, що сприяє
конструктивній єдності та технологічності виготовлення конструкцій.

Матеріали, що пропонуються для виготовлення ТС - це матеріали
виробництва України (фасадні скління, композитні та сендвіч панелі та
ін.), що відповідають екологічним, санітарно-гігієнічним, технологічним та
протипожежним нормам.

Біля кожної тимчасової споруди для здійснення підприємницької
діяльності встановлюється урна для збирання твердих побутових відходів,
а також забезпечуватися прибирання прилеглої території в межах 10м.

Згідно рішення Сумської міської ради від 30 листопада 2016 року №
1498-МР «Про Правила розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території міста Суми», розміщення
холодильного та іншого обладнання поряд з ТС, яке необхідне для
забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм,
визначається паспортом прив'язки ТС. При цьому загальна площа, що
займає таке обладнання, не може перевищувати 25% площі ТС і
розміщуватися поряд з ТС. Таке обладнання повинне мати зовнішній
вигляд, який відповідає архітектурному типу ТС.

Для захисту ТС в нічний час передбачене влаштування ролетів або
встановлення інших антивандальних заходів.

До архітектурних типів ТС, як виключення, можуть застосовуватися
інші архітектурні типи конструкцій, якщо вони являють собою високо-
естетичні архітектурні рішення та мають погодження з Управлінням
архітектури та містобудування Сумської міської ради.

4.1. Функціональне призначення ТС
Кожне місце розміщення ТС у Комплексній схемі має визначене

функціональне призначення, якому повинно відповідати функціональне
призначення ТС, яка буде розміщена на цьому місці, тож ТС для
підприємницької діяльності поділяється на категорії , а саме:
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- продаж друкованих ЗМІ (продаж друкованих засобів масової
інформації);

- туристичні інформаційні центри, сувенірна продукція (продаж
виключно товарів туристичного напрямку);

- заклади швидкого харчування (кафе, кафетерії (без продажу
тютюнових виробів, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв);

- продаж безалкогольних напоїв (кафе, кафетерії (без продажу
тютюнових виробів, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв), реалізація
питної води);

- ТС з надання побутових послуг — тільки у внутрішньо-дворовій
частині кварталів (ремонт годинників, ремонт взуття чи одягу, заточка
ножів, тощо);

- ТС з продажу квітів (продаж квітів та садово-городнього
інвентарю);

- ТС з продажу непродовольчих товарів (продаж продуктів та
товарів широкого вжитку: продовольчих та непродовольчих товарів;
іграшок та товарів для дітей, книг, зоологічних товарів,  поліграфічної
продукції та канцелярії, інших товарів широкого вжитку та
непродовольчих товарів) та продовольчих товарів (продаж хлібобулочних
виробів, тощо).

4.2. Використання архітектурних типів.
Розміщення ТС у відповідності до форматної зони передбачає

визначення архітектурних типів та площі ТС для кожної зони за їх
функціональним призначенням. При цьому має бути вирішено завдання
щодо врахування типології елементів міського середовища,
архітектурних, функціонально-планувальних та історико-культурних
чинників; зменшення площі ТС у напрямку від околиць до центральної
частини міста.

До кожної форматної зони, окрім форматної зони «0» допускається
розміщення відповідних архітектурних типів.

Місце розташування - прив'язка до найближчого об'єкта, якому
присвоєна поштова адреса, в форматі: район, вулиця (проспект, бульвар
тощо), N будинку (у разі відсутності об'єкта, якому присвоєна поштова
адреса, має бути вказані інші орієнтири (перетин з іншого вулицею, номер
опори освітлення, інше).

5. Визначення форматних зон.

Розміщення ТС на територіях, які належать до парків, скверів тощо
відбувається відповідно до розробленої схеми розміщення ТС такого парку
або планувальною документацією території парку (скверу тощо);
розміщення ТС на території ринку як торговельного об’єкта
визначається планувальною документацією території цього ринку або
проектною документацією його споруди.
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Основними завданнями зонування розміщення тимчасових споруд є:
врахування типології елементів міського середовища, архітектурних,
функціонально-планувальних та історико-культурних чинників; зменшення
площі тимчасових споруд у напрямку від околиць до центральної частини
міста.

Містить перелік зон розміщення тимчасових споруд, поділ тимчасових
споруд відповідно до площі та архітипів, перелік об'єктів, вулиць,
проспектів, площ, бульварів тощо (вулично-шляхову мережу), що
визначають межі зон розміщення тимчасових споруд.

5.1. Форматна зона 0:
Заборонена форматна зона обумовлена межами визначеними у

пояснювальній записці до Історико-архітектурного опорного плану міста
Суми, а саме: територій пам'яток архітектури та містобудування, історії,
садово-паркового мистецтва, межами комплексних охоронних зон, межами
охоронних зон, межами охоронних зон пам’яток археології, межами
охоронної зони поселень тощо.

Розміщення тимчасових споруд ЗАБОРОНЕНО у зонах:
- охоронні зони пам’яток архітектури та історії, прилегла до них

лінія забудови та/або лінія зелених насаджень, а також території парків
та скверів, ділянки комплексного благоустрою та озеленення
загальноміського та районного значення, об'єкти природно-заповідного
фонду. Відповідно до Схеми зонування території, в межах рекреаційних
зон: активного відпочинку Р-2 (визначена для  виконання активних
рекреаційних функцій. До них належать міські території загального
користування з відповідними об'єктами для активного відпочинку
населення, громадські центри . Ці території мають бути забезпечені
високим рівнем благоустрою, належним переліком постійних споруд для
активного відпочинку, тимчасових споруд та інших об'єктів супутніх видів
активності) та озеленених територій загального користування Р-3
(Визначена для повсякденного відпочинку населення і включають парки,
сквери , сади, бульвари, міські ліси, водойми, лугопарки, лісопарки,
гідропарки, меморіальні парки) допускаються розміщення тимчасових
павільйонів і кіосків для будь-яких видів роздрібної торгівлі і
обслуговування та малих архітектурних форм, за умови спеціальних
погоджень від уповноваженого органу та за умови, що така діяльність не
суперечить цільовому призначенню територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, встановленим вимогам щодо охорони, відтворення та
використання їх природних комплексів та окремих об’єктів.

- зони прибережної захисної смуги, перша зона санітарної охорони
джерел водопостачання і майданчиків водопровідних споруд: обмеження
господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок,
навколо водойм та на островах. Прибережні захисні смуги є
природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської
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діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо
водойм та на островах забороняється: будівництво будь-яких споруд
(крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та
лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок
автомобілів. Відстань прибережної захисної смуги для малих річок,
струмків, а також ставків площею менш як 3 га - 25 метрів; для середніх
річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3
гектари - 50 метрів; для великих річок, водосховищ на них та озер - 100
метрів.

- зона в межах смуги червоних ліній міських вулиць і доріг;
- зона біля фасадів адміністративних і культових будівель,

безпосередньо біля пам'ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних
майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків і
декоративного благоустрою території;

- перелік основних зон обмежень (мінімальна відстань): від проїзної
частини вулиць не менше ніж 5 метрів, від підземного пішохідного
переходу не менше ніж 20 метрів, від перехрестя вулиць не менше ніж 20
метрів, від залізничних переїздів не менше ніж 100 метрів, від зупинки
міського транспорту на відстані ближче ніж 20 метрів в обидва боки по
тротуару від установленого дорожнього знака, що її позначає, від
капітальних споруд не менше ніж 10 метрів, від об’єктів пам‘ятно-
охоронного значення не менше ніж 20 метрів, від дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів не ближче ніж 50 метрів, від
медичних закладів не ближче ніж 30 метрів;

- охороні зони інженерних комунікацій.

5.2. Форматна зона 1:
Визначається в межах території історичного ареалу в зоні

регулювання забудови, відповідно до пояснювальній записці до Історико-
архітектурного опорного плану міста Суми, з уточненням по Схемі
планувальних обмежень та Схемі зонування території. Будівництво в
зонах регулювання забудови можуть здійснюватися лише за проектами,
погодженими з органами охорони культурної спадщини з зазначенням
всебічних композиційних обґрунтувань рішень щодо розміщення,
композиційних зв'язків з історичним центром, які мають виконуватися в
рамках передпроектних проробок.

Розміщення тимчасових споруд площею до 7 кв.м. у зонах:
- за межею тротуару, пішохідних доріжок, алей на відстані не менше

ніж 1 метр, але не ближче ніж 5 метрів до проїзної частини доріг і
вулиць;

- на вулицях і дорогах, де існуючи будинки, споруди та огорожа
розміщені на відстані менше ніж 5 метрів від проїзної частини,
дозволяється в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорожі;

- на тротуарах, ширина яких перевищує передбачену нормами ДБН
360-92** для вулиць відповідної категорії;
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- на відстані не менше 10 м від інших будівель та споруд, крім
випадків, коли згідно з будівельними нормами потрібна більша
протипожежна відстань

- формування мало-поверхової високощільної забудови: мінімальні
розміри формованих внутрішніх двориків визначаються вимогами інсоляції
при забезпеченні відстані між вікнами квартир, розміщених з
протилежного боку, не менше 15 м. ТС повинні розміщуватися до будинків
та інших споруд на відстані, яку слід приймати залежно від ступеня їх
вогнестійкості згідно з ДБН 360-92**, але не менше 10 м. Допускається
розташовувати вказані споруди біля зовнішніх стін будинків та інших
споруд, якщо такі стіни не мають отворів (прорізів) і відповідають
вимогам будівельних норм до протипожежних стін та за умови
забезпечення проїзду для пожежних машин згідно з вимогами нормативних
документів.

ДОПУСКАЮТЬСЯ:
ТС для підприємницької діяльності, а саме:
- продаж друкованих ЗМІ;
- туристичні інформаційні центри, сувенірна продукція;
- заклади швидкого харчування;
- продаж безалкогольних напоїв.
ТС з надання побутових послуг — тільки у внутрішньо-дворовій

частині кварталів (ремонт годинників, ремонт взуття чи одягу, заточка
ножей тощо).

5.3. Форматна зона 2:
За межами історичного ареалу, з уточненням по Схемі планувальних

обмежень та Схемі зонування території, вздовж магістральних вулиць
загального міського транспорту відповідно до Схеми магістралей
внутрішнього і зовнішнього транспорту.

Розміщення тимчасових споруд площею до 12 кв.м. у зонах:
- за межею тротуару, пішохідних доріжок, алей на відстані не менше

ніж 1 метр, але не ближче ніж 5 метрів до проїзної частини доріг і
вулиць;

- на вулицях і дорогах, де існуючи будинки, споруди та огорожа
розміщені на відстані менше ніж 5 метрів від проїзної частини,
дозволяється в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорожі;

- на тротуарах, ширина яких перевищує передбачену нормами ДБН
360-92** для вулиць відповідної категорії;

- на відстані не менше 10 м від інших будівель та споруд, крім
випадків, коли згідно з будівельними нормами потрібна більша
протипожежна відстань;

- формування мало-поверхової високощільної забудови: мінімальні
розміри формованих внутрішніх двориків визначаються вимогами інсоляції
при забезпеченні відстані між вікнами квартир, розміщених з
протилежного боку, не менше 15 м. ТС повинні розміщуватися до будинків
та інших споруд на відстані, яку слід приймати залежно від ступеня їх
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вогнестійкості згідно з ДБН 360-92**, але не менше 10 м. Допускається
розташовувати вказані споруди біля зовнішніх стін будинків та інших
споруд, якщо такі стіни не мають отворів (прорізів) і відповідають
вимогам будівельних норм до протипожежних стін та за умови
забезпечення проїзду для пожежних машин згідно з вимогами нормативних
документів.

ДОПУСКАЮТЬСЯ:
ТС для підприємницької діяльності, а саме:
- продаж друкованих ЗМІ;
- туристичні інформаційні центри, сувенірна продукція;
- заклади швидкого харчування;
- продаж безалкогольних напоїв.
ТС з продажу квитів;
ТС з надання побутових послуг — тільки у внутрішньо-дворовій

частині кварталів (ремонт годинників, ремонт взуття чи одягу, заточка
ножей тощо).

5.4. Форматна зона 3:
За межами історичного ареалу, в межах території кварталів вздовж

магістральних вулиць загального міського транспорту відповідно до
Схеми магістралей внутрішнього і зовнішнього транспорту, з уточненням
по Схемі планувальних обмежень та Схемі зонування території.

Розміщення тимчасових споруд площею до 20 кв.м. у зонах:
- за межею тротуару, пішохідних доріжок, алей на відстані не менше

ніж 1 метр, але не ближче ніж 5 метрів до проїзної частини доріг і
вулиць;

- на вулицях і дорогах, де існуючи будинки, споруди та огорожа
розміщені на відстані менше ніж 5 метрів від проїзної частини,
дозволяється в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорожі;

- на тротуарах, ширина яких перевищує передбачену нормами ДБН
360-92** для вулиць відповідної категорії;

- на відстані не менше 10 м від інших будівель та споруд, крім
випадків, коли згідно з будівельними нормами потрібна більша
протипожежна відстань;

- формування мало-поверхової високощільної забудови: мінімальні
розміри формованих внутрішніх двориків визначаються вимогами інсоляції
при забезпеченні відстані між вікнами квартир, розміщених з
протилежного боку, не менше 15 м. ТС повинні розміщуватися до будинків
та інших споруд на відстані, яку слід приймати залежно від ступеня їх
вогнестійкості згідно з ДБН 360-92**, але не менше 10 м. Допускається
розташовувати вказані споруди біля зовнішніх стін будинків та інших
споруд, якщо такі стіни не мають отворів (прорізів) і відповідають
вимогам будівельних норм до протипожежних стін та за умови
забезпечення проїзду для пожежних машин згідно з вимогами нормативних
документів.
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ДОПУСКАЮТЬСЯ:
ТС для підприємницької діяльності, а саме:
- продаж друкованих ЗМІ;
- туристичні інформаційні центри, сувенірна продукція;
- заклади швидкого харчування
ТС з продажу квитів та інш. підприємницької діяльності;
ТС з надання побутових послуг — тільки у внутрішньо-дворовій

частині кварталів (ремонт годинників, ремонт взуття чи одягу, заточка
ножей тощо).

5.5. Форматна зона 4:
За межами історичного ареалу, в межах території кварталів в зоні

багатоквартирної та громадської забудови, з уточненням по Схемі
планувальних обмежень та Схемі зонування території.

Розміщення тимчасових споруд площею до 30 кв.м. у зонах:
за межею тротуару, пішохідних доріжок, алей на відстані не менше

ніж 1 метр, але не ближче ніж 5 метрів до проїзної частини доріг і
вулиць;

на вулицях і дорогах, де існуючи будинки, споруди та огорожа
розміщені на відстані менше ніж 5 метрів від проїзної частини,
дозволяється в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорожі;

на тротуарах, ширина яких перевищує передбачену нормами ДБН
360-92** для вулиць відповідної категорії;

на відстані не менше 10 м від інших будівель та споруд, крім
випадків, коли згідно з будівельними нормами потрібна більша
протипожежна відстань

формування мало-поверхової високощільної забудови: мінімальні
розміри формованих внутрішніх двориків визначаються вимогами інсоляції
при забезпеченні відстані між вікнами квартир, розміщених з
протилежного боку, не менше 15 м. ТС повинні розміщуватися до будинків
та інших споруд на відстані, яку слід приймати залежно від ступеня їх
вогнестійкості згідно з ДБН 360-92**, але не менше 10 м. Допускається
розташовувати вказані споруди біля зовнішніх стін будинків та інших
споруд, якщо такі стіни не мають отворів (прорізів) і відповідають
вимогам будівельних норм до протипожежних стін та за умови
забезпечення проїзду для пожежних машин згідно з вимогами нормативних
документів.

ДОПУСКАЮТЬСЯ:
ТС для підприємницької діяльності, а саме:
- продаж друкованих ЗМІ;
- туристичні інформаційні центри, сувенірна продукція;
- заклади швидкого харчування
ТС з продажу квитів та інш. підприємницької діяльності;
ТС з надання побутових послуг — тільки у внутрішньо-дворовій

частині кварталів (ремонт годинників, ремонт взуття чи одягу, заточка
ножей тощо).
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6. Інвентарізація

При визначені кількості місць можливого розміщення тимчасових
споруд у Комплексній схемі було взято за основу збереження існуючих
тимчасових споруд з діючою дозвільною документацією, з урахуванням
вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих
містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного
середовища та раціонального використання територій, охорони історико-
культурної спадщини, земельно-господарського устрою.

В загалом, при інвентаризації, станом на 16.06.217 було надано 192
паспорта прив'язки та графічних матеріалів тимчасових споруд, з них:

- літніх майданчиків — 68;
- зони відпочинку — 4;
- ТС у складі ринку — 2;
- ТС у складі парку — 1;
- ТС на зупинці громадського транспорту — 7;
- громадська вбиральня — 1;
- продаж напої з авто — 1;
- без прив'язки ТС на схемі генерального плану — 1;
- ТС розміщені в  форматних зонах  - 106, з них з дозвільними

документами — 60:
- ТС розміщені в допустимих форматних зонах «1-4» - 38;
- ТС розміщені в забороненій форматній зоні «0» - 22.
Перелік проінвентаризованих графічних матеріалів та паспортів

прив'язки тимчасових споруд для підприємницької діяльності додається.
(Додаток 1)

7. Внесення змін до Комплексної схеми розміщення ТС

Зміни до Комплексної схеми вносяться шляхом прийняття відповідних
розпоряджень виконавчого органу Сумської міської ради, за умови
визначення Регламентом виконавчого органу Сумської міської ради.

До Комплексної схеми розміщення ТС допускається внесення змін:
1. Внесення змін та доповнень до архітектурних типів;
2. Запровадження нових та коригування існуючих зон обмежень на

розміщення тимчасових споруд, відповідно до зміни містобудівної
документації.


