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ВСТУП
Оновлення (уточнення) Плану зонування території міста Рівного розроблено
ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст
«ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя» на підставі договору №541-11-2021 від
17.05.2021р. з Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету
Рівненської міської ради, відповідно до завдання затвердженого міським головою
м. Рівне.
План зонування території (Зонінг) є містобудівною документацією місцевого
рівня, що виконується відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності». Зонінг призначений для регулювання планування та забудови території
міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, раціонального
використання території, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у
будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш
ефективного виду використання земельної ділянки, забезпечення вільного доступу
громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту.
Основною задачею зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та
умов використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано
по зонах (підзонах), містобудівних регламентів.
Проект «Оновлення (уточнення) плану зонування території міста Рівного»
розроблений на основі діючого генерального плану м. Рівного (коригування),
затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 11.04.2008 № 1411, земельного
кадастру міста та з урахуванням затвердженої рішеннями виконавчого комітету
Рівненської міської ради та погодженою начальником управління містобудування та
архітектури у 2007-2020 рр. містобудівної документації.
Відповідно до п. 8 ДБН Б.1.1-22:2017 внесення уточнень до плану зонування
території передбачає:
-

незначну зміну меж (контурів) зон, що пов'язано з перенесенням графічних
матеріалів зонінгу на актуалізовану картографічну основу у державній геодезичній
системі координат УСК-2000, врахуванням даних земельного кадастру та рішень,
прийнятих Рівненською міською радою;

-

розширення переліку переважних та супутніх видів забудови;

-

приведення текстової частини плану зонування до вимог ДБН Б.1.1-22:2017 та
вимог законодавства.
Нормативно-правовою базою для розробки Зонінгу є:

-

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-

Закон України «Про основи містобудування»;

-

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення містобудівної діяльності» № 1817-19 від 17.01.2017р. із змінами;

-

Земельний та Водний кодекси України;

-

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

-

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

-

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
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-

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

-

Інші законодавчі акти, якими встановлені повноваження місцевих рад у рішенні
питань забудови територій населених пунктів, благоустрою територій і окремих
земельних ділянок, а також передачі земельних ділянок у власність, користування
або продаж.

-

Наказ міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України «Порядок надання містобудівних обмежень забудови
земельної ділянки, їх склад та зміст» від 06 листопада 2017р. № 289 зі змінами.

Графічні матеріали виконані на картографічній основі в цифровій у державній
геодезичній системі координат УСК-2000, яка була надана Замовником.
Робота виконана в архітектурно-планувальній майстерні №5 (начальник –
Маслова М.О.) авторським колективом у складі:
Архітектурно-планувальна частина
Головний архітектор проекту

Маслова М.О.

Керівник групи

Ткаченко В.Г.

Провідний інженер

Петельська О.П.
Техніко-економічна частина

Заступник начальника майстерні

Тваровська К.В.

Головний економіст

Дубневич Л.В.

Інженер І кат.

Осьмірко Г.О.
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І. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.
Архітектурно-планувальна
структура
просторове
розміщення
магістральної вулично-дорожньої мережі і прилеглих до неї громадських просторів
(планувальний каркас населеного пункту), що у сукупності з вулицями та проїздами
формують інфраструктуру транспортного-пішохідного і велосипедного руху.
Будинок житловий одноквартирний - індивідуальний житловий будинок, що
має прибудинкову (присадибну) ділянку.
Будинок житловий багатоквартирний - житловий будинок, до складу якого
входить більше ніж одна квартира. Може бути зблокованого, секційного,
коридорного, галерейного і терасного типів.
Будинок житловий зблокований - будинок квартирного типу, що складається
з двох і більше квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну
(присадибну) ділянку або вулицю.
Будинок житловий секційного типу - будинок, що складається з однієї або
декількох секцій.
Будинок житловий коридорного (галерейного) типу - будинок, у якому
квартири (або кімнати гуртожитків) мають виходи через загальний коридор (галерею)
не менше ніж на двоє сходів.
Багатофункціональні споруди - будинки і комплекси, які формуються з
приміщень, їх груп, різного громадського, житлового та іншого призначення,
поєднання яких обумовлене економічною доцільністю і містобудівними вимогами.
Будівельний паспорт - визначає комплекс містобудівних та архітектурних
вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку,
садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного
поверху) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд,
гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.
Відсоток забудови - відношення площі під забудовою житлового будинку з
урахуванням площі в контурах, що виступають, до площі земельної ділянки.
Вбудоване приміщення - приміщення, що є частиною внутрішнього об’єму
будівлі з інакшим функціональним призначенням.
Вбудовано-прибудоване приміщення - приміщення, частина внутрішнього
об’єму яких є частиною внутрішнього об’єму основної будівлі, а інша частина –
прибудованою.
Вид використання території – забудова та інше використання території, що
поєднуються за подібністю відповідних ознак. Розрізняються переважні (безумовно
дозволені) та супутні (допоміжні), які є дозволеними за наявності переважних видів
використання.
Висота будівлі (будинку, споруди) - відстань (різниця висотних відміток) від
поверхні землі до найвіддаленішого по вертикалі конструктивного елементу будівлі
чи споруди (парапет, димовентканал, гребінь даху, тощо). В окремих випадках до
висоти будівлі (будинку, споруди) може бути включено встановлене на покрівлі
технологічне обладнання, або декоративні елементи фасадних вирішень. При
розміщенні будівлі на складному рельєфі (перепад по будинку понад 2,0м) висота
будинку визначається окремо для кожної характерної частини/фасаду; В граничних
параметрах регламентів відповідних зон параметр висоти будівлі визначений від
планувальної позначки землі.
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Вихідні дані для проектування - містобудівні умови і обмеження забудови
земельної ділянки, технічні умови, завдання на проектування.
Власність на землю - належність фізичній особі, юридичній особі,
територіальній громаді чи державі земельної ділянки на праві володіння,
користування та розпорядження нею.
Власник земельної ділянки - особа, яка в установленому законодавством
порядку отримала державний акт на право власності та має право володіти,
користуватись і розпоряджатись нею відповідно до її цільового призначення із
дотриманням обов'язків і набуттям прав, встановлених законодавством з метою
господарювання на ній.
Відчуження земельної ділянки - передача права власності на земельну
ділянку (тобто права володіння, користування та права розпоряджатися землею) її
власником іншій фізичній чи юридичній особі, територіальній громаді чи державі.
Відчуження може бути платне (купівля-продаж, міна) і безоплатне (дарування,
спадщина тощо).
Громадський центр - територія концентрованого розміщення закладів та
підприємств обслуговування населення, адміністративних будівель у планувальній
структурі населеного пункту. Громадські центри поділяються на: загальноміські,
багатофункціональні, центри міських адміністративних та планувальних районів,
спеціалізовані центри, центри виробничих зон.
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.
Дозволений (переважний та супутній) вид використання території –
використання, яке відповідає переліку переважних та супутніх видів використання
для відповідної зони встановленої в зонінгу відповідно до містобудівної документації.
Житловий район - елемент соціально-планувальної структури населеного
пункту, що обмежений магістралями (міського або районного значення), природними
рубежами з радіусом обслуговування 1,0 км - 1,5 км і складається з декількох
мікрорайонів та повного комплексу об’єктів періодичного обслуговування.
Забудова садибна - забудова, що загалом сформована індивідуальними чи
зблокованими житловими будинками.
Забудова багатоквартирна - територія житлової забудови або її частини, у
межах якої розташовуються багатоквартирні житлові будинки.
Забудова малоповерхова - забудова території до 3 поверхів (без урахування
мансардного поверху) житловими будинками різних типів.
Забудова середньоповерхова - забудова території 4-5 поверховими (без
урахування мансардного поверху) житловими будинками різних типів.
Забудова багатоповерхова - забудова території 6-9 поверховими (без
урахування мансардного поверху) житловими будинками різних типів.
Забудова підвищеної поверховості - забудова території 10-16 поверховими
житловими будинками різних типів.
Забудова висотна - забудова території житловими будинками різних типів
вище 16 поверхів.
Зона житлової забудови - зона населеного пункту, призначена для розміщення
житлової забудови і пов’язаних з нею громадських центрів, підприємств
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повсякденного та періодичного обслуговування населення, зелених насаджень та
вулично-дорожньої мережі.
Зона охорони пам’ятки культурної спадщини - прилегла до території
пам’ятки (в тому числі пам’ятки, внесеної до Списку всесвітньої спадщини)
територія, що визначається в установленому законодавством порядку.
Зона охорони археологічного культурного шару - територія за межами
пам’ятки археології та її охоронної зони, де виявлені окремі археологічні знахідки або
можливе існування археологічного культурного шару, призначена для забезпечення
збереження і дослідження пам’яток археології.
Зона охоронюваного ландшафту - природна незабудована чи переважно
природна з розосередженою історичною малоповерховою забудовою територія за
межами охоронної зони пам’яток культурної спадщини, з якою пам’ятки складають
єдине композиційно-пейзажне ціле, яка встановлюється для збереження характерного
історичного природного оточення пам’яток та відіграє разом з ними важливу роль у
формуванні образу населеного пункту або окремого пейзажу.
Зона регулювання забудови - забудована чи призначена під забудову
територія за межами охоронної зони пам’яток культурної спадщини, що визначається
для збереження домінуючої ролі пам’яток у композиції і пейзажі населеного пункту.
Зонування – встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з
визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та
встановленням містобудівного регламенту.
Інженерна інфраструктура - комплекс інженерних споруд і мереж.
Квартал - первинний елемент архітектурно-планувальної структури
населеного пункту, що є частиною його території, обмеженої червоними лініями
вулиць, у деяких випадках проїздами або природними межами.
Коефіцієнт забудови – відношення сумарної поверхової (загальної) площі
будинків та споруд до площі земельної ділянки. Встановлюється для житлової та
громадської забудови.
Коефіцієнт озеленення – співвідношення площі зелених насаджень
(збережених і запроектованих) до загальної площі земельної ділянки (%).
Мікрорайон - первинний елемент соціально-планувальної структури території
населеного пункту, який містить житлову забудову, повний комплекс об’єктів
повсякденного обслуговування, зелені насадження, об’єкти інженерно-транспортної
інфраструктури і обмежений магістральними вулицями загальноміського та
районного значення, а подекуди проїздами.
Район - елемент соціально-планувальної структури населеного пункту, що
обмежений магістралями (міського або районного значення), природними рубежами з
радіусом обслуговування 1,0 км-1,5 км. Житловий район складається з декількох
мікрорайонів та повного комплексу об'єктів періодичного обслуговування.
Лінія забудови - відстань між червоною лінією вулиці/провулку та
запроектованими, або існуючими фасадами будівель.
Лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній документації межі
розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних
ділянок, природних меж та інших територій.
Максимальний відсоток забудови у межах земельної ділянки – відношення
сумарної площі земельної ділянки, що може бути забудована, до всієї площі
земельної ділянки.
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Максимально допустима щільність населення (для багатоквартирної
житлової забудови), люд/га – відношення кількості осіб, що можуть проживати на
ділянці перспективної забудови, до площі ділянки за умови розташування на ділянці
зелених насаджень, майданчиків, місць паркування автомобілів, інженерного
обладнання, проходів та проїздів відповідно до державних будівельних норм.
Мінімальна площа земельної ділянки для розміщення об’єкта –
допускається не менька ніж сума площі, зайнятої існуючими чи запроектованим
об’єктом будівництва, площі необхідних озеленених територій, площі для паркування
автомобілів, проїздів та інших необхідних допоміжних об’єктів, призначених для
обслуговування і експлуатації об’єкта згідно з зонінгом.
Містобудівна документація - затверджені текстові та графічні матеріали з
питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій.
Містобудівний регламент - сукупність обов'язкових вимог до використання
земельних ділянок, що встановлюються у межах відповідних територіальних зон і
визначають дозволені види використання території земельних ділянок, граничні
(мінімальні і (або) максимальні) розміри земельних ділянок, граничні параметри
дозволеного будівництва та реконструкції об'єктів нерухомості, обмеження
використання земельних ділянок і об'єктів нерухомості, що встановлюються
відповідно до законодавства України. Містобудівний регламент використовується в
процесі проектування, забудови та наступної експлуатації об'єктів.
Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі містобудівні умови та обмеження - МУО) - документ, що містить комплекс
планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо
поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від
червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до
об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією;
Пішохідна зона - площі, майданчики, парки, сквери, бульвари, проходи і
вулиці в забудові населеного пункту, що призначені для руху пішоходів та
можливості проїзду (під’їзду) лише спеціального транспорту.
Планувальна позначка землі - рівень рельєфу на межі вимощення будівлі з
боку вулиці чи головного входу до будівлі.
Переважний вид використання території – вид використання, який
відповідає переліку дозволених видів для даної територіальної зони.
Приквартирна ділянка - земельна ділянка, що примикає до житлового
будинку (квартири) з безпосереднім виходом з будинку (квартири) на неї.
Реновація об’єктів історичної забудови - відновлення зовнішнього вигляду
морально і фізично застарілих будівель та споруд (за виключенням пам’яток та щойно
виявлених об’єктів культурної спадщини) з модернізацією внутрішнього планування
відповідно за сучасних вимог та з сучасними матеріалами.
Реновація територій історичної забудови - комплексна реконструкція
територій історичної забудови зі збереженням первісної/існуючої функції.
Реконструкція території з існуючою забудовою - оновлення території зі
зміною її функціонального призначення або цільового використання окремих
земельних ділянок, поліпшенням якості вуличної мережі, інженерного обладнання та
благоустрою, знесенням або перебудовою застарілих будівель та споруд, а також
спорудження нових об’єктів різного функціонального призначення відповідно до
містобудівної документації.
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Соціальна (суспільна) інфраструктура - комплекс закладів, установ та
підприємств обслуговування, які забезпечують соціальні запити населення у сфері
охорони здоров’я, виховання й освіти, культури, фізичної культури та спорту,
торгівлі, побутового, житлово-комунального обслуговування.
Соціально-планувальна структура - просторова локалізація центрів
громадського обслуговування населення різних рівнів і зон їхнього впливу, що
поділяються за рівнем обслуговування: повсякденного, періодичного та епізодичного.
Супутній вид використання території (земельної ділянки) – вид
використання, який є дозволенним та необхідним для забезпечення функціонування
переважного виду використання земельної ділянки.
Схема зонування – картографічний матеріал, якій відображає розташування і
типи територіальних зон (підзон), що забезпечує визначення відповідних умов та
обмежень у межах населеного пункту.
Територіальна зона - частина території населеного пункту з особливим,
визначеним законодавством, містобудівною документацією, землевпорядною
документацією, режимом використання, в тому числі з переважним функціональним
використанням, єдиними умовами та обмеженнями.
Територіальна підзона - частина зони, в межах якої деякі умови та обмеження
використання та забудови земельних ділянок відрізняються від аналогічних
показників територіальної зони, що пов’язане з відповідними планувальними
обмеженнями.
Транспортна інфраструктура - система транспортних споруд та мереж.
Умовна висота будівлі - найбільша різниця позначок між поверхнею проїзду
пожежних машин (в місцях можливої зупинки пожежної автодрабини) і підлогою
верхнього поверху, без врахування верхнього технічного поверху та крім спеціально
обумовлених у НД випадків.
Функціональна зона - частина території населеного пункту з явно вираженою
переважною функцією її містобудівного використання: житлова, громадська,
виробнича та рекреаційна, що відображається у містобудівній документації.
Функціональне зонування - визначення містобудівною документацією
віднесення території до відповідної функціональної зони.
Центр населеного пункту - центральна частина міста, селища, села, де
концентруються головні функції управління, культури, соціального обслуговування
населення та головні архітектурні ансамблі.
Цільове призначення земельної ділянки - використання земельної ділянки за
тим призначенням, яке визначене на підставі відповідної технічної документації із
землеустрою та чинного законодавства
Цінна історична забудова - будинки і споруди, що мають художню та
історичну цінність, є характерними для конкретного історичного населеного місця
або належать до характерних зразків архітектури та будівництва відповідної епохи і
поряд з пам’ятками архітектури відіграють визначальну роль у традиційному
міському середовищі.
Цілісне історичне архітектурно-містобудівне утворення - сукупність
підпорядкованих просторових структур, що складається з історичних будівель,
споруд, елементів планування (у тому числі незабудованих просторів - вулиць, площ,
скверів, алей тощо) та природного ландшафту, об’єднаних територіально та
композиційно, яка становить певну історичну, культурну, архітектурну, містобудівну,
етнографічну та ін. цінність і потребує збереження. Особливістю цілісного
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історичного архітектурно-містобудівного утворення є змінюваність в часі його
окремих елементів при стабільності загальних композиційних зв’язків, визначених
природними і соціальними умовами.
Щільність населення - відношення кількості населення до певної площі
території.
Щільність населення на території мікрорайону (брутто) - відношення
кількості населення до площі території мікрорайону з об'єктами повсякденного
обслуговування.
Щільність населення на території мікрорайону (нетто) - відношення
кількості населення до площі території земельної ділянки прибудинкової території.
Щільність житлового фонду - відношення сумарної загальної площі квартир у
житлових будинках до площі території відповідної територіальної одиниці.
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.

IІ. ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ. ТИПИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН.
При розроблені проекту «Оновлення (уточнення) плану зонування території
міста Рівного» (далі по тексту «План зонування», «Зонінг») був виконаний аналіз та
уточнення меж територіальних зон, встановлених чинною містобудівною
документацією – Правилами використання і забудови території (рішення Рівненської
міської ради від 11.04.2008 №1411), з урахуванням існуючого використання території,
перспективного функціонально-планувального розвитку міста і його окремих
функціональних зон, визначених діючою містобудівною документацією та
кадастровим планом.
Межі територіальних зон (підзон) прийняті з урахуванням:







адміністративних меж міста (районів/мікрорайонів/кварталів в місті);
червоних ліній вулиць;
меж земельних ділянок однорідного використання;
меж або ліній відводів для інженерних комунікацій;
меж природних об'єктів;
існуючого функціонального використання земельних ділянок.

Для кожної територіальної зони (підзони) встановлений відповідний
містобудівний регламент як сукупність видів використання та граничних параметрів
будівництва і реконструкції об’єктів нерухомості, єдиний для усіх об’єктів у її межах.
Територіальні зони відображені на Схемі зонування території – складовій частині
Зонінгу. Кодові позначки територіальних зон приведені у відповідність до вимог п.
5.8 ДБН Б.1.1-22:2017.
Проектом передбачено таке функціональне призначення окремих територій
(типи територіальних зон):
-

громадські - Г;
житлові - Ж;
ландшафтно-рекреаційні - Р;
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-

курортні - К;
зони транспортної інфраструктури - ТР;
зони інженерної інфраструктури - ІН;
комунально-складські - КС;
виробничі - В;
спеціальні - С;
сільськогосподарського призначення - СВ.

Нижче, в таблиці №ІІ-1, наведений перелік типів територіальних зон,
прийнятий для м. Рівне та їх співвідношення з типами територіальних зон,
встановлених Правилами використання і забудови території (рішення Рівненської
міської ради від 11.04.2008 №1411).
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Таблиця №ІІ-1
Типи територіальних зон,
встановлені Правилами використання і забудови території
(рішення Рівненської міської ради від 11.04.2008 №1411)

Типи територіальних зон,
відповідно до вимог ДБН Б.1.1-22:2017

Д-1

Території громадсько-ділової та комерційної
діяльності
Центральна громадсько-ділова зона

І. Громадські зони:

Д-2

Громадсько-ділова зона районного значення

Г-2
Г-2-Ж

Д-3

Громадсько-ділова зона місцевого значення

Г-2-1

Н-1

Зона розміщення об'єктів наукового обслуговування
та підготовки кадрів

Г-3-1

Г-1
Г-1-ЖВЩ
Г-1- ЖСЩ
Г-1- ЖНЩ
Г-1-Л
Г-1-Н

Г-3-4
Г-4
Л-1

Території невиробничої діяльності
Зона розміщення лікувальних та
оздоровчих закладів

лікувально- Г-5
Г-6

Зона загальноміського центру
Підзона житлової забудови високої щільності
Підзона житлової забудови середньої щільності
Підзона житлової забудови низької щільності
Підзона лікувальних закладів
Підзона вищих, професійно-технічних навчальних
закладів та наукових установ
Громадська зона районного значення
Підзона громадської зони районного значення з
можливістю розташування житлових будинків
Зона розміщення об’єктів повсякденного
обслуговування
Зона шкіл та ДНЗ, позашкільних та спеціалізованих
навчальних закладів.
Зона вищих, професійно-технічних навчальних
закладів та наукових установ.
Культурна та спортивна зона
Лікувальна зона
Торговельна зона
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Ж-1

Житлові території
Зона садибних та блокованих житлових будинків

Ж-1
Ж-2
Ж-2-1
Ж-2-2

Ж-2
Ж-4
Ж-3
Ж-5

Зона багатоквартирних житлових будинків до 3-х
поверхів.
Зона багатоквартирних житлових будинків з
кількістю поверхів від 4 до 9.
Зона 4-поверхових та 5-поверхових багатоквартирних
житлових будинків.
Зона мішаної багатоквартирної забудови з кількістю
поверхів до 9 (історична частина міста).
Рекреаційні зони

Ж-3
Ж-4
Ж-4-1
Ж-7

Р-1
Р-2
Р-3

Р-1
Р-2

Зона відпочинку
Зона природних ландшафтів

ТР

Зона туристично-рекреаційного комплексу
Території транспортної інфраструктури

КВТ

З
М

Зона залізниці
Зона магістралей

ТР-1
ТР-2
ІН

СПК

Комунальна зона спеціального призначення

КС-3-1

ІІ. Житлові зони:
Зона садибної забудови
Зона блокованої забудови
Зона змішаної садибної та блокованої забудови
середньої щільності
Зона змішаної садибної та блокованої забудови
середньої щільності (центральна частина міста).
Зона багатоквартирної житлової забудови до 4
поверхів включно
Зона багатоквартирної житлової забудови від 5 до 9
поверхів
Зона розташування багатоквартирних житлових
будинків 5 поверхів
Зона змішаної житлової забудови
ІІІ. Ландшафтно-рекреаційні зони:
Зона об'єктів природно-заповідного фонду
Рекреаційна зона активного відпочинку
Рекреаційна зона озеленених територій загального
користування
ІV. Курортні зони:
Зона розміщення установ відпочинку і туризму
V. Зони транспортної інфраструктури:
Зона транспортної інфраструктури
Зона вулиць, майданів (в межах червоних ліній), доріг
VІ. Зони інженерної інфраструктури
Зона розміщення об'єктів інженерної інфраструктури
VІІ. Комунально-складські зони
Зона розміщення кладовищ
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СПКГ Зона об'єктів комунального господарства

П-4
П-3
П-2
П-1

СПРТ
СЗЗ

КС-5

Виробничі зони
Зона підприємств II та I класу шкідливості (санітарнозахисна зона - 500 - 1000 м.).
Зона підприємств III класу шкідливості (санітарнозахисна зона – 300 м).
Зона підприємств IV класу шкідливості (санітарнозахисна зона - 100 м.)
Комунально-складська зона, зона підприємств V
класу шкідливості (санітарно-захисна зона - 50 м.)
Території спеціального призначення
Зона військових об'єктів та інші режимні території
Санітарно-захисні зони

СПСГ Зона
розміщення
господарства.

підприємств

В-2
В-3
В-4
В-5
С-2
С-4

сільського СВ-2

Зона розміщення об'єктів V класу санітарної
класифікації
VІІІ. Виробничі зони
Зона розміщення підприємств ІІ класу шкідливості
(СЗЗ-500м)
Зона розміщення підприємств ІІІ класу шкідливості
(СЗЗ-300м)
Зона розміщення підприємств ІV класу шкідливості
(СЗЗ-100м)
Зона розміщення підприємств V класу шкідливості
(СЗЗ-0…50м)
ІХ. Спеціальні зони
Зона військових об’єктів (спецтериторій)
Зона зелених насаджень спеціального призначення
Х. Зони сільськогосподарського призначення
Зона сільськогосподарських підприємств, установ та
організацій
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ІІІ. МІСТОБУДІВНИЙ РЕГЛАМЕНТ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН.

ІІІ.1. Переважні та супутні види використання земельних ділянок.
Містобудівний регламент, встановлений для кожної територіальної зони
(підзони), визначає види дозволеного використання земельних ділянок та граничні
параметри дозволеного нового будівництва та реконструкції об'єктів нерухомості, які
викладені у містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельних ділянок. У
межах територіальних зон, перелік яких наведений вище, встановлюються:
- переважні види використання;
- супутні види використання;
- щільність населення в межах житлової забудови;
- відсоток озеленення (для рекреаційних зон);
- гранична поверховість або висота будівель у метрах.
- максимальний відсоток забудови (для житлової, громадської та
рекреаційної забудови);
- максимальна висота та тип огорож;
- інші граничні параметри дозволеного будівництва та реконструкції
об'єктів нерухомості, обмеження використання земельних ділянок і
об'єктів нерухомості, що встановлюються відповідно державних
будівельних норм та законодавства України
До переважних видів забудови та використання земельних ділянок
відносяться види забудови та використання територій, які при умові дотримання
будівельних норм, стандартів, та інших відповідних вимог, є безпосередньо
передбаченими в цій зоні і не забороняються.
До супутніх видів забудови та використання земельних ділянок відносяться
види забудови та використання, які є допоміжними (створюють додаткові
можливості) щодо переважних видів. Супутні види забудови та використання не
повинні знижувати можливість ефективного користування за переважними видами на
прилеглих земельних ділянках.
При відсутності на земельній ділянці переважного виду використання супутній
вид не допускається.
Інженерно-технічні об’єкти, споруди та комунікації, що забезпечують
реалізацію переважних та супутніх видів використання для окремих земельних
ділянок (електро-, водо-, газозабезпечення, каналізація, телефонізація і т.д.) також
відносяться до супутніх видів використання, при умові їх відповідності будівельним
нормам та правилам, технологічним стандартам безпеки, технічним умовам, що
підтверджуються при узгодженні архітектурно-будівельної документації.
Інженерно-технічні об’єкти, споруди, що розташовані на спеціально виділених
для них земельних ділянках і які забезпечують використання та функціонування
об'єктів нерухомості в масштабах однієї або декількох зон (комплексів, кварталів), є
об'єктами, допустимість розміщення та граничні параметри необхідно отримання
спеціальних узгоджень в окремих випадках і шляхом громадських обговорень.
Зміна видів використання земельних ділянок і об’єктів нерухомості фізичними
та юридичними особами здійснюється у відповідності до переліку переважних,
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супутніх видів забудови в межах відповідної територіальної зони за дотримання
інших вимог містобудівних регламентів, в порядку, визначеному законодавством.
Земельні ділянки та розташовані на них об’єкти, які існували до впровадження
в дію Зонінгу, граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту,
можуть використовуватися без визначення терміну їх приведення у відповідність з
містобудівним регламентом, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров’я
людей, для навколишнього середовища, об’єктів культурної спадщини та природнозаповідного фонду.
Нижче наведений перелік дозволених видів використання земельних ділянок,
розташованих у межах відповідних територіальних зон.

І. Громадські зони
Г-1. Зона загальноміського центру
Переважні види використання:
1.
Організації та установи управління, центри адміністративних послуг.
2.
Банківські установи.
3.
Відділення зв’язку, АТС.
4.
Суди, юридичні консультації, нотаріальні контори.
5.
Відділення поліції, опорні пункти охорони порядку.
6.
Багатоквартирні житлові будинки (висотою орієнтовно 5 поверхів
можливістю додатково влаштувати мансарду).

з

Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти:
7.
Наукові, науково-дослідні, проектні, проектно-конструкторські організації.
8.
Заклади вищої, професійної (професійно-технічної) освіти, коледжі, технікуми.
9.
Заклади загальної середньої освіти та дошкільного виховання.
10. Спеціалізовані заклади позашкільної освіти.
11. Офісні будівлі.
12. Спортивні зали загального користування, реабілітаційні приміщення.
13. Басейни загального користування.
14. Універсальні, виставкові, концертні зали.
15. Центри культури та дозвілля, бібліотеки.
16. Театри, кінотеатри, цирки.
17. Культової та релігійної діяльності, крім цвинтарів та крематоріїв.
18. Лікувально-профілактичні заклади, пункти медичного обслуговування та
консультації.
19. Підприємств торгівлі (магазини продовольчих і непродовольчих товарів,
аптеки)
20. Підприємств харчування (заклади ресторанного господарства).
21. Майстерні побутового обслуговування, перукарні.
22. Готелі.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
23. Багатоквартирні житлові будинки висотою понад 5 поверхів, що існували до
моменту прийняття уточнення зонінгу (можлива реконструкція з незначними змінами
ТЕП (загальної площі будинку) не більше 10%).
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24. Громадські будівлі різноманітного функціонального призначення, що існували
до моменту прийняття уточнення зонінгу, які передбачається реконструювати з
значними змінами ТЕП (загальна площа приміщень будинку) понад 10%.
25. Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної
торгівлі.
26. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
27. Громадські вбиральні.
28. Сквери, алеї, парки.
Супутні види використання:
29. Вбудовані приміщення громадського призначення в складі новобудов, при
дотриманні вимог профільних ДБН.
30. Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські.
31. Розподільні трубопровідні мережі, комунікації, об’єкти інженерної
інфраструктури.
32. Об’єкти пожежної охорони.
33. Майданчики для сміттєзбірників.
34. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту
для обслуговування об’єктів зони.
Г-1-ЖВЩ ― Підзона житлової забудови високої щільності.
Переважні види використання:
1. Багатоквартирні житлові будинки (висотою орієнтовно до 5 поверхів включно.
Щільність мікрорайону (кварталу) не вище 320 осіб/га).
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти:
2. Заклади освіти та виховання
3. Спеціалізовані заклади позашкільної освіти.
4. Офісні будівлі.
5. Спортивні зали загального користування, реабілітаційні приміщення.
6. Басейни загального користування.
7. Універсальні, виставкові, концертні зали.
8. Центри культури та дозвілля, бібліотеки.
9. Культової та релігійної діяльності, крім цвинтарів та крематоріїв;
10. Лікувально-профілактичні, пункти медичного обслуговування та консультації.
11. Підприємств торгівлі (магазини продовольчих і непродовольчих товарів, аптеки).
12. Підприємств харчування (заклади ресторанного господарства).
13. Майстерні побутового обслуговування, перукарні.
14. Готелі.
15. Тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.
16. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
17. Сквери, алеї, парки.
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Супутні види використання:
18. Вбудовані приміщення громадського призначення в складі новобудов, при
дотриманні вимог профільних ДБН.
19. Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські.
20. Розподільні
трубопровідні
мережі,
комунікації,
об’єкти
інженерної
інфраструктури.
21. Об’єкти пожежної охорони.
22. Майданчики для сміттєзбірників.
23. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту для
обслуговування об'єктів зони.
Г-1-ЖСЩ ― Підзона житлової забудови середньої щільності.
Переважні види використання:
1. Багатоквартирні житлові будинки (висотою орієнтовно до 4 поверхів з
можливістю додатково влаштувати мансарду. Щільність мікрорайону (кварталу)
не вище 260 осіб/га).
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Заклади освіти та виховання.
Спеціалізовані заклади позашкільної освіти.
Офісні будівлі.
Спортивні зали загального користування, реабілітаційні приміщення.
Басейни загального користування.
Універсальні, виставкові, концертні зали.
Центри культури та дозвілля, бібліотеки.
Культової та релігійної діяльності, крім цвинтарів та крематоріїв;
Лікувально-профілактичні, пункти медичного обслуговування та консультації.
Підприємств торгівлі (магазини продовольчих і непродовольчих товарів, аптеки).
Підприємств харчування (заклади ресторанного господарства).
Майстерні побутового обслуговування, перукарні.
Готелі.
Тимчасові споруди для роздрібної торгівлі;
Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
Супутні види використання:
Вбудовані приміщення громадського призначення в складі новобудов, при
дотриманні вимог профільних ДБН.
Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські.
Розподільні
трубопровідні
мережі,
комунікації,
об’єкти
інженерної
інфраструктури.
Об’єкти пожежної охорони.
Майданчики для сміттєзбірників.
Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту для
обслуговування об'єктів зони.
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Г-1-ЖНЩ ― Підзона житлової забудови низької щільності.
Переважні види використання:
1.Одноквартирні індивідуальні житлові будинки, з прибудинковою (присадибною)
ділянкою.
2. Одноквартирні зблоковані житлові будинки з прибудинковою (присадибною)
ділянкою.
3. Зблоковані житлові будинки квартирного типу, що складаються з двох і більше
квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну (присадибну) ділянку
або вулицю.
4. Багатоквартирні житлові будинки (висотою орієнтовно до 4 поверхів включно.
Щільність мікрорайону (кварталу) не вище 220 осіб/га).
5. Заклади освіти та виховання.
6. Спеціалізовані заклади позашкільної освіти.
7. Офісні будівлі.
8. Тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти:
9. Спортивні зали загального користування, реабілітаційні приміщення.
10. Басейни загального користування.
11. Універсальні, виставкові, концертні зали.
12. Центри культури та дозвілля, бібліотеки.
13. Культової та релігійної діяльності, крім цвинтарів та крематоріїв.
14. Лікувально-профілактичні, пункти медичного обслуговування та консультації.
15. Підприємств торгівлі (магазини продовольчих і непродовольчих товарів, аптеки).
16. Підприємств харчування (заклади ресторанного господарства).
17. Майстерні побутового обслуговування, перукарні.
18. Готелі.
19. Тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.
20. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
Супутні види використання:
19. Вбудовані приміщення громадського призначення в складі новобудов, при
дотриманні вимог профільних ДБН.
20. Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські.
21. Розподільні трубопровідні мережі, комунікації, об’єкти інженерної
інфраструктури.
22. Об’єкти пожежної охорони.
23. Майданчики для сміттєзбірників.
24. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту
для обслуговування об’єктів зони.
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Г-1-Л ― Підзона лікувальних закладів.
Переважні види використання:
1.Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування.
2. Лікарні профільні.
3. Поліклініки, пункти медичного обслуговування, консультації.
4. Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі.
5. Аптеки.
6. Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги.
7. Станції переливання крові.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
8. Будівлі органів правосуддя.
9. Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані офісні будівлі.
10. Окремо розташовані підприємства громадського харчування.
11. вбудовані/прибудовані приміщення іншого (непрофільного) громадського
призначення, при дотриманні вимог профільних ДБН.
12. Тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.
13. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
14. Сквери, алеї, парки.
15. Об’єкти функціонального призначення зазначені в (1-5 пунктах) поверховістю
понад 5 поверхів (можливість реконструкції).
Супутні види використання:
16. Розподільні
трубопровідні
мережі,
комунікації,
об’єкти
інженерної
інфраструктури.
17. Об’єкти пожежної охорони.
18. Майданчики для сміттєзбірників.
19. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту
обслуговування будівель зони.
Г-1-Н ― Підзона вищих, професійно-технічних навчальних закладів та наукових
установ.
Переважні види використання:
1. Вищі та професійно-технічні навчальні заклади.
2. Наукові, науково-дослідні, проектні, проектно-конструкторські організації.
3. Спортзали, басейни.
4. Спортивні майданчики, тенісні корти.
5. Вбудовані підприємства громадського харчування: кафе, бари, ресторани,
закусочні.
6. Гуртожитки та будинки сімейного типу для проживання студентів та
викладацького складу, що існували на момент затвердження уточнення зонінгу
(можливість реконструкції з незначними змінами ТЕП (загальної площі приміщень)
не більше 10%).
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7. Сквери, бульвари.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
8. Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані офісні будівлі.
9. Аптеки.
10. Магазини продовольчих та непродовольчих товарів.
11. Окремо розташовані підприємства громадського харчування;
12. Вбудовані/прибудовані приміщення іншого (непрофільного) громадського
призначення, при дотриманні вимог профільних ДБН;
13. Тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.
14. Стоянки для постійного зберігання індивідуальних транспортних засобів
районного значення;
15. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому;
16. Сквери, алеї, парки.
Супутні види використання:
трубопровідні мережі, комунікації,

17. Розподільні
об’єкти інженерної
інфраструктури.
18. Об’єкти пожежної охорони.
19. Майданчики для сміттєзбірників.
20. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту
обслуговування будівель зони.
21. Споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для
обслуговування цієї підзони.
Г-2. Громадська зона районного значення
Переважні види використання:
Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти:
1. Міжшкільні навчальні комбінати.
2. Спеціалізовані заклади позашкільної освіти.
3. Освітні та науково-дослідні заклади.
4. Станції (підстанцій) екстреної медичної допомоги.
5. Центри зайнятості населення базового рівня.
6. Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять.
7. Спортивні зали загального користування.
8. Басейни загального користування.
9. Приміщень реабілітаційного призначення.
10. Виставкові, концертні зали.
11. Бібліотеки.
12. Центри культури та дозвілля.
13. Театри, кінотеатри.
14. Культової та релігійної діяльності, крім цвинтарів та крематоріїв.
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15. Підприємств торгівлі (магазини продовольчих і непродовольчих товарів, ринкові
комплекси, аптеки)
16. Підприємств харчування (заклади ресторанного господарства).
17. Майстерні побутового обслуговування, перукарні.
18. Організації та установи управління, центри адміністративних послуг.
19. Офісні будівлі.
20. Відділення банківських установ.
21. Суди, юридичні консультації, нотаріальні контори.
22. Житлово-експлуатаційні організації.
23. Готелі.
24. Сквери, алеї, парки.
25. Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
26. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
27. Громадські вбиральні.
28. Автозаправні станції.
Супутні види використання:
29. Вбудовані приміщення іншого громадського призначення в складі новобудов,
при дотриманні вимог профільних ДБН.
30. Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські.
31. Розподільні трубопровідні мережі, комунікації, об’єкти інженерної
інфраструктури.
32. Об’єкти пожежної охорони.
33. Майданчики для сміттєзбірників.
34. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту для
обслуговування об’єктів зони.
Г-2-Ж. Підзона громадської зони районного значення з можливістю
розташування житлових будинків.
Переважні види використання:
Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти:
1. Міжшкільні навчальні комбінати.
2. Спеціалізовані заклади позашкільної освіти.
3. Станції (підстанцій) екстреної медичної допомоги.
4. Центри зайнятості населення базового рівня.
5. Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять.
6. Спортивні зали загального користування.
7. Басейни загального користування.
8. Приміщень реабілітаційного призначення.
9. Виставкові, концертні зали.
10. Бібліотеки.
11. Центри культури та дозвілля.
12. Театри, кінотеатри.
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13. Культової та релігійної діяльності, крім цвинтарів та крематоріїв.
14. Підприємств торгівлі (магазини продовольчих і непродовольчих товарів, ринкові
комплекси, аптеки).
15. Підприємств харчування (заклади ресторанного господарства).
16. Майстерні побутового обслуговування, перукарні.
17. Організації та установи управління, центри адміністративних послуг.
18. Офісні будівлі.
19. Відділення банківських установ.
20. Суди, юридичні консультації, нотаріальні контори.
21. Житлово-експлуатаційні організації.
22. Готелі.
23. Сквери, алеї, парки.
24. Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної торгівлі
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
25. Одноквартирні індивідуальні житлові будинки, з прибудинковою (присадибною)
ділянкою.
26. Одноквартирні зблоковані житлові будинки з прибудинковою (присадибною)
ділянкою.
27. Зблоковані житлові будинки квартирного типу, що складаються з двох і більше
квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну (присадибну)
ділянку або вулицю.
28. Багатоквартирні житлові будинки (висотою орієнтовно до 4 поверхів включно) з
вбудованими приміщеннями громадського призначення;
29. Багатоквартирні житлові будинки висотою понад 4 поверхів з вбудованими
приміщеннями громадського призначення (окремі секції/частини будинку в
якості архітектурних акцентів);
30. Багатоквартирні житлові будинки висотою понад 4 поверхи, що існували на
момент прийняття уточнення зонінгу (можливість реконструкції без зміни ТЕП
(загальної площі приміщень) понад 10%);
31. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
32. Громадські вбиральні.
Супутні види використання:
загалом в межах зони:
33. Вбудовані приміщення іншого громадського призначення в складі новобудов,
при дотриманні вимог профільних ДБН.
34. Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські.
35. Розподільні
трубопровідні
мережі,
комунікації,
об’єкти
інженерної
інфраструктури.
36. Об’єкти пожежної охорони.
37. Майданчики для сміттєзбірників.
38. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту для
обслуговування об'єктів зони.
в межах присадибних ділянок:
39. Господарські будівлі та гаражі.
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40. Будівлі та приміщення індивідуальної трудової та підприємницької діяльності
відповідно до принципів добросусідства, санітарних та протипожежних норм.
41. Сади, городи, теплиці, оранжереї та інші споруди, що пов’язані з вирощуванням
квітів, фруктів та овочів.
42. Лазні, сауни, басейни (за умов каналізування стоків).
Г-2-1. Зона розміщеня об’єктів повсякденного обслуговування.
Переважні види використання:
Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти:
1. Заклади дошкільної та загальної середньої освіти.
2. Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять.
3. Спортивні зали загального користування, реабілітаційні приміщення.
4. Басейни загального користування.
5. Бібліотеки, клубні приміщення.
6. Магазини продовольчих та непродовольчих товарів.
7. Підприємства харчування.
8. Майстерні побутового обслуговування.
9. Відділення зв’язку.
10. Опорні пункти охорони порядку.
11. Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
12. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
13. Громадські вбиральні.
14. Сквери, алеї, парки.
15. Будівлі зазначені в пунктах 1-15 поверховістю понад 4 поверхи в якості
архітектурних акцентів.
Супутні види використання:
16. Вбудовані приміщення іншого громадського призначення в складі новобудов, при
дотриманні вимог профільних ДБН.
17. Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські.
18. Розподільні
трубопровідні
мережі,
комунікації,
об’єкти
інженерної
інфраструктури.
19. Об’єкти пожежної охорони.
20. Майданчики для сміттєзбірників.
21. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту для
обслуговування об'єктів зони.
Г-3-1. Зона шкіл та ДНЗ, позашкільних та спеціалізованих навчальних
закладів.
Переважні види використання:
1. Заклади дошкільної освіти.
2. Заклади дошкільної освіти, об’єднані з закладом загальної середньої освіти.
3. Заклади загальної середньої освіти, гімназії, ліцеї.
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4. Школи-інтернати.
5. Міжшкільні навчально-виробничі комбінати.
6. Спеціалізовані заклади позашкільної освіти.
7. Сквери, озеленені простори.
8. Спортивні зали.
9. Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські.
10. Музеї та бібліотеки.
Супутні види використання:
11. Розподільні
трубопровідні
мережі,
комунікації,
об’єкти
інженерної
інфраструктури.
12. Об’єкти пожежної охорони.
13. Майданчики для сміттєзбірників.
14. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту для
обслуговування об'єктів зони.
Г-3-4. Зона вищих, професійно-технічних навчальних закладів та наукових
установ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Переважні види використання:
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти, коледжі, технікуми.
Заклади вищої освіти.
Науково-дослідні, проектні, проектно-конструкторські організації.
Сквери, озеленені простори.
Спортивні зали.
Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські.
Об'єкти публічних виступів.
Музеї та бібліотеки.
Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.

Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
10. Будівлі міліцейських та пожежних служб.
11. Офісні будівлі.
12. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
13. Громадські вбиральні.
14. Існуючі на момент прийняття зонінгу гуртожитки та будинки сімейного типу для
проживання студентів і викладацького складу (можливість реконструкції без
суттєвої зміни ТЕП (загальної площі приміщень) понад 10%).
Вбудовані або прибудовані:
15. Пункти медичного обслуговування, консультації.
16. Магазини.
17. Аптеки.
18. Об'єкти побутового обслуговування, перукарні.
19. Пошта, відділення зв'язку.
20. Приймальні пункти пральні та хімчистки.
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21. Вбудовані приміщення іншого громадського призначення, при дотриманні вимог
профільних ДБН.
22. Заклади громадського харчування.
Супутні види використання:
23. Розподільні
трубопровідні
мережі,
комунікації,
об’єкти
інженерної
інфраструктури.
24. Об’єкти пожежної охорони.
25. Майданчики для сміттєзбірників.
26. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту для
обслуговування об'єктів зони.
Г-4. Культурна та спортивна зона.
Переважні види використання:
1.
Будинку культури.
2.
Музеї.
3.
Театри.
4.
Концертні зали
5.
Виставкові зали
6.
Клубні установи та центри дозвілля.
7.
Бібліотеки.
8.
Культові споруди.
9.
Стадіони, спортивні та фізкультурні майданчики.
10. Спортивні зали.
11. Басейни.
12. Спортивно-оздоровчі комплекси, фітнес-клуби
13. Громадські будівлі, що існували в даній зоні на момент уточнення зонінгу
(можлива реконструкція/реставрація без зміни функціонального призначення).
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
14. Громадські будівлі, що існували в даній зоні на момент уточнення зонінгу
(можлива реконструкція зі зміною функціонального призначення об'єкту).
Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти:
15. Вищі та професійно-технічні навчальні заклади.
16. Науково-дослідні, проектні, проектно-конструкторські організації.
17. Об’єкти оздоровчого обслуговування.
18. Культової та релігійної діяльності, крім цвинтарів та крематоріїв.
19. Спортивні зали.
20. Відкриті громадські простори для культурно-масових заходів.
21. Музеї та бібліотеки.
22. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
23. Громадські вбиральні.
24. Сквери, алеї, парки.
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Супутні види використання:
25. Вбудовані приміщення громадського призначення в складі новобудов, при
дотриманні вимог профільних ДБН.
26. Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські.
27. Розподільні трубопровідні мережі, комунікації, об’єкти інженерної
інфраструктури.
28. Об’єкти пожежної охорони.
29. Майданчики для сміттєзбірників.
30. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту
для обслуговування об'єктів зони.
Г-5. Лікувальна зона
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Переважні види використання:
Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування.
Лікарні профільні.
Поліклініки, пункти медичного обслуговування, консультації.
Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі.
Аптеки.
Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Станції переливання крові.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:

8. Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані офісні будівлі.
9. Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані підприємства громадського
харчування.
10. Вбудовані/прибудовані приміщення іншого (непрофільного) громадського
призначення, при дотриманні вимог профільних ДБН.
11. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
12. Сквери, алеї, парки.
13. Об'єкт функціонального призначення зазначені в (1-5 пунктах) поверховістю
понад 5 поверхів.
Супутні види використання:
14. Розподільні
трубопровідні
мережі,
комунікації,
об’єкти
інженерної
інфраструктури.
15. Об’єкти пожежної охорони.
16. Майданчики для сміттєзбірників.
17. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту
обслуговування будівель зони.
Г-6. Торговельна зона.
Переважні види використання:
1. Заклади торгівлі.
2. Торгово-розважальні комплекси.
3. Магазини продовольчих та непродовольчих товарів.
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Підприємства громадського харчування.
Підприємства побутового обслуговування населення.
Громадські вбиральні.
Музеї та бібліотеки.
Відкриті громадські простори для культурно-масових заходів.
Сквери, алеї, парки
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
10. Готелі.
11. Майстерні ремонту одягу, взуття, годинників, перукарні, фотоательє.
12. Адміністративні споруди, офіси, юридичні установи.
13. Поштові відділення, відділення зв'язку.
14. Банки.
15. Аптека.
Супутні види використання:
16. Автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів.
17. Споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для
обслуговування даної зони.
18. Майданчики для сміттєзбірників.
19. Малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення.
20. Стоянки для постійного зберігання індивідуальних транспортних засобів та
гаражі.
21. Громадські вбиральні.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ІІ. Житлові зони
Ж-1. Зона садибної житлової забудови.
Переважні види використання:
1.
Одноквартирні
індивідуальні
житлові
будинки,
з
прибудинковою
(присадибною) ділянкою.
2.
Одноквартирні зблоковані житлові будинки з прибудинковою (присадибною)
ділянкою.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, %забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії/лінії забудови, тощо) та допустимість яких
визначаються та затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
3.
Зблоковані житлові будинки квартирного типу, що складаються з двох і більше
квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну (присадибну) ділянку
або вулицю.
4.
Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти повсякденного
обслуговування, магазини, заклади громадського харчування, перукарні, аптеки,
об’єкти оздоровчого та побутового обслуговування.
5.
Окремо розташовані офісні будівлі місцевого значення.
6.
Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів.
7.
Будівлі для культової та релігійної діяльності, (крім цвинтарів та крематоріїв).
8.
Заклади лікувально-профілактичні, пункти медичного обслуговування та
консультації.
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9.
Музеї та бібліотеки.
10. Спортивні зали.
11. Підприємств торгівлі (магазини продовольчих і непродовольчих товарів,
аптеки).
12. Підприємств харчування (заклади ресторанного господарства).
13. Парки, сквери, алеї, доріжки, проїзди.
14. Існуючі багатоквартирні житлові будинки, окрім багатосекційних (за
відповідності вимогам державних будівельних норм можливість реконструкції з
незначними змінами техніко-економічних показників.
Супутні види використання:
15. Господарські будівлі і споруди.
16. Будівлі та приміщення індивідуальної трудової та підприємницької діяльності
відповідно до санітарних та протипожежних норм.
17. Лазні, сауни, басейни (за умов каналізування стоків).
18. Будівлі та споруди утримання дрібної домашньої худоби.
19. Сади, городи, теплиці, оранжереї та інші споруди, що пов’язані з
вирощуванням квітів, фруктів та овочів.
20. Вбудовані або окремо розміщені гаражі та відкриті стоянки.
Ж-2. Зона блокованої забудови.
Переважні види використання:
1.
Одноквартирні
індивідуальні
житлові
будинки,
з
прибудинковою
(присадибною) ділянкою.
2.
Одноквартирні зблоковані житлові будинки з прибудинковою (присадибною)
ділянкою.
3.
Зблоковані житлові будинки квартирного типу, що складаються з двох і більше
квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну (присадибну) ділянку
або вулицю.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії/лінії забудови, тощо) та допустимість яких
визначаються та затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
4.
Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти повсякденного
обслуговування, магазини, заклади громадського харчування, перукарні, аптеки,
об’єкти оздоровчого та побутового обслуговування.
5.
Окремо розташовані офісні будівлі місцевого значення.
6.
Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів.
7.
Будівлі для культової та релігійної діяльності, (крім цвинтарів та крематоріїв).
8.
Заклади лікувально-профілактичні, пункти медичного обслуговування та
консультації.
9.
Музеї та бібліотеки.
10. Спортивні зали.
11. Підприємств торгівлі (магазини продовольчих і непродовольчих товарів,
аптеки).
12. Підприємств харчування (заклади ресторанного господарства).
13. Парки, сквери, алеї, доріжки, проїзди.
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14. Існуючі багатоквартирні житлові будинки, окрім багатосекційних (за
відповідності вимогам державних будівельних норм можливість реконструкції з
незначними змінами техніко-економічних показників).
Супутні види використання:
15. Господарські будівлі.
16. Будівлі та приміщення індивідуальної трудової та підприємницької діяльності
відповідно до санітарних та протипожежних норм;
17. Лазні, сауни, басейни (за умов каналізування стоків.
18. Будівлі та споруди утримання дрібної домашньої худоби.
19. Сади, городи, теплиці, оранжереї та інші споруди, що пов’язані з
вирощуванням квітів, фруктів та овочів.
20. Вбудовані або окремо розміщені гаражі та відкриті стоянки.
Ж-2-1. Зона змішаної садибної та блокованої забудови середньої щільності.
Переважні види використання:
1.
Одноквартирні
індивідуальні
житлові
будинки,
з
прибудинковою
(присадибною) ділянкою.
2.
Одноквартирні зблоковані житлові будинки з прибудинковою (присадибною)
ділянкою.
3.
Зблоковані житлові будинки квартирного типу, що складаються з двох і більше
квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну (присадибну) ділянку
або вулицю.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії/лінії забудови, тощо) та допустимість яких
визначаються та затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
4. Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти повсякденного
обслуговування, магазини, заклади громадського харчування, перукарні, аптеки,
об’єкти оздоровчого та побутового обслуговування.
5. Окремо розташовані офісні будівлі місцевого значення.
6. Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів.
7. Будівлі для культової та релігійної діяльності, (крім цвинтарів та крематоріїв).
8. Заклади лікувально-профілактичні, пункти медичного обслуговування та
консультації.
9. Музеї та бібліотеки.
10. Спортивні зали.
11. Підприємств торгівлі (магазини продовольчих і непродовольчих товарів, аптеки).
12. Підприємств харчування (заклади ресторанного господарства).
13. Парки, сквери, алеї, доріжки, проїзди;
14. Існуючі багатоквартирні житлові будинки, окрім багатосекційних (за
відповідності вимогам державних будівельних норм можливість реконструкції з
незначними змінами техніко-економічних показників.
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Супутні види використання:
15. Господарські будівлі та споруди.
16. Будівлі та приміщення індивідуальної трудової та підприємницької діяльності
відповідно до санітарних та протипожежних норм.
17. Лазні, сауни, басейни (за умов каналізування стоків).
18. Сади, городи, теплиці, оранжереї та інші споруди, що пов’язані з вирощуванням
квітів, фруктів та овочів.
19. Вбудовані або окремо розміщені гаражі та відкриті стоянки.
Ж-2-2. Зона змішаної садибної та блокованої забудови середньої щільності
(центральна частина міста)
Переважні види використання:
1.
Одноквартирні
індивідуальні
житлові
будинки,
з
прибудинковою
(присадибною) ділянкою.
2.
Одноквартирні зблоковані житлові будинки з прибудинковою (присадибною)
ділянкою.
3.
Зблоковані житлові будинки квартирного типу, що складаються з двох і більше
квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну (присадибну) ділянку
або вулицю.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії/лінії забудови, тощо) та допустимість яких
визначаються та затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
4.
Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти повсякденного
обслуговування, магазини, заклади громадського харчування, перукарні, аптеки,
об’єкти оздоровчого та побутового обслуговування.
5.
Окремо розташовані офісні будівлі місцевого значення.
6.
Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів.
7.
Будівлі для культової та релігійної діяльності, (крім цвинтарів та крематоріїв).
8.
Заклади лікувально-профілактичні, пункти медичного обслуговування та
консультації.
9.
Музеї та бібліотеки.
10. Спортивні зали.
11. Підприємств торгівлі (магазини продовольчих і непродовольчих товарів,
аптеки).
12. Підприємств харчування (заклади ресторанного господарства).
13. Парки, сквери, алеї, доріжки, проїзди.
14. Існуючі багатоквартирні житлові будинки, окрім багатосекційних (за
відповідності вимогам державних будівельних норм можливість реконструкції з
незначними змінами техніко-економічних показників.
15. Нові багатоквартирні односекційні житлові будинки галерейного, коридорного,
терасного типу при дотриманні граничних параметрів містобудівного регламенту
зони (гранична висота, відсоток забудови, щільності мешканців), пожежних розривів
між будівлями, наявності необхідних майданчиків відпочинку мешканців та
розрахункової кількості паркомісць автомобілів, велосипедів.
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Супутні види використання:
16. Господарські будівлі та споруди.
17. Будівлі та приміщення індивідуальної трудової та підприємницької діяльності
відповідно до санітарних та протипожежних норм.
18. Лазні, сауни, басейни (за умов каналізування стоків).
19. Сади, городи, теплиці, оранжереї та інші споруди, що пов’язані з
вирощуванням квітів, фруктів та овочів.
20. Вбудовані або окремо розміщені гаражі та відкриті стоянки.
Ж-3 ― Зона багатоквартирної житлової забудови до 4 поверхів включно.
1.
Зблоковані житлові будинки квартирного типу, що складаються з двох і більше
квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну (присадибну) ділянку
або вулицю.
2.
Багатоквартирні житлові будинки (до 3-х поверхів з можливістю додатково
влаштувати мансарду).
3.
Існуючі одноквартирні індивідуальні та зблоковані житлові будинки, з
прибудинковою (присадибною) ділянкою (можливість реконструкції).
4.
Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної
торгівлі;
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії/лінії забудови, тощо) та допустимість яких
визначаються та затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
5.
Нові одноквартирні індивідуальні
прибудинковою (присадибною) ділянкою.

та

зблоковані

житлові

будинки,

з

Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти:
6.
Освітні та науково-дослідні заклади.
7.
Офісні будівлі.
8.
Будівлі для культової та релігійної діяльності, крім цвинтарів та крематоріїв.
9.
Лікувально-профілактичні заклади, пункти медичного обслуговування та
консультацій.
10. Музеї та бібліотеки.
11. Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять.
12. Підприємств торгівлі (магазини продовольчих і непродовольчих товарів,
аптеки).
13. Підприємств харчування (заклади ресторанного господарства).
14. Готелі.
15. Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної
торгівлі.
16. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
17. Сквери, алеї, парки.
18. Майданчики для вигулу тварин.
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Супутні види використання:
загалом в межах зони:
19. Вбудовані приміщення громадського призначення в складі новобудов, при
дотриманні вимог профільних ДБН.
20. Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські.
21. Розподільні трубопровідні мережі, комунікації, об’єкти інженерної
інфраструктури.
22. Об’єкти пожежної охорони.
23. Майданчики для сміттєзбірників.
24. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту
для багатоквартирних будинків.
25. Тимчасові споруди.
в межах присадибних ділянок:
26. Господарські будівлі та гаражі.
27. Будівлі та приміщення індивідуальної трудової та підприємницької діяльності
відповідно до принципів добросусідства, санітарних та протипожежних норм.
28. Сади, городи, теплиці, оранжереї та інші споруди, що пов’язані з
вирощуванням квітів, фруктів та овочів.
29. Лазні, сауни, басейни (за умов каналізування стоків).
Ж-4 ― Зона багатоквартирної житлової забудови від 5 до 9 поверхів.
Переважні види використання:
1.
Багатоквартирні житлові будинки (4-5 поверхів).
2.
Нові багатоквартирні житлові будинки до 9 поверхів включно (без можливості
додаткового влаштування мансарди).
3.
Багатоквартирні житлові будинки поверховістю понад 9 поверхів, що існували
на території зони до внесення уточнень (можливість реконструкції з зміною ТЕП
(загальною площею приміщень) до 5%).
4.
Одноквартирні індивідуальні або зблоковані житлові будинки, з
прибудинковою (присадибною) ділянкою, багатоквартирні зблоковані житлові
будинки, що складаються з двох і більше квартир, кожна з яких має безпосередній
вихід на приквартирну (присадибну) ділянку або вулицю та багатоквартирні житлові
будинки до 3-х поверхів, що існували на території зони до внесення уточнень
(можливість реконструкції з дотриманням граничних параметрів містобудівного
регламенту зони з зміною ТЕП (загальною площею приміщень) до 20%).
5.
Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної
торгівлі;
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
6.
Нові одноквартирні індивідуальні або зблоковані житлові будинки, з
прибудинковою (присадибною) ділянкою.
7.
Нові багатоквартирні житлові будинки до 3-х поверхів.
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8.
Нові багатоквартирні житлові будинки висотою понад 9 поверхів (окремі
секції, частини будинку - в якості архітектурних акцентів району).
Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти:
9.
Освітні та науково-дослідні заклади.
10. Офісні будівлі.
11. Будівлі для культової та релігійної діяльності, (крім цвинтарів та крематоріїв).
12. Лікувально-профілактичні заклади, пункти медичного обслуговування та
консультацій.
13. Музеї та бібліотеки.
14. Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять.
15. Підприємств торгівлі (магазини продовольчих і непродовольчих товарів,
аптеки).
16. Підприємств харчування (заклади ресторанного господарства).
17. Готелі.
18. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
19. Сквери, алеї, парки.
20. Майданчики для вигулу тварин.
Супутні види використання:
21. Господарські будівлі та споруди в межах присадибних ділянок.
22. Вбудовані приміщення громадського призначення в складі новобудов, при
дотриманні вимог профільних ДБН.
23. Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські.
24. Розподільні трубопровідні мережі, комунікації, об’єкти інженерної
інфраструктури.
25. Об’єкти пожежної охорони.
26. Майданчики для сміттєзбірників.
27. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту
для багатоквартирних будинків.
Ж-4-1 ― Зона розташування багатоквартирних житлових будинків 5 поверхів
Переважні види використання:
1.
Зблоковані житлові будинки квартирного типу, що складаються з двох і більше
квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну (присадибну) ділянку
або вулицю.
2.
Багатоквартирні житлові будинки (до 5 поверхів включно).
3.
Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної
торгівлі.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
4.
Одноквартирні індивідуальні житлові будинки, з прибудинковою (присадибною)
ділянкою.
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5.
Одноквартирні зблоковані житлові будинки з прибудинковою (присадибною)
ділянкою.
6.
Гуртожитки.
Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти:
7. Освітні та науково-дослідні заклади.
8. Офісні будівлі.
9. Будівлі для культової та релігійної діяльності, (крім цвинтарів та крематоріїв).
10. Лікувально-профілактичні заклади, пункти медичного обслуговування та
консультацій.
11. Музеї та бібліотеки.
12. Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять.
13. Підприємств торгівлі (магазини продовольчих і непродовольчих товарів, аптеки).
14. Підприємств харчування (заклади ресторанного господарства).
15. Готелі.
16. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
17. Сквери, алеї, парки.
18. Майданчики для вигулу тварин.
Супутні види використання:
19. Господарські будівлі та споруди в межах присадибних ділянок.
20. Вбудовані приміщення громадського призначення в складі новобудов, при
дотриманні вимог профільних ДБН.
21. Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські.
22. Розподільні трубопровідні мережі, комунікації, об’єкти інженерної
інфраструктури.
23. Об’єкти пожежної охорони.
24. Майданчики для сміттєзбірників.
25. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту для
багатоквартирних будинків.
Ж-7 ― Зона змішаної житлової забудови.
Переважні види використання:
1.
Одноквартирні індивідуальні або зблоковані житлові будинки, з
прибудинковою (присадибною) ділянкою, що існували на території зони до внесення
уточнень (можливість реконструкції).
2.
Зблоковані житлові будинки квартирного типу, що складаються з двох і більше
квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну (присадибну) ділянку
або вулицю.
3.
Багатоквартирні житлові будинки (до 5 поверхів, з можливістю додатково
влаштувати мансарду).
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4.
Багатоквартирні житлові будинки різної поверховості понад 5 поверхів, що
існували на території зони до внесення уточнень (можливість реконструкції з зміною
ТЕП до 5%).
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
5. Нові одноквартирні індивідуальні або зблоковані житлові будинки, з
прибудинковою (присадибною) ділянкою та зблоковані житлові будинки квартирного
типу, що складаються з двох і більше квартир, кожна з яких має безпосередній вихід
на приквартирну (присадибну) ділянку або вулицю.
6. Нові багатоквартирні житлові будинки висотою понад 5 поверхів (окремі секції,
частини будинку - в якості архітектурних акцентів району).
Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об’єкти:
7. Освітні та науково-дослідні заклади.
8. Офісні будівлі.
9. Будівлі для культової та релігійної діяльності, (крім цвинтарів та крематоріїв).
10. Лікувально-профілактичні заклади, пункти медичного обслуговування та
консультацій.
11. Музеї та бібліотеки.
12. Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять.
13. Підприємств торгівлі (магазини продовольчих і непродовольчих товарів, аптеки).
14. Підприємств харчування (заклади ресторанного господарства).
15. Готелі.
16. Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.
17. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
18. Сквери, алеї, парки.
19. Майданчики для вигулу тварин.
Супутні види використання:
20. Господарські будівлі та споруди в межах присадибних ділянок.
21. Вбудовані приміщення громадського призначення в складі новобудов, при
дотриманні вимог профільних ДБН.
22. Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські.
23. Розподільні трубопровідні мережі, комунікації, об’єкти інженерної
інфраструктури.
24. Об’єкти пожежної охорони.
25. Майданчики для сміттєзбірників.
26. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту для
багатоквартирних будинків.
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ІІІ. Ландшафтно-рекреаційні зони.
Р-1. Зона об'єктів природно-заповідного фонду.
Переважні види використання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Природно-заповідні об'єкти.
Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.
Спеціалізовані парки.
Рекреаційні зони.
Дитячі, спортивні. відпочинкові майданчики і простори, , атракціони.
Бігові, велосипедні, для легкого персонального електротранспорту доріжки.
Лижні траси.
Будівлі зоологічних та ботанічних садів.
Меморіальні комплекси (обеліски).
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:

10. Туристичні центри.
11. Підприємства громадського харчування: кафе, бари, ресторани, закусочні.
12. Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.
13. Літні естради.
14. Існуючі адміністративні будинки, заклади ресторанного господарства, спортивні
та оздоровчі комплекси, будинки культури, що існували на території зони до
внесення уточнень (можливість реконструкції без збільшення ТЕП.
15. Музеї.
Супутні види використання:
16. Відкриті стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів.
17. Громадські вбиральні
18. Вольєри, будівлі та споруди утримання тварин.
19. Господарські будівлі та споруди об'єктів, що обслуговують дану зону.
20. Допоміжні споруди, що пов'язані з організацією відпочинку (малі архітектурні
форми).
Р-2. Рекреаційна зона активного відпочинку.
Переважні види використання:
1.
2.
3.
4.
5.

Пляжі з обладнанням.
Дитячі, спортивні. відпочинкові майданчики і простори, атракціони.
Бігові, велосипедні, для легкого персонального електротранспорту доріжки.
Лижні траси.
Меморіальні комплекси.

Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
6. Музеї;
7. Виставкові комплекси.
8. Майданчики для пікніків.
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9. Літні естради, концертні майданчики;
10. Відкриті площинні фізкультурно-спортивні споруди.
11. Підприємства громадського харчування: кафе, бари, ресторани, закусочні;
12. Спортивні та оздоровчі комплекси, спортивні школи;
13. Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.
Супутні види використання:
14. Допоміжні споруди, що пов’язані з організацією відпочинку (пункти прокату,
адміністрація, малі архітектурні форми).
15. Громадські вбиральні.
16. Установи та організації, у віданні яких перебувають ці території та об’єкти.
17. Наукові підрозділи, служби охорони, господарського та іншого обслуговування.
Р-3. Рекреаційна зона озеленених територій загального користування.
Переважні види використання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Парки, сквери, міські сади, бульвари, алеї, лісопарки.
Пляжі з обладнанням.
Дитячі, спортивні. відпочинкові майданчики і простори, атракціони.
Бігові, велосипедні, для легкого персонального електротранспорту доріжки.
Лижні траси.
Літні естради, концертні майданчики;
Меморіальні комплекси.
Водойми.

Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
9. Музеї;
10. Виставкові комплекси.
11. Майданчики для пікніків.
12. Відкриті площинні фізкультурно-спортивні споруди.
13. Підприємства громадського харчування: кафе, бари, ресторани, закусочні;
14. Спортивні та оздоровчі комплекси, спортивні школи, будинки культури що
існували на території зони до внесення уточнень (можливість реконструкції з
зміною ТЕП (загальною площею приміщень) до 10%).
15. Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної
торгівлі.
Супутні види використання:
16. Відкриті стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів.
17. Допоміжні споруди, що пов’язані з організацією відпочинку (малі архітектурні
форми).
18. Громадські вбиральні.
19. Заклади прокату необхідного інвентарю.
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ІV. Курортні зони
КВТ. Зона розміщення установ відпочинку і туризму
Переважні види використання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Туристичні готелі, готелі, кемпінги, місця для наметів.
Майданчики для гри, спортивні майданчики.
Підприємства громадського харчування: кафе, бари, ресторани, закусочні.
Пункти прокату.
Лазні, сауни.
Приміщення для обслуговуючого персоналу.

Супутні види використання:
7. Відкриті стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів.
8. Допоміжні споруди, що пов’язані з організацією відпочинку (малі архітектурні
форми).
9. Громадські вбиральні.

V. Зони транспортної інфраструктури
ТР-1. Зона транспортної інфраструктури.
Переважні види використання:
1.
Підприємства, заклади та організації залізничного транспорту, які
розміщуються на відповідних земельних ділянках, що надані підприємствам для
виконання завдань, пов’язаних з експлуатацією, утриманням, будівництвом,
реконструкцією, ремонтом, розвитком наземних та підземних споруд, будівель,
трубопроводів, об’єктів залізничного транспорту.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
2.
Дозволені види згідно державних будівельних норм види використання, які не
порушують вимоги до забудови земельних ділянок, що надані підприємствам
залізничного транспорту, а також ділянок, призначених для захисних зелених
насаджень, смуг та інженерних споруд.

3.
4.
5.
6.
7.

Супутні види використання:
Споруди для стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних засобів.
Підприємства з обслуговування транспортних засобів.
Інженерні споруди та мережі.
Складські приміщення.
Технологічні проїзди, проходи, огорожі.
ТР-2. Зона вулиць, майданів, доріг.

1.
2.
3.

Переважні види використання:
Проїзні частини вулиць.
Місцеві проїзди для обслуговування прилеглої забудови.
Мости, тунелі, естакади, шляхопроводи та розв’язки, дамби.
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4. Пішохідні майдани, зони, тротуари та доріжки міських вулиць, смуги
озеленення, бульвари.
5. Велодоріжки та доріжки для персонального легкого електротранспорту міських
вулиць.
6. Зупинки громадського транспорту.
7. Смуги та елементи озеленення;
8. Алеї, бульвари, набережні
9. Споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів;
10. Інженерне устаткування та пристрої, що забезпечують безпеку руху (турнікети,
світлофори, опори вуличного освітлення, дорожні знаки).
11. Підземні інженерні комунікації.
Супутні види використання:
12. Елементи благоустрою (квітники, газони, тощо).
13. Місцеві трубопроводи та комунікації - об’єкти інженерної інфраструктури;
14. Майданчики для сміттєзбірників;
15. Вулична реклама, що не перешкоджає умовам видимості;
16. Тимчасові павільйони і кіоски для роздрібної торгівлі.

VІ. Зони інженерної інфраструктури.
ІН. Зона розміщення об'єктів інженерної інфраструктури
Переважні види використання:
1. Об’єкти водопостачання (водонапірні башти, свердловини, тощо).
2. Об’єкти газопостачання (шрп, грп).
3. Об’єкти каналізування (очисні споруди, локальні очисні споруди, каналізаційні
насосні станції).
4. Об’єкти для зовнішнього пожежогасіння (насосні станції, пожежні резервуари,
водойми, забірні колодязі, тощо).
5. Технологічні проїзди, проходи, огорожі.
Супутні види використання:
6. Об’єкти, що пов’язані з експлуатацією існуючих споруд.
7. Зелені насадження спеціального призначення.
8. Майданчики для сміттєзбірників (за межами І-го поясу санітарної охорони
свердловини).
9. Проїзди, автостоянки в межах охоронної зони у відповідності до вимог
Державних норм.

VІІ. Комунально-складські зони.
КС-3-1. Зона розміщення кладовищ.
Переважні види використання:
1.
2.

Кладовища.
Крематорії.
Супутні види використання:

3.
4.

Культові споруди.
Об’єкти, що пов’язані з експлуатацією кладовищ.
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5. Допоміжні виробництва та адміністративні об’єкти, що пов’язані з
функціонуванням кладовищ.
6. Бюро похоронного обслуговування, майстерні по виготовленню пам’ятників.
7. Інженерні комунікації.
8. Відкриті автомобільні стоянки короткочасного зберігання.
9. Громадські вбиральні.
10. Зелені насадження обмеженого користування та спеціального призначення.
КС-5. Зона розміщення об'єктів V класу санітарної класифікації.
Переважні види використання:
1.
Підприємства комунального господарства V класу санітарної класифікації .
2.
Будівлі та споруди інженерного обладнання, що не мають екологічних
обмежень.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
3.

Автомобільні стоянки районного обслуговування.
Супутні види використання:

4.
Об’єкти, що пов’язані з експлуатацією підприємств комунального
господарства.
5.
Допоміжні будівлі та адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням
підприємств комунального господарства.
6.
Інженерні комунікації.
7.
Автомобільні стоянки, що обслуговують об'єкт.

VІІІ. Виробничі зони.
В-2. Зона розміщення підприємств ІІ класу шкідливості (СЗЗ-500м).
Переважні види використання:
1. Підприємства ІІ класу шкідливості.
2. Підприємства ІІІ-V класу шкідливості.
3. Виробничо-лабораторні корпуси, науково-дослідні, проектні і конструкторські
організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств.
4. Споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів.
5. Підприємства з обслуговування транспортних засобів.
6. Підприємства побутового обслуговування.
7. Інженерні споруди.
8. Звалища побутових відходів.
9. Сміттєспалювальні та сміттєпереробні заводи.
10. Полігони для захоронення виробничих відходів.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
11. Автозаправні станції.
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12. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
13. Майданчики та споруди контрольованого організованого тимчасового зберігання
відходів з умови забезпечення їх вивозу та утилізації.
Супутні види використання:
14. Адміністративні корпуси виробничих підприємств.
15. Приміщення обслуговуючого персоналу, чергового, аварійного персоналу,
охорони підприємств.
16. Об’єкти технічного та інженерного забезпечення підприємств.
17. Розподільні трубопровідні мережі, комунікації, об’єкти інженерної
інфраструктури.
18. Об’єкти пожежної охорони.
19. Майданчики для сміттєзбірників.
20. Підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), безпосередньо
пов’язані з обслуговуванням комунально-складських та промислових підприємств,
магазини.
21. Зелені насадження обмеженого користування та спеціального призначення.
В-3. Зона розміщення підприємств ІІІ класу шкідливості (СЗЗ – 300м).
Переважні види використання:
1. Підприємства ІІІ класу шкідливості.
2. Підприємства ІV-V класу шкідливості.
3. Виробничо-лабораторні корпуси, науково-дослідні, проектні і конструкторські
організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств.
4. Споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів.
5. Підприємства з обслуговування транспортних засобів.
6. Підприємства побутового обслуговування.
7. Інженерні споруди.
8. Місцеві каналізаційні системи.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
9.
Автозаправні станції.
10. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому.
11. Майданчики та споруди контрольованого організованого тимчасового
зберігання відходів з умови забезпечення їх вивозу та утилізації.
Супутні види використання:
12. Адміністративні корпуси виробничих підприємств.
13. Приміщення обслуговуючого персоналу, чергового, аварійного персоналу,
охорони підприємств.
14. Об’єкти технічного та інженерного забезпечення підприємств.
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15. Розподільні трубопровідні мережі, комунікації, об’єкти інженерної
інфраструктури.
16. Об’єкти пожежної охорони.
17. Майданчики для сміттєзбірників.
18. Підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), безпосередньо
пов’язані з обслуговуванням підприємств, магазини.
19. Зелені насадження обмеженого користування та спеціального призначення.
В-4. Зона розміщення підприємств ІV класу шкідливості (СЗЗ-100м).
Переважні види використання:
1. Підприємства ІV-V класу шкідливості.
2. Виробничо-лабораторні корпуси, науково-дослідні, проектні і конструкторські
організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств.
3. Споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів.
4. Підприємства з обслуговування транспортних засобів.
5. Підприємства побутового обслуговування.
6. Інженерні споруди.
7. Магістральні лінії електропередач.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
8.
Окремо розташовані або прибудовані офісні будівлі.
9.
Автозаправні станції.
10. Спортивні зали.
11. Будівлі відділень поліції та пожежно-рятувальних підрозділів.
12. Об'єкти торговельного обслуговування.
13. Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної
торгівлі.
14. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
зони.
15. Ветеринарні лікарні та приймальні пункти.
16. Майданчики та споруди контрольованого організованого тимчасового
зберігання відходів за умови забезпечення їх вивозу та утилізації.
Супутні види використання:
17. Адміністративні корпуси виробничих підприємств.
18. Приміщення обслуговуючого персоналу, чергового, аварійного персоналу,
охорони підприємств.
19. Об’єкти технічного та інженерного забезпечення підприємств.
20. Розподільні трубопровідні мережі, комунікації, об’єкти інженерної
інфраструктури.
21. Об’єкти пожежної охорони.
22. Майданчики для сміттєзбірників.
23. Підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), безпосередньо
пов’язані з обслуговуванням підприємств, магазини.
24. Зелені насадження обмеженого користування та спеціального призначення.
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В-5. Зона розміщення підприємств V класу шкідливості (СЗЗ-0…50м).
Переважні види використання:
1. Підприємства V класу шкідливості та без шкідливого впливу на довкілля.
2. Виробничо-лабораторні корпуси, науково-дослідні, проектні і конструкторські
організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств.
3. Споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів.
4. Підприємства з обслуговування транспортних засобів.
5. Підприємства побутового обслуговування.
6. Інженерні споруди.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
7. Окремо розташовані або прибудовані офісні будівлі.
8. Автозаправні станції.
9. Спортивні зали.
10. Будівлі відділень поліції та пожежно-рятувальних підрозділів.
11. Об’єкти торговельного обслуговування.
12. Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.
13. Окремо розташовані багатомісні гаражі та відкриті стоянки для обслуговування
району в цілому зони.
14. Ветеринарні лікарні та приймальні пункти.
15. Майданчики та споруди контрольованого організованого тимчасового зберігання
відходів за умови забезпечення їх вивозу та утилізації.
Супутні види використання:
16. Адміністративні корпуси виробничих підприємств.
17. Приміщення обслуговуючого персоналу, чергового, аварійного персоналу,
охорони підприємств.
18. Об’єкти технічного та інженерного забезпечення підприємств.
19. Розподільні трубопровідні мережі, комунікації, об’єкти інженерної
інфраструктури.
20. Об’єкти пожежної охорони.
21. Майданчики для сміттєзбірників.
22. Підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), безпосередньо
пов’язані з обслуговуванням комунально-складських та промислових підприємств,
магазини.
23. Зелені насадження обмеженого користування та спеціального призначення.

ІХ. Спеціальні зони.
С-2. Зона військових об'єктів (спецтериторій)
Переважні види використання:
1. Військові містечка та бази.
2. Освітні заклади, що реалізують військові професійні програми.
3. Підприємства, заклади та організації, що виконують завдання з оборони та безпеки.
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Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються
розробкою детального плану території всієї зони:
4. Багатоквартирні житлові будинки до 4 поверхів, що існували на момент прийняття
уточнення зонінгу (можливість реконструкції без зміни ТЕП (загальної площі
приміщень) до 10%);
5. Зблоковані житлові будинки квартирного типу, що складаються з двох і більше
квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну (присадибну) ділянку
або вулицю, що існували на момент уточнення зонінгу (можлива реконструкція без
значної зміни ТЕП (загальної площі приміщень) до 10%).
6. Виробничі будівлі V класу шкідливості з СЗЗ -0…50м.
7. Споруди зв’язку та інші комунікації.
8. Культової та релігійної діяльності, крім цвинтарів та крематоріїв;
9. Пункти медичного обслуговування;
10. Музеї та бібліотеки;
11. Зелені насадження обмеженого користування.
Супутні види використання:
12. Об’єкти, що пов’язані з експлуатацією будівель зони.
13. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту
обслуговування будівель зони.
С-4. Зона зелених насаджень спецпризначення.
Переважні види використання:
1.

Дерево-чагарникові насадження та трав’яна рослинність.
Супутні види використання.

2. Розплідники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисних зон.
3. Городи, що існували на момент складання Зонінгу, за умови виконання вимог
«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»;
4. Технічні споруди.
5. Гаражі та відкриті стоянки постійного та тимчасового зберігання транспорту.
6. Інженерні комунікації відповідно до технічних умов.
7. Інженерні споруди.
8. Магістральні лінії електропередач.

Х. Зони сільськогосподарського призначення
СВ-2. Зона сільськогосподарських підприємств, установ, організацій.
Переважні види використання:
1. Рослинницькі сільськогосподарські підприємства.
2. Тваринницькі сільськогосподарські підприємства.
3. Підприємства з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.
4. Підприємства з переробки продукції тваринництва, птахівництва та інших видів
продукції.
5. Підприємства з виробництва кормів.
6. Дослідно-виробничі, навчальні, навчально-дослідні та навчально-виробничі
господарства.
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7. Науково-дослідні заклади, освітні заклади всіх рівнів акредитації
сільськогосподарського профілю.
Види використання, граничні параметри (гранична висота, % забудови, щільність
мешканців, відступ від червоної лінії, тощо) та допустимість яких визначаються та
затверджується рішенням архітектурно-містобудівної ради:
8. Склади.
9. Ринки та базари.
10. Стоянки транспортних засобів (термінали).
11. Окремо розташовані або прибудовані тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.
Супутні види використання:
12. Підприємства з виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських
підприємств.
13. Об’єкти інженерної інфраструктури для обслуговування зони.
14. Земельні ділянки, надані громадянам для ведення господарства, в тому числі
фермерські.
15. Земельні ділянки, надані громадянам для ведення особистого підсобного
господарства.
16. Земельні ділянки, надані культовим закладам для ведення сільського
господарства.
17. Земельні ділянки, надані іншим несільськогосподарським організаціям для
ведення сільського господарства.
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ІІІ.2. Загальні вимоги містобудівних регламентів в межах усіх
територіальних зон.
В переліку переважних видів використання присутні види забудови:
 безумовно передбачені при дотриманні типових у відповідній зоні граничних
параметрів забудови;
 допустимість розміщення яких або граничні параметри необхідно визначити
архітектурно-містобудівною радою (АМР) чи шляхом розробки детального
плану території ДПТ.
Критерії, за якими допустимість розміщення чи визначення граничних
параметрів потребує розгляду та схвалення АМР:
 об’єкти є сумісними, та допустимими з іншими присутніми переважними
видами використання, але не можуть бути безумовно дозволеними у межах
всієї зони (перелік видів функціонального використання чітко визначений в
межах передбачених видів використання містобудівних регламентів
конкретної зони);
 загальна площа приміщень будівлі/комплексу будівель становить від 1000
до 10000м2;
 ділянки/будівлі знаходяться поруч з охоронними зонами
культурних об'єктів чи об'єктів природно-заповідного фонду;

історико-

 земельні ділянки розміщуються вздовж головних магістральних та головних
транзитних житлових вулиць районів;
 при реконструкції житлових та громадських приміщень розміщених в межах
перших/цокольних поверхів житлових будинків, входи, чи під'їзди до яких
мають намір розмістити з двору, внутрішнього чи торцевого (бокового)
фасаду будинку;
 передбачається
значна
різниця
об'ємно-просторових
параметрів
проектованого
об'єкту
відносно
існуючого
навколишнього
контексту/середовища/забудови по сусідству (розміщення з суттєвим
зміщенням відносно існуючої лінії забудови, висотність/ширша фасаду в 2
та більше разів перевищує висоту/ширину існуючих об’єктів), тощо.
 можливість перевищення відсотку забудови земельної ділянки за умов
дотримання решти граничних параметрів містобудівного регламенту
(граничної висоти, щільності мешканців), державних будівельних норм та
забезпеченні необхідної розрахункової кількості паркувальних місць в
підземному або окремому надземному гаражі (паркінгу);
 можливість перевищення висотності частиною будівлі або однієї будівлі з
комплексу будівель в якості висотної домінанти кварталу чи в якості
композиційного вирішення за умов дотримання решти граничних параметрів
містобудівного регламенту (відсотку забудови, щільності мешканців),
державних будівельних норм та забезпеченні необхідної розрахункової
кількості паркувальних місць в наземному, підземному або окремому
надземному гаражі (паркінгу);
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 реконструкція існуючих об'єктів у складному сформованому середовищі, що
вже перевищують параметри визначені містобудівними регламентами, а
саме: перевищений відсоток забудови, недотримані пожежні/санітарні
розриви, неможливість забезпечення достатніх параметрів площ елементів
благоустрою (майданчиків, паркувальних місць);
 можливість розміщення постійно діючих торгових рядів поза територіями
ринків між лініями забудови вулиць;
 можливість влаштування нових чи суттєвої зміни існуючих планувальних
параметрів при організації благоустрою вуличного простору (можливість
влаштування паркувальних місць, заїздів, перенесення тротуарів чи
велодоріжок, тощо).
Критерії, за якими допустимість розміщення чи визначення граничних
параметрів потребує розробки ДПТ:
 в межах нових кварталів житлової та громадської забудови, передбаченої
генеральним планом на вільних чи несформованих територіях;
 шляхом реконструкції територій не діючих, економічно неефективних чи
екологічно небезпечних підприємств або кварталів застарілого житлового
фонду, що передбачає зміну їх функціонального призначення чи значну
зміну техніко-економічних показників (понад 20%);
 шляхом реконструкції територій не діючих, економічно неефективних та
екологічно небезпечних підприємств, що передбачає розподіл території між
двома або більше власниками території;
 при розміщенні об'єктів, комплексів загальнодержавного, регіонального та
загальноміського значення, об'єктів зовнішнього та комунального
транспорту тощо.
 задля організації комплексної забудови/перебудови/реновації територій
кварталів, мікрорайонів та районів міста в цілому;
 загальна площа приміщень будівлі/комплексу будівель планується понад 10000м2;
У межах містобудівних регламентів зон встановлюються можливі цільові
призначення земельних ділянок у межах встановленим НАКАЗом від 23.07.2010
№ 548 Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель, та
класифікація функціонального призначення об'єктів будівель та споруд згідно
державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 затвердженого Наказом
Держстандарту України від 17.08.2000 N 507.

ІІІ.3. Планувальні обмеження, що діють на території міста.
Встановлені планом зонування територіальні зони частково потрапляють під
дію планувальних обмежень, які накладають додаткові вимоги до використання й
забудови земельних ділянок, розташованих у їх межах.
Рішення щодо забудови та використання земельних ділянок приймаються з
урахуванням цих планувальних обмежень, які поширюються на всі будинки, споруди,
земельні ділянки, інші об’єкти нерухомості територіальних зон незалежно від форм
власності. Виключенням є система магістрально-вуличної мережі та зони інженерної
інфраструктури.
Для кожної земельної ділянки дозволяється таке використання, яке відповідає
режиму використання територій з відповідними планувальними обмеженнями. Якщо
земельна ділянка потрапляє в зону дії кількох планувальних обмежень, до неї
застосовується всі види обмежень та режимів використання території або найбільш
жорсткий із цих режимів.
Планувальні обмеження відображені на Схемі планувальних обмежень –
складовій частині Зонінгу.
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Таблиця №ІІІ.3-1
Планувальні обмеження, що діють на території м. Рівне

№
з/п

Планувальне обмеження

Індекс
обмеження

Режим використання території у межах планувальних
обмежень

1

2

3

4

Законодавчі та
нормативні
документи, що
регламентують
використання
території
5

Обмеження, що пов’язані з дотриманням санітарно-гігієнічних та природоохоронних норм
1.

Санітарно-захисні зони
промислових підприємств
і виробництв ІІ -V класів
шкідливості,
сільськогосподарських,
комунальних та
складських територій і
об’єктів, а також
об’єктів транспортної
інфраструктури

1

1.Основою для встановлення СЗЗ та санітарних
розривів є санітарна класифікація підприємств,
виробництв та об’єктів.
2. Територія СЗЗ не повинна розглядатись як резерв
розширення підприємств, сельбищної території і
прирівняних до них об’єктів, якщо містобудівною
документацією не передбачається перенесення або
перепрофілювання промислових та складських
підприємств.
3. На зовнішній межі СЗЗ, зверненої до житлової
забудови, концентрація та рівні шкідливих факторів
не повинні перевищувати їх гігієнічних нормативів.
4. Територія СЗЗ має бути розпланованою та
упорядкованою. Проекти СЗЗ слід розробляти в
комплексі з проектом будівництва (реконструкції)
підприємства з першочерговою реалізацією заходів,
передбачених у зоні.
5. У СЗЗ не можна допускати розміщення:

-

житлових
будинків
з
прибудинковими
територіями, гуртожитків, готелів;
дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх

1. ДСП 173-96
«Державні санітарні
правила планування
та забудови
населених пунктів»,
п.п.5.6, 5.10, 5.11,
5.12, 5.13, додатки 410, 12.
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шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих
установ загального та спеціального призначення зі
стаціонарами, наркологічних диспансерів;
- спортивних споруд, садів, парків, садівницьких
товариств;
- охоронних
зон
джерел
водопостачання,
водозабірних споруд, споруд водопровідної
розподільної мережі;
Не допускається використання для вирощування
сільськогосподарських культур, пасовищ для худоби
земель СЗЗ підприємств, що забруднюють навколишнє
середовище
високотоксичними
речовинами
та
речовинами, що мають віддалену дію (солі важких
металів,
канцерогенні
речовини,
діоксини,
радіоактивні речовини).
7. У СЗЗ допускається розташовувати:
 пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім
громадських та спеціалізованих продовольчих),
будівель управлінь, конструкторських бюро,
навчальних закладів, виробничо-технічні училища
без
гуртожитків,
магазини,
підприємства
громадського харчування, поліклініки, науководослідні лабораторії, пов’язані з обслуговуванням
даного та прилеглих підприємств;
 приміщення для чергового аварійного персоналу та
добової охорони підприємств за встановленим
списочним складом, стоянки для громадського та
індивідуального транспорту, місцеві та транзитні
комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і
газопроводи,
свердловини
для
технічного
водопостачання,
водоохолоджуючі
споруди,
споруди
для
підготовки
технічної
води,
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2.

3.

Санітарно-захисні зони
від кладовищ

1а

Санітарні розриви та
зони обмеження забудови
за акустичними умовами
(від аеродрому ІІІ класу)

3а

каналізаційні насосні станції, споруди оборотного
водопостачання, розсадники рослин для озеленення
підприємств та санітарно-захисної зони.
1. Територія СЗЗ не повинна розглядатись як резерв
для розвитку сельбищної території і прирівняних до
них об’єктів, якщо містобудівною документацією не
передбачається закриття об’єктів та, відповідно
скорочення СЗЗ.
2. Територія СЗЗ має бути розпланованою та
упорядкованою.
3. Житлова забудова, що знаходиться в межах СЗЗ
діючого кладовища, підлягає першочерговому
забезпеченню централізованим водопостачанням.

1.ДСП 173-96

«Державні санітарні
правила планування
та забудови
населених пунктів»,
п.5.20
2.
ДСанПіН
2.2.2.028.99
«Гігієнічні
вимоги
щодо облаштування і
3. У СЗЗ не можна допускати розміщення:
утримання кладовищ
 житлових будинків з прибудинковими територіями, в населених пунктах
гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих;
України», п.3.5, 3.12.
 дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл,
лікувально-профілактичних та оздоровчих установ
загального та спеціального призначення зі
стаціонарами, наркологічних диспансерів;
 спортивних споруд, садів, садівницьких товариств;
 джерел
централізованого
водопостачання,
водозабірних
споруд,
споруд
водопровідної
розподільної мережі.
Рекомендовано проведення планувальних,
1.ДСП 173-96
конструктивних та містобудівних заходів для зниження «Державні санітарні
шумового впливу.
правила планування
На території житлової забудови та ландшафтно- та забудови
рекреаційних територіях необхідно передбачати:
населених пунктів»,
 дотримання розрахункових санітарно-захисних зон п.5.21
(за фактором шуму) навколо основних стаціонарних 2. ДБН Б.2.2-12:2019
«Планування
та
джерел шумового забруднення;
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4.

Санітарні розриви та
зони обмеження забудови
за акустичними умовами
(від залізниці)

3б

5.

Санітарно-захисні та
зони обмеження забудови
від джерел
електромагнітного
випромінювання
(РЛС)

4

 застосування штучних шумозахисних екранів;
 забезпечення необхідної звукоізоляції зовнішніх
огороджувальних
конструкцій
житлових
і
громадських будинків;
 застосування
шумозахисних
смуг
зелених
насаджень.

забудова територій»,
п.14.5.3
3. ДБН В.1.1-31:2013
«Захист
територій,
будинків і споруд від
шуму».

Рекомендовано проведення планувальних,
конструктивних та містобудівних заходів для зниження
шумового впливу.
На території житлової забудови та ландшафтнорекреаційних територіях необхідно передбачати:
 дотримання розрахункових санітарно-захисних зон
(за фактором шуму) навколо основних стаціонарних
джерел шумового забруднення;
 застосування штучних шумозахисних екранів;
 забезпечення необхідної звукоізоляції зовнішніх
огороджувальних
конструкцій
житлових
і
громадських будинків;
 застосування
шумозахисних
смуг
зелених
насаджень.
В
межах
санітарно-захисної
зони,
що
створюються радіотехнічними об'єктами (далі – РТО),
засоби випромінювання яких працюють на частотах 30
МГц, не допускається розміщення підприємств і
споруд підвищеної пожежної небезпеки, які пов'язані з
використанням легкозаймистих рідин або газів
(бензосховища, газосховища, гаражі, бензо- і
газозаправні станції і т.п.).
Планування і забудова в місцях розміщення
діючих РТО повинні здійснюватись з урахуванням меж
санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови, а в

1. ДСП 173-96
«Державні санітарні
правила планування
та забудови
населених пунктів»,
п.5.20
2. ДБН Б.2.2-12:2019
«Планування
та
забудова територій»,
п.14.5.3
3. ДБН В.1.1-31:2013
«Захист
територій,
будинків і споруд від
шуму».
1.ДСП 173-96
«Державні санітарні
правила планування
та забудови
населених пунктів»,
п.8.51, 8.52
2. "Державні санітарні
норми і правила
захисту населення від
впливу
електромагнітних
випромінювань"
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районі проектованих РТО, та таких РТО, що
реконструюються з урахуванням меж цих зон,
встановлених у затвердженому проекті будівництва
або реконструкції РТО.
Територію
зони
обмеження
забудови
дозволяється використовувати для
розміщення
забудови різного функціонального призначення при
умові дотримання в місцях перебування населення ГДР
відповідно до вимог, визначених "Державні санітарні
норми і правила захисту населення від впливу
електромагнітних випромінювань".
З цією метою в існуючій чи проектованій
забудові необхідно вжити захисні заходи, які
забезпечують зниження рівня електромагнітних полів
(далі – ЕМП) до нормативних значень з урахуванням
можливих перевипромінювань.
У зоні обмеження забудови будівлі лікувальнопрофілактичних установ зі стаціонарами, оздоровчих,
дитячих дошкільних і шкільних закладів, будинків
інвалідів і престарілих потрібно розміщувати на
ділянках території, де створюється радіотінь.
При розробці проекту планування і забудови в
зоні обмеження забудови необхідно передбачити
заходи щодо зниження в житлових, громадських та
інших будинках рівнів ЕМП, створюваного за рахунок
перевипромінювачів, якими є металеві конструкції.
Рівень ЕМП при цьому не повинен перевищувати
нормативні значення, встановлені визначеними
"Державні санітарні норми і правила захисту
населення
від
впливу
електромагнітних
випромінювань".
При
розміщенні
об'єктів
громадського
будівництва в зоні обмеження забудови слід
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6.

Зони санітарної охорони
споруд та мереж
водопостачання

5

враховувати можливість зниження рівня ЕМП на
майданчиках відпочинку та спорту за рахунок
екрануючого ефекту будинків і споруд, а в
приміщеннях - за рахунок розташування житлових,
громадських і промислових будинків торцем або
фасадом з якнайменшою площею засклення до
джерела ЕМП. При необхідності розташування
будинків фасадом до джерела можна використовувати
будинки галерейного типу, орієнтовані житловими
приміщеннями у бік, протилежний від джерела
випромінювання.
При проектуванні забудови в зоні обмеження
забудови необхідно передбачати густоту житлового
фонду за нижньою межею будівничих норм і правил.
У зоні обмеження забудови рекомендується
передбачати
спорудження
огороджувальних
конструкцій і покрівель житлових, громадських і
промислових будинків із матеріалів з високими
радіоекрануючими властивостями (наприклад, із
залізобетону), або з покриттям заземленою металевою
сіткою. Крім того, слід враховувати можливість
застосування захисних стінок, піддашшя, глибоких
лоджій тощо.
Територія зони обмеження забудови повинна
бути озеленена, площа твердого покриття проїздів,
тротуарів і пішохідних доріжок - мінімальною.
Перевагу слід надавати піщаним, грунтовим або
гравійно-щебеневим покриттям.
З метою охорони від забруднення ділянки питних
водозаборів та локальних питних свердловин повинні
мати визначені зони санітарної охорони. За їх
відсутності у документації з просторового планування
визначається лише І зона – від межі земельної ділянки

1.ДБН Б.2.2-12:2019
«Планування
та
забудова територій»
п. 14.4.4.
2.ДБН В.2.5-74:2013
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об’єкту.
Межі першого поясу ЗСО підземних джерел
водопостачання слід встановлювати від одиночної
водозабірної споруди (свердловина, шахтний колодязь,
каптаж тощо) або від крайніх водозабірних споруд,
розташованих в групі, на відстані:
- для захищених – 30м.
- для недостатньо захищених – 50м.
Для територій першого поясу підземних і поверхневих
джерел водопостачання та майданчиків водопровідних
споруд повинні бути передбачені наступні заходи:
а) каналізування всіх будівель та споруд із відведенням
стічних вод у найближчу систему побутової чи
виробничої каналізації або на місцеві очисні споруди
при розташуванні останніх за межами першого поясу
ЗСО та з урахуванням санітарного режиму в другому
поясі ЗСО;
б) благоустрій, озеленення, догляд та санітарна рубка
лісових насаджень, відведення поверхневих вод за її
межі;
огорожі, сторожова охорона та технічні засоби (для
запобігання
несанкціонованому
проникненню
сторонніх осіб та попередженню злочинних посягань).
На водозаборах підземних вод для водопостачання
сільськогосподарських
підприємств
сторожову
сигналізацію дозволяється не передбачати.
У першому поясі підземних і поверхневих джерел
водопостачання та майданчиків водопровідних споруд
повинні бути заборонені:
а) всі види будівництва, які безпосередньо не пов’язані
з експлуатацією, реконструкцією чи розширенням
водопровідних споруд та мереж ;
б) розміщення житлових і громадських будівель,

«Водопостачання.
Зовнішні мережі та
споруди» п.п.15.2.1,
15.3.1.
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7.

Території природнозаповідного фонду
та охоронних зон
об’єктів природнозаповідного фонду
(заказник, зоологічний
парк, парк-пам'ятка
садово-паркового
мистецтва)

8

проживання людей, у тому числі працюючих на
водопроводі;
в) прокладання трубопроводів різного призначення, за
винятком тих, що обслуговують водопровідні споруди;
г) випуск будь-яких стічних вод у розташовані на її
території водойми, випас худоби, купання людей,
прання білизни, рибальство, застосування пестицидів,
органічних і мінеральних добрив;
д) проведення головної рубки лісу.
На територіях заказників забороняються суцільні,
прохідні, лісовідновні та поступові рубки, видалення
захаращеності, а також полювання та інша діяльність,
що суперечить цілям і завданням, передбаченим
положенням про заказник. Господарська, наукова та
інша діяльність, що не суперечить цілям і завданням
заказника, проводиться з додержанням загальних
вимог щодо охорони навколишнього природного
середовища. Власники або користувачі земельних
ділянок, водних та інших природних об’єктів,
оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання
щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.
На території зоологічних парків забороняється
діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених
на них завдань і загрожує збереженню сприятливих
умов для життя тварин цих парків. На території
зоологічних парків з
метою
забезпечення
виконання
поставлених
перед
ними
завдань
виділяються зони:
- експозиційна - призначена для стаціонарного
утримання тварин
і використання їх у культурно-пізнавальних цілях;
- наукова - у її межах проводиться науководослідна робота, відвідування зони дозволяється в

Закон України «Про
природно-заповідний
фонд України», ст.26,
36, 38
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порядку, що встановлюється адміністрацією парку;
- рекреаційна - призначена для організації
відпочинку та обслуговування відвідувачів парку;
- господарська - зона, де розміщуються допоміжні
господарські об’єкти.
Проект організації території зоологічного парку
розробляється спеціалізованими
науковими
та
проектними
організаціями
і затверджується
органом, у підпорядкуванні
якого
перебуває
зоологічний парк, за погодженням з центральним
органом
виконавчої влади в галузі охорони
навколишнього природного середовища - щодо
зоологічних парків.
На території парків-пам’яток садово-паркового
мистецтва забороняється будь-яка діяльність, що не
пов’язана з виконанням покладених на них завдань і
загрожує їх збереженню. На території парків-пам’яток
садово-паркового
мистецтва
забезпечується
проведення екскурсій та масовий відпочинок
населення, здійснюється догляд за насадженнями,
включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та
догляду з підсадкою дерев і чагарників ідентичного
видового складу, замість загиблих, вживаються заходи
щодо запобігання самосіву, збереження композицій із
дерев, чагарників і квітів, трав’яних газонів. На
території парків-пам’яток садово-паркового мистецтва
може проводитися зонування відповідно до вимог,
встановлених для ботанічних садів. Утримання та
реконструкція
парків-пам’яток
садово-паркового
мистецтва
провадиться
за
проектами,
що
розробляються спеціалізованими науковими та
проектними установами і затверджуються органами, у
підпорядкуванні яких перебувають ці парки, за

61

8.

Території водоохоронних
зон

10

погодженням з центральним органом виконавчої влади
в галузі охорони навколишнього природного
середовища - щодо парків-пам’яток садово-паркового
мистецтва.
Власники або користувачі земельних ділянок, водних
та інших природних об’єктів, оголошених паркамипам’ятками садово-паркового мистецтва, беруть на
себе зобов’язання щодо забезпечення режиму їх
охорони та збереження.
Режим
охоронних
зон
територій
та
об’єктів природно-заповідного фонду визначається з
урахуванням характеру господарської діяльності на
прилеглих
територіях,
на
основі
оцінки
її впливу на навколишнє природне середовище.
В охоронних зонах не допускається будівництво
промислових та інших об’єктів, мисливство, розвиток
господарської діяльності,
яка може призвести до
негативного впливу на території та об’єкти природнозаповідного фонду.
Водоохоронні зони встановлюються для створення
сприятливого режиму водних об'єктів, попередження
їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення
навколоводних рослин і тварин, а також зменшення
коливань стоку вздовж річок, морів та навколо озер,
водосховищ і інших водойм.
Розміри і межі водоохоронних зони визначаються
проектом
на
основі
нормативно-технічної
документації.
На землях міст і селищ міського типу розмір
водоохоронної зони встановлюється відповідно до
існуючих на час встановлення водоохоронної зони
конкретних умов забудови.
У
водоохоронній
зоні
дотримується
режим

1.Водний
кодекс
України.
2.Земельний кодекс
України.
3. ДСП 173-96
«Державні санітарні
правила планування
та забудови
населених пунктів»,
додаток №13.
4. «Порядок
визначення розмірів і
меж водоохоронних
зон та режим ведення
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9.

Території прибережних
захисних смуг

11

регульованої господарської діяльності. На території
водоохоронної зони забороняється:
- використання стійких та сильнодіючих пестицидів;
- розміщення кладовищ, скотомогильників, звалищ,
полів фільтрації;
- скидання неочищених стічних вод з використанням
балок, кар’єрів, струмків, тощо.
У межах водоохоронних зон виділяються землі
прибережних захисних смуг з особливим режимом їх
використання.
Виконання водоохоронних та інших заходів щодо
впорядкування водоохоронних зон, за винятком земель
водного фонду, покладається на виконавчі комітети
Рад,
сільськогосподарські,
водогосподарські,
рибогосподарські підприємства, а також на інших
власників і землекористувачів.
Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва
береги річок та навколо водойм уздовж урізу води
шириною 25-50 м.
У межах існуючої забудови прибережна захисна смуга
встановлюється
з
урахуванням
містобудівної
документації.
Прибережні захисні смуги встановлюються за
окремими проектами землеустрою.
Проекти землеустрою щодо встановлення меж
прибережних захисних смуг (з установленою в них
пляжною
зоною)
розробляються
в
порядку,
передбаченому законом.
Прибережні захисні смуги є природоохоронною
територією з режимом обмеженої господарської
діяльності.
У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо
водойм та на островах забороняється:

господарської
діяльності в них».

1.Водний
кодекс
України.
2.Земельний кодекс
України.
3. ДСП 173-96
«Державні санітарні
правила планування
та забудови
населених пунктів»,
додаток №13.
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1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для
залуження і залісення), а також садівництво та
городництво;
2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;
3) влаштування літніх таборів для худоби;
4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних,
гідрометричних та лінійних), у тому числі баз
відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;
5) миття та обслуговування транспортних засобів і
техніки;
6)
влаштування
звалищ
сміття,
гноєсховищ,
накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва,
кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.
Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі,
можуть експлуатуватись, якщо при цьому не
порушується її режим. Не придатні для експлуатації
споруди, а також ті, що не відповідають встановленим
режимам господарювання, підлягають винесенню з
прибережних захисних смуг.
Обмеження, що пов’язані з поширенням інженерно-геологічних умов, які несприятливі для будівництва
10.

Зони підвищеного
залягання ґрунтових вод
1-3 м.

13

На таких ділянках забудови необхідно виконати
комплекс заходів по захисту від підтоплення:
- влаштування дренажів;
- підсипка території;
- підбір
відповідних
конструктивних
типів
фундаментів;
- заміна комунікацій;
- вертикальне планування і організація поверхневого
стоку;
- влаштування штучних водойм та дренажних канав.
Вибір схеми захисту від підтоплення повинен
ґрунтуватися на матеріалах детальних інженерно-

1. ДБН Б.2.2-12:2019
«Планування та
забудова територій»,
п.12.
2. Генеральний план
м. Рівне, розділ
«Інженерна
підготовка та захист
території».
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11.

Ділянки з ухилом
поверхні 8-15%

13а

12.

Ділянки з ухилом
поверхні понад 15%

13б

13.

Затоплення
максимальними
паводковими водами;
лінія затоплення 1%
забезпеченості

14

геологічних вишукувань та режимних спостережень.
Для освоєння таких ділянок під забудову необхідно
виконати:
 вертикальне планування з організацією відведення
поверхневих вод;
 влаштування утримуючих споруд для запобігання
можливому розвитку локальних зсувів;
 агротехнічні та лісомеліоративні заходи.
Для освоєння таких ділянок під забудову необхідно
виконати:
 вертикальне планування з організацією відведення
поверхневих вод;
 влаштування утримуючих споруд для запобігання
можливому розвитку локальних зсувів;
 виконання забудови будівлями і спорудами з
підвищеною міцністю і загальною просторовою
жорсткістю, зі збільшенням їх податливості з
допомогою гнучких або розрізних конструкцій, які
забезпечать нормальну роботу будівель і споруд при
деформаціях основ і фундаментів;
 агротехнічні та лісомеліоративні заходи.
Основними заходами із захисту міських територій від
затоплення є:
- суцільна підсипка затоплюваних територій –
підвищення поверхні території до розрахункової
відмітки;
- обвалування території – огородження затоплюваної
частини захисними дамбами – валами;
- збільшення пропускної здатності річки в межах
території міста для пропуску найбільших витрат при

1. ДБН Б.2.2-12-2019
«Планування та
забудова територій»,
розділ 12.
2. Генеральний план
м. Рівне,
розділ «Інженерна
підготовка та захист
території».
1. ДБН Б.2.2-12-2019
«Планування та
забудова територій»,
розділ 12.
2.Генеральний план
м. Рівне, розділ
«Інженерна
підготовка та захист
території».

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

-

більш низьких горизонтах шляхом розчистки або
заглиблення русла річки.
заборона на влаштування сміттєзвалищ,
-заборона на розміщення споруд,що можуть
призвести до попадання шкідливих речовин у
відкриті водойми (місць тимчасового зберігання
відходів, дворових туалетів, помийних та вигрібних
ям,
-заборона
на
розміщення
трансформаторних
підстанцій

Обмеження, що пов’язані з охороною магістральних мереж інженерної інфраструктури та об’єктів на них
14.

Охоронні зони
магістральних
електромереж та
об’єктів на них

24

Охоронні зони електричних мереж встановлюються
уздовж повітряних ліній електропередачі у вигляді
земельної ділянки і повітряного простору, обмежених
вертикальними площинами, що віддалені по обидві
сторони лінії від крайніх проводів за умови не
відхиленого їх положення на відстань 15м – від лінії
електропередачі
35кВ,
на
20мвід
лінії
електропередачі 110кВ.
У межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній,
трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і
пристроїв забороняється:
- будувати житлові, громадські та дачні будинки;
- влаштовувати будь-які звалища;
- складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші
матеріали;
- розпалювати вогнища;
- розташовувати автозаправні станції або інші
сховища пально-мастильних матеріалів;
- саджати дерева та інші багаторічні насадження,
крім випадків створення плантацій новорічних
ялинок;

1.
ДСП
173-96
«Державні санітарні
правила планування
та
забудови
населених пунктів»
п.п. 8.57, 8.58, 8.59.
2.«Правила охорони
електричних мереж»,
затверджені
Постановою
КМ
України
від
4.03.1997р. №209.
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влаштовувати спортивні майданчики для ігор,
стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту,
проводити будь-які заходи, пов’язані з великим
скупченням людей.
У межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній,
трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і
пристроїв без письмової згоди енергопідприємств, у
віданні яких перебувають ці мережі, а також без
присутності їх представника забороняється:
- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт,
знесення будівель і споруд;
- здійснення всіх видів вантажно-розвантажувальних,
землечерпальних,
підривних,
меліоративних,
днопоглиблювальних робіт, вирубання дерев,
розташування польових станів, загонів для худоби,
установлення дротяного загородження, шпалер для
виноградників і садів, а також поливання
сільськогосподарських культур;
- проїзд машин, механізмів загальною висотою з
вантажем або без нього від поверхні дороги понад
4,5 метра.
Роботи в охоронних зонах виконуються відповідно до
Умов проведення робіт у межах охоронних зон
електричних мереж.
Охоронна зона магістральних трубопроводів –
територія, обмежена умовними лініями уздовж
наземних, надземних і підземних трубопроводів та їх
споруд по обидва боки від крайніх елементів
конструкцій
магістральних трубопроводів та по
периметру наземних споруд на визначеній відстані, на
якій обмежуються провадження господарської та іншої
діяльності.
До особливих обмежень, що діють у межах охоронних
-

-

Охоронні зони
магістральних
газопроводів та об’єктів
на них

27

Закон України «Про
правовий
режим
земель охоронних зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів».
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зон об’єктів магістральних трубопроводів належить
заборона:
- будувати житлові будинки, виробничі чи інші
будівлі та споруди, громадські будівлі;
- розміщувати автозаправні та авто газозаправні
станції і станції пально-мастильних матеріалів;
- будувати гаражі та автостоянки, дачі і садові
будинки та господарські споруди;
- будувати автомобільні дороги та залізничні колії,
що проходять паралельно до магістрального
газопроводу, крім випадків спорудження відомчих
технологічних доріг підприємств магістральних
газопроводів;
- влаштовувати звалища, виливати розчини кислот,
солей
та лугів, а також інших речовин, що
спричиняють корозію;
- розміщувати спортивні майданчики,
стадіони,
ринки,
зупинки громадського
транспорту,
організовувати заходи,
пов'язані з масовим
скупченням людей;
- будувати огорожі для відокремлення земельних
ділянок приватної власності, лісових ділянок, садів,
виноградників тощо;
- зберігати сіно і солому, розбивати польові стани і
табори для худоби, розміщувати пересувні та
стаціонарні пасіки;
- висаджувати багаторічні насадження;
- облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
- переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та відомчі
технологічні дороги до магістральних газопроводів;
- розводити вогонь і розміщувати відкриті або
закриті джерела вогню.
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Обмеження використання земельних ділянок за вимогами охорони пам'яток культурної спадщини
15.

Обмеження на
територіях зон охорони
пам’яток культурної
спадщини

30

Режим використання території охоронної зони
спрямований на забезпечення збереження історичного
середовища пам'ятки і можливість відтворення його
втрачених цінних елементів. Режим визначає первісна
функція пам'ятки, сучасне використання, а також
особливості середовища пам'ятки, її взаємодія з ним.
В охоронній зоні забезпечують необхідні для
збереження пам'ятки гідрогеологічні умови, чистоту
повітря і водоймищ, захист від динамічних впливів,
зсувів, пожежну безпеку тощо.
В охоронній зоні за погодженням з уповноваженим
органом з охорони культурної спадщини, можуть
виконуватись:
- роботи, пов'язані зі збереженням, реабілітацією та
відтворенням будинків і споруд, розпланування та
впорядження, що формують історичне середовище
пам'ятки;
- дозволяється виконання робіт, пов'язаних з
консервацією,
реставрацією,
пристосуванням,
музеєфікацією пам'ятки, благоустроєм її території
за спеціальними проектами;
- улаштування доріг і доріжок, в окремих випадках
невеликих автостоянок, зовнішнього освітлення,
озеленення та впорядження, розміщення реклами,
встановлення інформаційних стендів та вітрин, які
стосуються пам'ятки, та забезпечення інших форм
благоустрою, викликаних умовами сучасного
використання, але такими, що не порушують
традиційного характеру середовища пам'ятки та
природного ландшафту, що підпорядкований
пам'ятці;

Закон України «Про
охорону культурної
спадщини». Вихідні
дані надані
Управлінням
містобудування та
архітектури
виконкому
Рівненської міської
ради (див. додатки).
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земляні роботи, якщо вони не порушують
середовища пам'ятки та наявних археологічних
об'єктів;
- заміна підприємств, майстерень, складів, які
виводять з зони, та будівель, які зносять, будинками
та спорудами чи зеленими насадженнями, що не
заважають візуальному сприйняттю та збереженню
пам'ятки і не порушують її оточення;
- вибіркові реконструкція і збільшення розмірів
окремих будівель, які не порушують традиційного
характеру
середовища
у
відповідності
з
розробленими
і
погодженими
історикомістобудівними обґрунтуваннями;
- нове будівництво можливе лише у виключних
випадках і тільки за проектами, розробленими на
основі історико-містобудівних обґрунтувань та
погодженими з відповідними державними органами
охорони культурної спадщини.
В охоронній зоні забороняється:
- будь-яке будівництво, не пов'язане з реставрацією
пам'ятки, реконструкцією інженерних мереж,
благоустроєм території;
- земляні роботи і впорядження, що порушують
засади збереження пам'ятки та традиційного
характеру її середовища.
- регламентація
нового
будівництва
за
функціональним
- призначенням, прийомами забудови, масштабом,
композицією
та
будівельними
матеріалами,
благоустроєм;
- забороняється
розміщення
промислових,
транспортних, складських та інших споруд;
- забороняється
будівництво
транспортних
-

16.

Обмеження на
територіях зон
регулювання забудови
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Закон України «Про
охорону культурної
спадщини». Вихідні
дані надані
Управлінням
містобудування та
архітектури
виконкому
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17.

Обмеження на
територіях зон
охоронюваного
ландшафту

33

магістралей, естакад та інших транспортних та
інженерних споруд, що порушують історичний
вигляд середовища;
- забороняються види діяльності, що змінюють
історичне планування, цінну забудову, ландшафт,
умови зорового сприйняття пам'яток;
- -при
будівництві
нових,
реконструкції
з
розширенням існуючих будівель і споруд
обов’язкове проведення всебічних композиційних
обґрунтувань рішень щодо поверховості, типу
будинків,
розміщення,
функціонального
призначення, композиційних зв'язків з історичним
центром, які мають виконуватися в рамках
передпроектних проробок чи містобудівного
(історико- містобудівного) обґрунтування.
У зонах охоронюваного ландшафту забезпечується
охорона природного середовища, збереження і
відтворення цінних природних і пейзажних якостей
пов'язаного з пам'ятками ландшафту, ліквідація чи
візуальна нейтралізація будівель, споруд і насаджень,
що спотворюють цей ландшафт.
На території зони охоронюваного ландшафту можлива
господарська діяльність, якщо вона не порушує
характеру ландшафту і не потребує зведення
капітальних будівель і споруд. Відповідно до режиму
на окремих ділянках зони дозволяються сіножаті,
випасання худоби, польові, городні та інші
сільськогосподарські роботи.
У місцях традиційної забудови можливе зведення
окремих нових будівель та реконструкція існуючих, які
не порушують цінних природних, історичних та
пейзажних якостей ландшафту, що охороняється.
В обґрунтованих відповідним чином випадках на

Рівненської міської
ради (див. додатки).

Закон України «Про
охорону культурної
спадщини», «Про
охорону
археологічної
спадщини». Вихідні
дані надані
Управлінням
містобудування та
архітектури
виконкому
Рівненської міської
ради (див. додатки).
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візуально ізольованих ділянках можливе спорудження
невеликих капітальних будівель житлового та
громадського призначення.
Всі земляні роботи в зоні виконують з урахуванням
вимог охорони наявних в ній археологічних об'єктів
або можливості виявлення таких об'єктів.
Лінії обмеження та регулювання забудови
18.

Червоні лінії

35

19.

Блакитні лінії

36

20.

Зелені лінії

37

Визначені в містобудівній документації щодо пунктів
геодезичної межі існуючих та запроектованих вулиць,
доріг, майданів, які розділяють території забудови та
територій іншого призначення.
Лінії обмеження висоти та силуету забудови,
спрямовані на регулювання естетичних та історикомістобудівних якостей забудови.
Максимальна допустима висота (поверховість)
житлової забудови визначається від чисельності
населення та кваліфікації населеного пункту:
- міста чисельністю понад 100 тис. осіб – висотність
багатоквартирної
житлової
забудови
встановлюється містобудівною документацією.
Висота визначається без врахування окремих елементів
покрівлі (димовентканалів, антен, декоративних частин
парапету (без приміщень), веж, тощо), влаштування
яких потрібно для дотримання технологічних
інженерних процесів та надання об’ємної силуетності
та виразності будівлі і які не порушують вимог до
приаеродромних територій.
Обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх
озеленених територій загального користування,
рекреаційних лісів і лісопарків (існуючих та тих, що
резервуються), об’єктів природно-заповідного фонду,
зон охоронюваного ландшафту.

«Про
регулювання
містобудівної
діяльності» ст.1 п.14
ДБН Б 2.2-12:2019
«Планування
та
забудова територій»,
п.3.8,
п. 6.1.3

ДБН Б 2.2-12:2019
«Планування
та
забудова територій»,
п. 3.21

72

21.

Лінії регулювання
забудови

38

Визначені в містобудівній документації межі
розташування будівель і споруд, відносно червоних
ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж
та інших територій.
Багатоквартирні житлові будинки слід розміщувати з
відступом від червоних ліній магістральних вулиць –
6м, житлових – 3м, або відповідно до інших параметрів
вимог конкретної зони.. Вбудовано-прибудовані або
прибудовані (стилобатні) частини з приміщеннями
громадського призначення до житлових будинків, а
також окремо розташовані будівлі громадського
призначення допускається розміщувати по червоній
лінії вулиць згідно з містобудівною документацією,
окрім будівель дитячих навчальних закладів.
Житлові будинки на присадибних ділянках слід
розміщувати з відступом від червоних ліній
магістральних вулиць – 6 м, житлових – 3 м, або
відповідно до інших параметрів вимог конкретної
зони.
Прибудовані або окремо розміщені приміщення для
індивідуальної трудової та підприємницької діяльності
допускається розташовувати на земельних ділянках по
червоних лініях.

ДБН Б 2.2-12:2019
«Планування
та
забудова територій»,
п. 6.1.23, п. 6.1.33, п.
6.1.38
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ІІІ.4. Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок в різних
територіальних зонах.
Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок,
їх склад та зміст регулюється Законами України «Про регулювання містобудівної
діяльності», «Переліком об’єктів будівництва, для яких містобудівні умови та
обмеження не надаються», затверджений Наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 06.11.2017
№289.
Порядок забудови та використання земельних ділянок у відповідності з
містобудівними регламентами. Зміст встановлення граничних параметрів для
допустимих видів забудови.
Власники чи користувачі (за наявності законних умов) земельних ділянок чи
нерухомості мають право вибирати види використання нерухомості, які передбачені у
відповідній функціонально-планувальній зоні, а також змінювати один вид
переважного використання на інший відповідно до процедури, передбаченої Планом
зонування території та Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”.
Рішення щодо виду (видів) забудови, використання, благоустрою території
земельних ділянок приймаються на основі встановленого зонінгом:
схеми зонування території міста;
переліку переважних, супутніх видів використання земельних
ділянок в відповідній зоні розміщення земельної/-них ділянок;

вимог містобудівних регламентів зон, в межах яких знаходяться
земельні ділянки;

загальних вимог містобудівних регламентів в межах усіх
територіальних зон;

вимог до забудови окремих територій (функціональних зон);

вимог до ландшафтної організації територій (функціональних зон);

інших умов та обмежень, що можуть бути обумовлений дією
планувальних обмежень;

інших вимог зонінгу, державних будівельних норм та стандартів.



Параметри визначені зонінгом розповсюджуються у рівній мірі на всі,
розміщені в межах відповідних зон, земельні ділянки, інші об'єкти нерухомості,
незалежно від форм власності. При цьому вид використання земельної ділянки
повинен відповідати цільовому призначенню земельної ділянки (відповідно до даних
ДЗК).
Виняток становлять транспортні та інженерно-технічні комунікації, в т. ч.
залізниця, автомобільні дороги, вулиці, проїзди. Використання територій існуючих та
перспективних транспортних та інженерних комунікацій, а також технічних зон
інженерних споруд та інших об'єктів визначаються їх цільовим призначенням.
Види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім
земель оборони) визначаються її власником або користувачем (у відповідності до
договору користування земельної ділянки) в межах вимог, встановлених
законодавством до використання земель цієї категорії, відповідно до параметрів
зонінгу, детальних планів території, іншої містобудівної документації та документації
із землеустрою.

74

Забудова земельних ділянок переважними та супутніми видами здійснюються
суб'єктами містобудування на основі і з дотриманням вимог вихідних даних,
отриманих в порядку згідно ст. 26, 27, 29 та 30 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» і відповідних підзаконних актів, державних будівельних,
санітарних і протипожежних норм, правил благоустрою та стандартів окремих
об'єктів благоустрою Рівного, крім випадків, що обумовлені законодавством,
нормативними документами чи визначені уповноваженими представниками
управління містобудування як ті, що потребують спеціального погодження (
відповідно до повноважень головного архітектора міста, інше), уточнення та
погодження архітектурно-містобудівною радою, чи у випадках неможливості
встановити конкретних граничних параметрів потребують їх уточнення шляхом
розробку детальних планів території.
При наявності зонінгу детальні плани територій розробляються з метою
уточнення для конкретних ділянок містобудівних умов та обмежень їх забудови, що
планом зонування визначені узагальнено для зони в цілому.
Наміри щодо забудови, та використання земельних ділянок які не відповідають
встановленим містобудівним регламентом видам дозволеного використання
земельних ділянок, не допускаються.
За умов наявності існуючих об'єктів, що не відповідають параметрам
містобудівного регламенту можливість їх використання визначено в розділі IV.3. та
IV.4.
В разі використання земельних ділянок для забудови багатофункціональними
будівлями та комплексами (будівлі, що використовуються або запроектовані для
декількох функціональних призначень згідно ДК БС), такі об'єкти за головним
функціональним призначенням будівель та споруд (визначеним згідно ДК БС)
повинні відповідати виду цільового призначення земельної ділянки в межах
передбачених регламентом зонінгу відповідної зони. Поєднувати в складі
багатофункціональних будівель та комплексів в якості інших (неголовних)
другорядних функціональних призначень, дозволяється лише ті функції, що
передбачені регламентами зони в межах якої знаходиться земельна ділянка та
поєднання яких не суперечить державних будівельних нормам та стандартам.
Якщо земельна ділянка розміщується в зоні дії кількох планувальних
обмежень, до неї застосовуються всі види обмежень та режимів використання
територій або найбільш жорсткий із цих режимів.
Відхилення до 5% від встановленого параметру регламентів не є порушенням
регламенту.(відсоток рахується від значення загального граничного параметру, який
встановлено регламентом, наприклад якщо встановлено відсоток забудови 20%, то
максимальне відхилення складає 1%).
Вихідні дані. Містобудівні умови і обмеження для кожної територіальної зони
(підзони). Принципи встановлення містобудівних умов та обмежень.
Право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або
користувачем за умови використання земельної ділянки за її цільовим призначенням
та відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки,
визначених цим Планом зонування території міста Рівного, або детальними планами
території якщо вони наявні на даній території.
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Містобудівні умови та обмеження є вихідними даними для проектування усіх
об'єктів будівництва, крім тих, що окремо обумовлені в законодавчих та підзаконних
актах.
В містобудівних умовах та обмеженнях передбачені вимоги щодо граничних
параметрів забудови в об’ємі, що зазначені в Законі України «Про регулювання
містобудівної діяльності» та змінах до нього (останні на час уточнення зонінгу
№ 199-IX від 17.10.2019), та з врахуванням «Порядку ведення реєстру містобудівних
умов та обмежень», затверджених наказом Мінрегіонбуду України № 135 від
31.05.2017.
Містобудівні умови та обмеження для кожної земельної ділянки формуються за
даними містобудівних регламентів та на основі визначених параметрів інших
планувальних обмежень, в межах яких знаходиться ділянка. При розбіжності умов,
обмежень та параметрів базової зони і зон обмежень регламент встановлюється за
показниками зон обмежень.
Містобудівні умови та обмеження містять














назву об’єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце
розташування об’єкта;
ідентифікатор об’єкта будівництва або закінченого будівництвом об’єкта (для
об’єктів нового будівництва та закінчених будівництвом об’єктів, яким
присвоєно ідентифікатор об’єкта будівництва до видачі містобудівних умов та
обмежень);
інформацію про замовника;
відповідність на дату надання містобудівних умов та обмежень цільового та
функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на
місцевому рівні;
гранично допустима висотність будівель та споруд;
максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки;
максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної територіальної одиниці (мікрорайону/кварталу);
мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будівель та споруд;
планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі
історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного
ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє
спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природнозаповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);
охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані
від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Параметри містобудівних умов та обмежень для забудови земельної ділянки
переважними та супутніми видами визначаються спеціально уповноваженим
органом в сфері архітектури та містобудування згідно містобудівних регламентів
відповідної зони,
ст. 26, 27, 29 та 30 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» і відповідних підзаконних актів, державних будівельних,
санітарних і протипожежних норм, крім випадків, що обумовлені законодавством,
нормативними документами чи визначені уповноваженими представниками
управління містобудування як ті, що потребують спеціального погодження (
відповідно до повноважень головного архітектора міста, інше), уточнення та

76

погодження архітектурно-містобудівною радою, чи у випадках неможливості
встановити конкретних граничних параметрів потребують їх уточнення шляхом
розробку детальних планів території.
Містобудівні умови та обмеження для об’єктів, граничні параметри яких
визначаються АМР, видаються спеціальним уповноваженим органом в сфері
архітектури та містобудування в термін до 10 робочих днів після отримання
позитивних результатів архітектурно-містобудівної ради щодо матеріалів, які
подаються замовником: містобудівного розрахунку (ескізу намірів забудови)
Термін розгляду вказаних матеріалів: архітектурно-містобудівною радою - 20
робочих днів від дати подачі заяви або інший термін, визначений законодавством,
чи встановлений головою архітектурної містобудівної ради з урахуванням кількості
поданих на розгляд ради об’єктів. Порядок роботи ради – згідно ст.20 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», типового або місцевого положення про
архітектурно-містобудівну раду.
Згідно з вказаним Порядком, містобудівні умови і обмеження надаються на всі
об’єкти будівництва на території м. Рівне, крім об’єктів, у зонах: Зони транспортної
інфраструктури (ТР-1, ТР-2), Зони інженерної інфраструктури (ІН), Зони зелених
насаджень спеціального призначення (С-4).

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ
Г-1. Зона загальноміського центру
Гранично
будівель

допустима

висота 1.
Для виключно громадської забудови
18,0м - в межах стін, 19,5м - по верх/гребінь
покрівлі (орієнтовно 5 поверхів).
2.
Для нового житлового будівництва чи
багатофункціональних
комплексів,
що
включають житлові приміщення гранична
висота забудови 17,0м - в межах стін, 19,5м - по
верх/гребінь покрівлі (орієнтовно 5 поверхів +
мансарда).
Максимально допустимий відсоток 1.
Будівлі громадського призначення - 45%
забудови земельної ділянки
(уточнюється відповідно до проектних розробок
з
урахуванням
спеціалізованих
норм
конкретного громадського об’єкту).
2.
Для будівель з житловими приміщеннями
- 35%.
Максимально допустима щільність 450 осіб/га.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від Будівлі слід розміщувати поза межами червоних
об'єкта, який проектується, до меж ліній вулиці по існуючій лінії забудови вулиць,
червоних
ліній
та
ліній або заглибленими всередину.
регулювання забудови, існуючих За умов відсутності сформованої лінії забудови
будинків та споруд.
в межах вулиці дозволяється розміщувати
будівлі по червоній лінії, без можливості
влаштування сходів, пандуса, підйомника в
межах червоних ліній.
За умов необхідності влаштування сходів та
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Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендований тип забудови

Код та цільове призначення земель,
що можливі у цій зоні

пандусу будівлю слід заглиблювати відносно
червоної лінії/лінії забудови на ширину
найбільш виступаючого габариту конструкцій
сходів, пандусу, конструктивної підпірної
стінки.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Будівництво багатофункціональних будівель та
комплексів з житловими квартирами на верхніх
поверхах і розміщенням в нижніх поверхах
об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого
і комерційного призначення при умові
розділення різних видів використання.
02.03, 02.04, 02.07, 02.09, 02.10, 03.01, 03.02,
03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 03.08, 03.09,
03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15, 03.16,
03.17, 07.02, 08.01, 08.02, 08.03, 11.04, 12.06,
12.04, 12.11, 13.01, 13.02, 13.03, 14.02, 15.09,1
5.10, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Г-1-ЖВЩ. Підзона житлової забудови високої щільності
Гранично
будівель

допустима

висота 1.
Для виключно громадської забудови 18,0м
- в межах стін, 19,5м - по верх/гребінь покрівлі
(орієнтовно 5 поверхів).
2.
Для нового житлового будівництва, чи
багатофункціональних
комплексів,
що
включають житлові приміщення гранична висота
забудови 17,0м - в межах стін, 19,5м - по
верх/гребінь покрівлі. (орієнтовно 5 поверхів +
мансарда).
Максимально
допустимий 1.
Для будівель з житловими приміщеннями відсоток
забудови
земельної 35%,
ділянки
2.Для будівель громадського призначення -45%
(уточнюється відповідно до проектних розробок з
урахуванням спеціалізованих норм конкретного
громадського об’єкту).
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Максимально
допустима
щільність
населення
(для
житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до
меж червоних ліній та ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

Планувальні обмеження
Охоронні
зони
об’єктів
транспорту, зв’язку, інженерних
комунікацій, відстані від об’єкта,
що проектується до існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

Код та цільове призначення
земель, що можливі у цій зоні

320 осіб/га.
Будівлі слід розміщувати поза межами червоних
ліній вулиці по існуючій лінії забудови вулиць,
або заглибленими всередину; За умов відсутності
сформованої лінії забудови в межах вулиці
дозволяється розміщувати будівлі по червоній
лінії, без можливості влаштування сходів,
пандуса, підйомника в межах червоних ліній. За
умов необхідності влаштування сходів та
пандусу будівлю слід заглиблювати відносно
червоної лінії/лінії забудови на ширину найбільш
виступаючого габариту конструкцій сходів,
пандусу, конструктивної підпірної стінки.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Будівництво багатофункціональних будівель та
комплексів з житловими квартирами на верхніх
поверхах і розміщенням в нижніх поверхах
об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і
комерційного призначення при умові розділення
різних видів використання.
02.03, 02.04, 02.07, 02.09, 02.10, 03.01, 03.02,
03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 03.08, 03.09,
03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15, 03.16,
03.17, 07.02, 08.01, 08.02, 08.03, 11.04, 12.06,
12.04, 12.11, 13.01, 13.02, 13.03, 14.02, 15.09,
15.10, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Г-1-ЖСЩ. Підзона житлової забудови середньої щільності
Гранично
будівель

допустима

висота 1.
Для виключно громадської забудови
14,0м - в межах стін, 16,5м - по верх/гребінь
покрівлі (орієнтовно 4 поверхи).
2.
Для нового житлового будівництва, чи
багатофункціональних
комплексів,
що
включають житлові приміщення гранична
висота забудови 14,0м - в межах стін, 16,5м -
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по верх/гребінь покрівлі. (орієнтовно 4 поверхи
+ мансарда).
Максимально допустимий відсоток 1.
Для
будівель
забудови земельної ділянки
приміщеннями - 30%.

з

житловими

2.Для будівлі громадського призначення -40%
(уточнюється
відповідно
до
проектних
розробок з урахуванням спеціалізованих норм
конкретного громадського об’єкту).
Максимально допустима щільність
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

260 осіб/га.
Будівлі слід розміщувати поза межами
червоних ліній вулиці по існуючій лінії
забудови вулиць, або заглибленими всередину;
За умов відсутності сформованої лінії забудови
в межах вулиці дозволяється розміщувати
будівлі по червоній лінії, без можливості
влаштування сходів, пандуса, підйомника в
межах червоних ліній. За умов необхідності
влаштування сходів та пандусу будівлю слід
заглиблювати відносно червоної лінії/лінії
забудови на ширину найбільш виступаючого
габариту
конструкцій
сходів,
пандусу,
конструктивної підпірної стінки.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий
режим охоронних зон об’єктів магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Рекомендованим типом забудови є будівництво
багатофункціональних будівель та комплексів з
житловими квартирами на верхніх поверхах і
розміщенням в нижніх поверхах об’єктів
ділового, культурного, обслуговуючого і
комерційного
призначення
при
умові
розділення різних видів використання.

Код та цільове призначення земель, 02.03, 02.04, 02.07, 02.09, 02.10,
що можливі у цій зоні
03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07,
03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14,
03.17, 07.02, 08.01, 08.02, 08.03,
12.04, 12.11, 13.01, 13.02, 13.03,
15.10, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

03.01,
03.08,
03.15,
11.04,
14.02,

03.02,
03.09,
03.16,
12.06,
15.09,
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Г-1-ЖНЩ. Підзона житлової забудови низької щільності
Гранично
будівель

допустима

висота 1.
Для виключно громадської забудови
14,0м - в межах стін, 14,5м - по верх/гребінь
покрівлі (орієнтовно 4 поверхи включно).
2.
Для нового житлового будівництва, чи
багатофункціональних
комплексів,
що
включають житлові приміщення гранична
висота забудови 14,0м - в межах стін, 14,5м по верх/гребінь покрівлі. (орієнтовно 4 поверхів
включно).

Максимально допустимий відсоток 1.
Для
будівель
з
житловими
забудови земельної ділянки
приміщеннями – 30%.
2.Для будівель громадського призначення -40%
(уточнюється
відповідно
до
проектних
розробок з урахуванням спеціалізованих норм
конкретного громадського об’єкту).
Максимально допустима щільність 220 осіб/га.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

Будівлі слід розміщувати поза межами
червоних ліній вулиці по існуючій лінії
забудови вулиць, або заглибленими всередину;
За умов відсутності сформованої лінії забудови
в межах вулиці дозволяється розміщувати
будівлі по червоній лінії, без можливості
влаштування сходів, пандуса, підйомника в
межах червоних ліній. За умов необхідності
влаштування сходів та пандусу будівлю слід
заглиблювати відносно червоної лінії/лінії
забудови на ширину найбільш виступаючого
габариту
конструкцій
сходів,
пандусу,
конструктивної підпірної стінки.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий
режим охоронних зон об’єктів магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Будівництво багатофункціональних будівель та
комплексів з житловими квартирами на верхніх
поверхах і розміщенням в нижніх поверхах
об’єктів
ділового,
культурного,
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обслуговуючого і комерційного призначення
при
умові
розділення
різних
видів
використання.
Код та цільове призначення земель, 02.03, 02.04, 02.07, 02.09, 02.10, 03.01,
що можливі у цій зоні
03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07 ,03.08,
03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15,
03.17, 07.02, 08.01, 08.02, 08.03, 11.04,
12.04, 12.11, 13.01, 13.02, 13.03, 14.02,
15.10, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

03.02,
03.09,
03.16,
12.06,
15.09,

Г-1-Л. Підзона лікувальних закладів
Гранично
будівель

допустима

висота Висота громадської забудови 17,0м - в межах
стін, 19,5м - по верх/гребінь покрівлі
(орієнтовно 5 поверхів).
Максимально допустимий відсоток 30%. (уточнюється відповідно до проектних
забудови земельної ділянки
розробок з урахуванням спеціалізованих норм).
Максимально допустима щільність Не визначається.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

Код та цільове призначення земель,

Будівлі лікувального профілю слід розміщувати
відповідно до вимог державних будівельних
норм. Розміщувати будівлі по червоній лінії
дозволяється лише на житлових вулицях, за
умов відповідності такого розташування
існуючій лінії забудови вулиці і лише будівлям
без стаціонарного лікування хворих.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий
режим охоронних зон об’єктів магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
В межах території об'єктів необхідно
розташовувати локальні громадські простори
(сквери,
курдонери,
парки,
алеї,
пішохідні/зелені зони перед входом тощо) для
користувачів та працівників об'єктів зони, що
можуть
бути
загальнодоступними
всім
мешканцям міста, або мати обмежену
доступність.
02.09, 03.03, 03.10, 03.12, 03.17, 06.01, 06.03,
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що можливі у цій зоні

06.04, 08.01, 08.02, 08.03, 11.04, 12.06, 12.04,
12.11.

Г-1-Н . Підзона вищих, професійно-технічних навчальних закладів та наукових
установ
Гранично
будівель

допустима

висота Висота громадської забудови 14,0м - в межах
стін, 14,5м - по верх/гребінь покрівлі
(орієнтовно 4 поверхів).
Максимально допустимий відсоток 30%. (уточнюється відповідно до проектних
розробок з урахуванням спеціалізованих норм
забудови земельної ділянки
конкретного об’єкту).
Максимально допустима щільність Не визначається.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

Будівлі слід розміщувати поза межами
червоних ліній вулиць по існуючій лінії
забудови вулиць, або заглибленими всередину.
За умов відсутності сформованої лінії забудови
в межах вулиці дозволяється розміщувати
будівлі по червоній лінії, без можливості
влаштування сходів, пандуса, підйомника в
межах червоних ліній. За умов необхідності
влаштування сходів та пандусу будівлю слід
заглиблювати відносно червоної лінії/лінії
забудови на ширину найбільш виступаючого
габариту
конструкцій
сходів,
пандусу,
конструктивної підпірної стінки.

Планувальні обмеження

Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий
режим охоронних зон об’єктів магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;

Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Рекомендації до забудови

В межах території об'єктів необхідно
розташовувати локальні громадські простори
(сквери,
курдонери,
парки,
алеї,
пішохідні/зелені зони перед входом тощо) для
користувачів та працівників об'єктів зони
доступних всім мешканцям міста.

Код та цільове призначення земель, 02.09, 03.02, 03.05, 03.08, 03.10,03.12, 03.17,
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що можливі у цій зоні

06.01, 06.03, 06.04, 08.01,08.02, 08.03, 11.04,
12.06, 12.04, 12.11, 13.01, 13.02, 13.03, 14.02,
15.09, 15.10, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Г-2. Громадська зона районного значення
Гранично
допустима
висота
будівель
Максимально допустимий відсоток
забудови земельної ділянки

1.
14,0м - в межах стін, 16,5м - по
верх/гребінь покрівлі (орієнтовно 4 поверхи).
40%. (уточнюється відповідно до проектних
розробок з урахуванням спеціалізованих норм
конкретного громадського об’єкту).
Максимально допустима щільність Не визначається.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від Будівлі слід розміщувати поза межами червоних
об'єкта, який проектується, до меж ліній вулиці по існуючій лінії забудови вулиць,
червоних
ліній
та
ліній або заглибленими всередину; За умов
регулювання забудови, існуючих відсутності сформованої лінії забудови в межах
будинків та споруд.
вулиці дозволяється розміщувати будівлі по
червоній лінії, без можливості влаштування
сходів, пандуса, підйомника в межах червоних
ліній. За умов необхідності влаштування сходів
та пандусу будівлю слід заглиблювати відносно
червоної лінії/лінії забудови на ширину
найбільш виступаючого габариту конструкцій
сходів, пандусу, конструктивної підпірної
стінки.
Планувальні обмеження
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Охоронні зони об’єктів транспорту, Згідно з Законом України «Про правовий режим
зв’язку, інженерних комунікацій, охоронних
зон
об’єктів
магістральних
відстані
від
об’єкта,
що трубопроводів»;
проектується
до
існуючих ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
інженерних мереж.
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Рекомендації до забудови
В разі будівництва житлових багатоквартирних
будинків рекомендованим типом забудови є
будівництво багатофункціональних будівель та
комплексів з житловими квартирами на верхніх
поверхах і розміщенням в нижніх поверхах
об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого
і комерційного призначення при умові
розділення різних видів використання.
Код та цільове призначення земель, 02.09, 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.07,
що можливі у цій зоні
03.08, 03.09, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14,
03.15, 03.17, 06.01, 08.01, 08.02, 08.03, 11.04,
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12.06, 12.04, 12.11, 13.01, 13.02, 13.03, 14.02,
15.09, 15.10,16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
Г-2-Ж. Громадська зона районного значення з можливістю розташування
житлових будинків
Гранично
будівель

допустима

висота 1.
Для виключно громадської забудови
14,0м - в межах стін, 16,5м - по верх/гребінь
покрівлі (орієнтовно 4 поверхи).
2.
Для нового житлового будівництва, чи
багатофункціональних
комплексів,
що
включають житлові приміщення гранична
висота забудови 14,0м - в межах стін, 16,5м по верх/гребінь покрівлі. (орієнтовно 4 поверхів
+ мансарда).

Максимально допустимий відсоток 1.
Для будівлі громадського призначення забудови земельної ділянки
40% (уточнюється відповідно до проектних
розробок з урахуванням спеціалізованих норм
конкретного громадського об’єкту).
2.
Для будівель з житловими приміщеннями
- 30%.
Максимально допустима щільність 260 осіб/га.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Будівлі слід розміщувати поза межами
червоних ліній вулиці по існуючій лінії
забудови вулиць, або заглибленими всередину;
За умов відсутності сформованої лінії забудови
в межах вулиці дозволяється розміщувати
будівлі по червоній лінії, без можливості
влаштування сходів, пандуса, підйомника в
межах червоних ліній. За умов необхідності
влаштування сходів та пандусу будівлю слід
заглиблювати відносно червоної лінії/лінії
забудови на ширину найбільш виступаючого
габариту
конструкцій
сходів,
пандусу,
конструктивної підпірної стінки.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
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Рекомендації до забудови

Будівництво багатофункціональних будівель та
комплексів з житловими квартирами на верхніх
поверхах і розміщенням в нижніх поверхах
об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого
і комерційного призначення при умові
розділення різних видів використання.

Код та цільове призначення земель, 02.03, 02.04,02.07,02.09,02.10,03.01, 03.02, 03.03,
що можливі у цій зоні
03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 03.08, 03.09, 03.10,
03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15, 03.16, 03.17,
07.02, 08.01, 08.02, 08.03, 11.04, 12.06, 12.04,
12.11, 13.01,13.02,13.03,14.02,15.09,15.10, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00.
Г-2-1. Зона розміщення об’єктів повсякденного обслуговування
Гранично
допустима
висота
будівель
Максимально допустимий відсоток
забудови земельної ділянки

1.
14,0м - в межах стін, 16,5м - по
верх/гребінь покрівлі (орієнтовно 4 поверхи).
 понад 5 поверхів - 30%;
 4-5 поверхів включно - 35%;
 3 поверхів включно - 40%;
 до 2 поверхів включно - 50%.
( уточнюється відповідно до проектних
розробок з урахуванням спеціалізованих норм
конкретного громадського об’єкту).
Максимально допустима щільність Не визначається
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від Будівлі слід розміщувати поза межами червоних
об'єкта, який проектується, до меж ліній вулиці по існуючій лінії забудови вулиць,
червоних
ліній
та
ліній або заглибленими всередину; За умов
регулювання забудови, існуючих відсутності сформованої лінії забудови в межах
будинків та споруд.
вулиці дозволяється розміщувати будівлі по
червоній лінії, без можливості влаштування
сходів, пандуса, підйомника в межах червоних
ліній. За умов необхідності влаштування сходів
та пандусу будівлю слід заглиблювати відносно
червоної лінії/лінії забудови на ширину
найбільш виступаючого габариту конструкцій
сходів, пандусу, конструктивної підпірної
стінки.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
Планувальні обмеження
записки.
Охоронні зони об’єктів транспорту, Згідно з Законом України «Про правовий режим
зв’язку, інженерних комунікацій, охоронних
зон
об’єктів
магістральних
відстані
від
об’єкта,
що трубопроводів»;
проектується
до
існуючих ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
інженерних мереж.
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
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4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Код та цільове призначення земель, 02.09, 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.07,
що можливі у цій зоні
03.08, 03.09, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14,
03.15, 03.17, 06.01, 08.01, 08.02, 08.03,11.04,
12.06,12.04, 12.11, 13.01, 13.02, 13.03, 14.02,
15.09, 15.10, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
Г-3-1. Зона шкіл та ДНЗ, позашкільних та спеціалізованих навчальних закладів
Гранично
допустима
висота
будівель
Максимально допустимий відсоток
забудови земельної ділянки

17,0м - в межах стін.
19,5м - по верх/гребінь покрівлі (3 поверхи).

30% (уточнюється відповідно до проектних
розробок з урахуванням спеціалізованих норм
конкретного об’єкту).
Максимально допустима щільність Не визначається.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від Будівлі слід розміщувати відповідно до вимог
об'єкта, який проектується, до меж державних будівельних норм. Розміщувати
червоних
ліній
та
ліній будівлі по червоній лінії дозволяється лише у
регулювання забудови, існуючих випадку неможливості розміщення будівлі в
глибині кварталу і лише на житлових вулицях,
будинків та споруд.
за умов відповідності такого розташування
існуючій лінії забудови вулиці та передбаченню
заходів заспокоєння та стишення руху поруч з
будівлею.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
Планувальні обмеження
записки.
Охоронні зони об’єктів транспорту, Згідно з Законом України «Про правовий режим
зв’язку, інженерних комунікацій, охоронних
зон
об’єктів
магістральних
відстані
від
об’єкта,
що трубопроводів»;
проектується
до
існуючих ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
інженерних мереж.
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Рекомендації до забудови
В
межах
території
об'єктів
необхідно
розташовувати локальні громадські простори
(сквери,
курдонери,
парки,
алеї,
пішохідні/зелені зони перед входом тощо) для
користувачів та працівників об'єктів зони
доступних всім мешканцям міста.
Код та цільове призначення земель, 02.09, 03.11,03.17,06.01, 06.03, 11.04, 12.06,
12.04, 12.11, 13.01, 13.02, 13.03, 14.02, 15.09,
що можливі у цій зоні
15.10, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
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Г-3-4. Зона вищих, професійно-технічних навчальних та наукових та наукових
установ
Гранично
допустима
висота
будівель
Максимально допустимий відсоток
забудови земельної ділянки

17,0м - в межах стін, 19,5м - по верх/гребінь
покрівлі (орієнтовно 5 поверхів).
30% (уточнюється відповідно до проектних

розробок з урахуванням спеціалізованих норм
конкретного об’єкту).
Максимально допустима щільність Не визначається.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від Будівлі слід розміщувати поза межами червоних
об'єкта, який проектується, до меж ліній вулиць по існуючій лінії забудови вулиць,
червоних
ліній
та
ліній або заглибленими всередину; За умов
регулювання забудови, існуючих відсутності сформованої лінії забудови в межах
будинків та споруд.
вулиці дозволяється розміщувати будівлі по
червоній лінії, без можливості влаштування
сходів, пандуса, підйомника в межах червоних
ліній. За умов необхідності влаштування сходів
та пандусу будівлю слід заглиблювати відносно
червоної лінії/лінії забудови на ширину
найбільш виступаючого габариту конструкцій
сходів, пандусу, конструктивної підпірної
стінки.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
Планувальні обмеження
записки.
Охоронні зони об’єктів транспорту, Згідно з Законом України «Про правовий режим
зв’язку, інженерних комунікацій, охоронних
зон
об’єктів
магістральних
відстані
від
об’єкта,
що трубопроводів»;
проектується
до
існуючих ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
інженерних мереж.
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Рекомендації до забудови
В
межах
території
об'єктів
необхідно
розташовувати локальні громадські простори
(сквери,
курдонери,
парки,
алеї,
пішохідні/зелені зони перед входом тощо) для
користувачів та працівників об'єктів зони
доступних всім мешканцям міста.
Код та цільове призначення земель, 02.07, 02.09, 03.01, 03.02, 03.10, 03.11, 03.17,
11.04, 12.06, 12.04, 12.11, 13.01, 13.02, 13.03,
що можливі у цій зоні
14.02, 15.09, 15.10.
Г-4. Культурна та спортивна зона.
Гранично
будівель

допустима

висота Визначається індивідуальним проектом, не
вище 14,0м - в межах стін, 16,5м - по
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верх/гребінь покрівлі.
Максимально допустимий відсоток 50% (уточнюється відповідно до проектних
забудови земельної ділянки
розробок з урахуванням спеціалізованих норм
конкретного об’єкту).
Максимально допустима щільність Не визначається.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від Будівлі слід розміщувати поза межами червоних
об'єкта, який проектується, до меж ліній вулиці по існуючій лінії забудови вулиць,
червоних
ліній
та
ліній або заглибленими всередину; За умов
регулювання забудови, існуючих відсутності сформованої лінії забудови в межах
вулиці дозволяється розміщувати будівлі по
будинків та споруд.
червоній лінії, без можливості влаштування
сходів, пандуса, підйомника в межах червоних
ліній. За умов необхідності влаштування сходів
та пандусу будівлю слід заглиблювати відносно
червоної лінії/лінії забудови на ширину
найбільш виступаючого габариту конструкцій
сходів, пандусу, конструктивної підпірної
стінки.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
Планувальні обмеження
записки.
Охоронні зони об’єктів транспорту, Згідно з Законом України «Про правовий режим
зв’язку, інженерних комунікацій, охоронних
зон
об’єктів
магістральних
відстані
від
об’єкта,
що трубопроводів»;
проектується
до
існуючих ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
інженерних мереж.
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Рекомендації до забудови
В
межах
території
об'єктів
необхідно
розташовувати локальні громадські простори
(сквери,
курдонери,
парки,
алеї,
пішохідні/зелені зони перед входом, тощо) для
користувачів та працівників об'єктів зони
доступних всім мешканцям міста.
Код та цільове призначення земель, 03.02, 03.05, 03.08, 03.11, 03.15, 07.01, 07.02,
що можливі у цій зоні
08.02, 08.03
Г-5. Лікувальна зона.
Гранично
допустима
висота
будівель
Максимально допустимий відсоток
забудови земельної ділянки

22,0м - в межах стін, 25,0м - по верх/гребінь
покрівлі (орієнтовно 6 поверхів).

30% (уточнюється відповідно до проектних
розробок з урахуванням спеціалізованих норм
конкретного громадського об’єкту).
Не
визначається.
Максимально допустима щільність
населення (для житлової забудови)
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Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

Код та цільове призначення земель,
що можливі у цій зоні

Будівлі лікувального профілю слід розміщувати
відповідно до вимог державних будівельних
норм. Розміщувати будівлі по червоній лінії
дозволяється лише на житлових вулицях, за
умов відповідності такого розташування
існуючій лінії забудови вулиці і лише будівлям
без стаціонарного лікування хворих.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
В
межах
території
об'єктів
необхідно
розташовувати локальні громадські простори
(сквери,
курдонери,
парки,
алеї,
пішохідні/зелені зони перед входом тощо) для
користувачів та працівників об'єктів зони, що
можуть
бути
загальнодоступними
всім
мешканцям міста, або мати обмежену
доступність.
02.09, 03.11,03.17,06.01, 06.03, 11.04, 12.06,
12.04, 12.11, 13.01, 13.02, 13.03, 14.02, 15.09,
15.10, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Г-6. Торговельна зона.
Гранично
будівель

допустима

висота Висота забудови визначається індивідуальним
проектом, не вище 9,0м - в межах стін, 11м - по
верх/гребінь покрівлі. Поверховість не може
перевищувати 1-2 поверхи.
Максимально допустимий відсоток 50% (уточнюється відповідно до проектних
забудови земельної ділянки
розробок з урахуванням спеціалізованих норм
конкретного громадського об’єкту).
Максимально допустима щільність Не визначається.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від Будівлі слід розміщувати поза межами червоних
об'єкта, який проектується, до меж ліній вулиці
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
Планувальні обмеження
записки.
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Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Рекомендації до забудови
В
межах
території
об'єктів
необхідно
розташовувати локальні громадські простори
(сквери,
курдонери,
парки,
алеї,
пішохідні/зелені зони перед входом тощо) для
користувачів та працівників об'єктів зони, що
мають
бути
загальнодоступними
всім
мешканцям міста.
Код та цільове призначення земель, 03.02, 03.04, 03.05, 03.07, 03.08, 03.17, 07.01,
що можливі у цій зоні
07.02

ЖИТЛОВІ ЗОНИ
Ж-1. Зона садибної забудови
Гранично
допустима
висота
будівель
Максимально допустимий відсоток
забудови земельної ділянки
Максимально допустима щільність
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

7,5м -в межах стін, 9,5м - по верх/гребінь
покрівлі. (орієнтовно 3 поверхи).
25%.
68 осіб/га.
1.
Мінімальна відстань від межі земельної
ділянки до садибних будівель, а також між
будівлями:
−
при новому будівництві від межі
сусідньої ділянки до проектованих будівель - не
менше 3 м, при нотаріально посвідченому
узгодженні з відповідними власниками сусідніх
земельних ділянок, дозволяється зменшувати
відстань до 1м, або блокувати будівлі по межі з
дотриманням пожежних норм.
−
за умов реконструкції існуючих будівель,
що знаходяться ближче 3м до межі сусідньої
ділянки та в зоні протипожежної відстані між
будівлями, без нотаріального засвідченого
узгодження з відповідними власниками сусідніх
ділянок добудову та надбудову будівель
можливо здійснювати лише в напрямках поза
зоною протипожежної відстані. Крім випадків
блокування будівель чи передбачення інших
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Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

відповідних протипожежних заходів.
2.
Житлові одноквартирні будинки на
присадибних ділянках слід розміщувати з
відступом від червоної лінії житлових та
магістральних вулиць не менше 3м (сформовані
квартали) та 7м (нові квартали). В умовах
реконструкції, та/або за умов відповідного
обгрунтування (з урахуванням сформованої
забудови), допускається зменшувати відстані від
червоних ліній до будівель та споруд. Будівлі
громадського призначення, або будівлі, що
мають
вбудовані/прибудовані
приміщення
громадського
призначення
можуть
розміщуватися по червоній лінії тільки в разі
відсутності чіткої віднесеної лінії забудови, за
наявності в межах вулиці сформованої
віднесеної лінії забудови такі будівлі слід
розміщувати по даній лінії забудови.
3.
Забороняється розміщувати господарські
споруди (за винятком гаражів та майстерень) з
боку вулиці.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Не визначаються

Код та цільове призначення земель, 01.05, 01.07, 02.01, 02.05, 02.06, 03.02, 03.03,
що можливі у цій зоні
03.04, 03.05, 03.07, 03.08, 03.10, 03.11, 03.12,
03.13, 03.14, 03.15, 03.17, 07.01, 07.02, 08.01,
08.02, 08.03, 08.04, вся секція з кодами 10, 11.04,
12.06, 12.07,12.11, 13.01, 13.02, 13.03, 13.05,
14.01, 14.02, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
Ж-2. Зона блокованої забудови
Гранично
допустима
висота 7,5м -в межах стін, 9,0 м - по верх/гребінь
покрівлі. (орієнтовно 3 поверхи).
будівель
Максимально допустимий відсоток 40%.
забудови земельної ділянки

92

Максимально допустима щільність 180 осіб/га.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

1.
Мінімальна відстань від межі земельної
ділянки до садибних будівель, а також між
будівлями:
−
при новому будівництві від межі
сусідньої ділянки до проектованих будівель -не
менше 3 м, при нотаріально посвідченому
узгодженні з відповідними власниками сусідніх
земельних ділянок, дозволяється зменшувати
відстань до 1м, або блокувати будівлі по межі з
дотриманням пожежних норм;
−
за умов реконструкції існуючих будівель,
що знаходяться ближче 3м до межі сусідньої
ділянки та в зоні протипожежної відстані між
будівлями, без нотаріального засвідченого
узгодження з відповідними власниками сусідніх
ділянок добудову та надбудову будівель
можливо здійснювати лише в напрямках поза
зоною протипожежної відстані. Крім випадків
блокування будівель чи передбачення інших
відповідних протипожежних заходів.
2.
Житлові одноквартирні будинки на
присадибних ділянках слід розміщувати з
відступом від червоної лінії житлових та
магістральних вулиць не менше 3м (сформовані
квартали) та 6м (нові квартали). В умовах
реконструкції, та/або за умов відповідного
обгрунтування (з урахуванням сформованої
забудови), допускається зменшувати відстані від
червоних ліній до будівель та споруд.
3.
Житлові
зблоковані
будинки
на
присадибних ділянках слід розміщувати з
відступом від червоної лінії житлових вулиць не
менше 5,5м (при розміщенні паркувальних
місць безпосередньо між тротуаром/зеленою
смугою вулиці та фасадом будівлі), або ближче
чи безпосередньо по межі червоної лінії вулиці
без влаштування заїзду до будівлі (за умов
розміщення паркувальних місць в поздовжніх
кишеням між проїзною частиною вулиці та
тротуаром).
4.
При розміщенні зблокованих садибних
будинків
вздовж
магістральних
вулиць
забороняється влаштовувати під'їзд/паркування
для кожної квартири безпосередньої з основної
проїзної частини, тротуару чи велодоріжки
магістральної вулиці. В такому випадку заїзди
дозволено виконувати з дублюючого проїзду,
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Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

або шляхом об'єднання кількох паркувальних
місць в межах однієї стоянки з одним в'їздом.
5.
Забороняється розміщувати господарські
споруди (за винятком гаражів та майстерень) з
боку вулиці.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Не визначаються

Код та цільове призначення земель, 01.05, 01.07, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05,
02.06, 02.07, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,03.07,
що можливі у цій зоні
03.08, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15,
03.17, 07.01, 07.02, 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, вся
секція з кодами 10, 11.04, 12.06, 12.07, 12.11,
13.01, 13.02, 13.03, 13.05, 14.01, 14.02, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00.
Ж-2-1. Зона змішаної садибної та блокованої забудови середньої щільності
Гранично
допустима
висота
будівель
Максимально допустимий відсоток
забудови земельної ділянки
Максимально допустима щільність
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

11,0м - в межах стін, 11,5 м - по верх/гребінь
покрівлі. (орієнтовно 3 поверхи).
35%.
180 осіб/га.
1.
Мінімальна відстань від межі земельної
ділянки до садибних будівель, а також між
будівлями:
−
при новому будівництві від межі
сусідньої ділянки до проектованих будівель -не
менше 3 м, при нотаріально посвідченому
узгодженні з відповідними власниками сусідніх
земельних ділянок, дозволяється зменшувати
відстань до 1м, або блокувати будівлі по межі з
дотриманням пожежних норм;
−
за умов реконструкції існуючих будівель,
що знаходяться ближче 3м до межі сусідньої
ділянки та в зоні протипожежної відстані між
будівлями, без нотаріального засвідченого
узгодження з відповідними власниками сусідніх

94

Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

ділянок добудову та надбудову будівель
можливо здійснювати лише в напрямках поза
зоною протипожежної відстані. Крім випадків
блокування будівель чи передбачення інших
відповідних протипожежних заходів.
2.
Житлові одноквартирні будинки на
присадибних ділянках слід розміщувати з
відступом від червоної лінії житлових та
магістральних вулиць не менше 3м (сформовані
квартали) та 6м (нові квартали). В умовах
реконструкції, та/або за умов відповідного
обгрунтування (з урахуванням сформованої
забудови), допускається зменшувати відстані від
червоних ліній до будівель та споруд.
3.
Житлові
зблоковані
будинки
на
присадибних ділянках слід розміщувати з
відступом від червоної лінії житлових вулиць не
менше 5,5м (при розміщенні паркувальних
місць безпосередньо між тротуаром/зеленою
смугою вулиці та фасадом будівлі), або ближче
чи безпосередньо по межі червоної лінії вулиці
без влаштування заїзду до будівлі (за умов
розміщення паркувальних місць в поздовжніх
кишеням між проїзною частиною вулиці та
тротуаром).
4.
При розміщенні зблокованих садибних
будинків
вздовж
магістральних
вулиць
забороняється влаштовувати під'їзд/паркування
для кожної квартири безпосередньої з основної
проїзної частини, тротуару чи велодоріжки
магістральної вулиці. В такому випадку заїзди
дозволено виконувати з дублюючого проїзду,
або шляхом об'єднання кількох паркувальних
місць в межах однієї стоянки з одним в'їздом.
5.
Забороняється розміщувати господарські
споруди (за винятком гаражів) з боку вулиці.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Не визначаються
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Код та цільове призначення земель, 01.05, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06,
що можливі у цій зоні
02.07, 02.09, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,03.07,
03.08, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15,
03.17,07.01, 07.02, 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, вся
секція з кодами 10, 11.04, 12.06, 12.07,12.11,
13.01, 13.02, 13.03, 13.05, 14.01, 14.02, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00.
Ж-2-2. Зона змішаної садибної та блокованої забудови середньої щільності
(центральна частина міста)
Гранично
допустима
висота
будівель
Максимально допустимий відсоток
забудови земельної ділянки
Максимально допустима щільність
населення (для житлової забудови)

11,0м -в межах стін, 14,0м - по верх/гребінь
покрівлі. (до 3 поверхів + мансарда).
30%.

Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

1.
Мінімальна відстань від межі земельної
ділянки до садибних будівель, а також між
будівлями:
−
при новому будівництві від межі
сусідньої ділянки до проектованих будівель -не
менше 3 м, при нотаріально посвідченому
узгодженні з відповідними власниками сусідніх
земельних ділянок, дозволяється зменшувати
відстань до 1м, або блокувати будівлі по межі з
дотриманням пожежних норм;
−
за умов реконструкції існуючих будівель,
що знаходяться ближче 3м до межі сусідньої
ділянки та в зоні протипожежної відстані між
будівлями, без нотаріального засвідченого
узгодження з відповідними власниками сусідніх
ділянок добудову та надбудову будівель
можливо здійснювати лише в напрямках поза
зоною протипожежної відстані. Крім випадків
блокування будівель чи передбачення інших
відповідних протипожежних заходів.
2.
Житлові одноквартирні будинки на
присадибних ділянках слід розміщувати по
сформованій лінії забудови. В умовах
реконструкції, та/або за умов відповідного
обгрунтування (з урахуванням сформованої
забудови), допускається зменшувати відстані від
червоних ліній до будівель та споруд, або
розміщувати будівлю по червоній лінії.
3.
Житлові одноквартирні будинки на
присадибних ділянках слід розміщувати по
сформованій лінії забудови. В умовах

180 осіб/га.
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Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

реконструкції, та/або за умов відповідного
обгрунтування (з урахуванням сформованої
забудови), допускається зменшувати відстані від
червоних ліній до будівель та споруд, або
розміщувати будівлю по червоній лінії.
4.
Житлові
зблоковані
будинки
на
присадибних ділянках слід розміщувати з
відступом від червоної лінії житлових вулиць не
менше 5,5м (при розміщенні паркувальних
місць безпосередньо між тротуаром/зеленою
смугою вулиці та фасадом будівлі), або ближче
чи безпосередньо по межі червоної лінії вулиці
без влаштування заїзду до будівлі (за умов
розміщення паркувальних місць в поздовжніх
кишеням між проїзною частиною вулиці та
тротуаром).
5.
При розміщенні зблокованих садибних
будинків
вздовж
магістральних
вулиць
забороняється влаштовувати під'їзд/паркування
для кожної квартири безпосередньої з основної
проїзної частини, тротуару чи велодоріжки
магістральної вулиці. В такому випадку заїзди
дозволено виконувати з дублюючого проїзду,
або шляхом об'єднання кількох паркувальних
місць в межах однієї стоянки з одним в'їздом.
6.
Забороняється розміщувати господарські
споруди (за винятком гаражів) з боку вулиці.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Не визначаються

Код та цільове призначення земель, 01.05, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06,
що можливі у цій зоні
02.07, 02.09, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.07,
03.08, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15,
03.17, 07.01, 07.02, 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, вся
секція з кодами 10, 11.04, 12.06, 12.07, 12.11,
13.01, 13.02, 13.03, 13.05,14.01, 14.02, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00.
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Ж-3. Зона багатоквартирної житлової забудови до 4 поверхів включно
Гранично
допустима
висота
будівель
Максимально допустимий відсоток
забудови земельної ділянки
Максимально допустима щільність
населення (для житлової забудови)

11,0м -в межах стін, 14,0м - по верх/гребінь
покрівлі. (до 4 поверхів включно).
35%.

Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних ліній та ліній регулювання
забудови, існуючих будинків та
споруд.

1.
За умов відсутності сформованої лінії
забудови в межах вулиці дозволяється
розміщувати
будівлі
з
приміщеннями
громадського призначення в межах першого
поверху по червоній лінії, без можливості
влаштування сходів чи пандуса в межах
червоних ліній. За умов необхідності
влаштування сходів та пандусу будівлю слід
заглиблювати відносно червоної лінії/лінії
забудови на ширину найбільш виступаючого
габариту
конструкцій
сходів,
пандусу,
конструктивної підпірної стінки.
2.
Мінімальна відстань від межі земельної
ділянки до садибних будівель, а також між
будівлями:
−
при новому будівництві від межі
сусідньої ділянки до проектованих будівель не менше 3 м, при нотаріально посвідченому
узгодженні з відповідними власниками
сусідніх земельних ділянок, дозволяється
зменшувати відстань до 1м, або блокувати
будівлі по межі з дотриманням пожежних
норм;
−
за
умов
реконструкції
існуючих
будівель, що знаходяться ближче 3м до межі
сусідньої ділянки та в зоні протипожежної
відстані між будівлями, без нотаріального
засвідченого узгодження з відповідними
власниками сусідніх ділянок добудову та
надбудову будівель можливо здійснювати
лише в напрямках поза зоною протипожежної
відстані. Крім випадків блокування будівель чи
передбачення
інших
відповідних
протипожежних заходів.
3.
Житлові одноквартирні будинки на
присадибних ділянках слід розміщувати з
відступом від червоної лінії житлових та
магістральних
вулиць
не
менше
3м
(сформовані квартали) та 6м (нові квартали). В
умовах реконструкції, та/або за умов

220 осіб/га.
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Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

відповідного обгрунтування (з урахуванням
сформованої
забудови),
допускається
зменшувати відстані від червоних ліній до
будівель та споруд.
4.
Житлові
зблоковані
будинки
на
присадибних ділянках слід розміщувати з
відступом від червоної лінії житлових вулиць
не менше 5,5м (при розміщенні паркувальних
місць безпосередньо між тротуаром/зеленою
смугою вулиці та фасадом будівлі), або ближче
чи безпосередньо по межі червоної лінії вулиці
без влаштування заїзду до будівлі (за умов
розміщення паркувальних місць в поздовжніх
кишеням між проїзною частиною вулиці та
тротуаром).
5.
При розміщенні зблокованих садибних
будинків вздовж магістральних вулиць
забороняється
влаштовувати
під'їзд/паркування для кожної квартири
безпосередньої з основної проїзної частини,
тротуару чи велодоріжки магістральної вулиці.
В такому випадку заїзди дозволено виконувати
з дублюючого проїзду, або шляхом об'єднання
кількох паркувальних місць в межах однієї
стоянки з одним в'їздом.
6.
Забороняється розміщувати господарські
споруди (за винятком гаражів) з боку вулиці.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий
режим охоронних зон об’єктів магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Не визначаються

Код та цільове призначення земель, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07,
що можливі у цій зоні
02.09, 02.10, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.07,
03.08, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15,
03.17,07.01, 07.02, 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, вся
секція з кодами 10, 11.04, 12.06, 12.07,12.11,
13.01,13.02,13.03, 13.05, 14.01, 14.02, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00.
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Ж-4. Зона багатоквартирної житлової забудови від 5 до 9 поверхів
Гранично
будівель

допустима

висота 29,0м -в межах стін, 29,5м - по верх/гребінь
покрівлі (без можливості додаткового
влаштування мансарди).
Максимально допустимий відсоток Для будинків висотою:
забудови земельної ділянки
− 10 та більше поверхів - 20%;
−

8-9 поверхів - 25%;

−

6-7 поверхів - 30%;

−

4-5 поверхів - 35%.

Максимально допустима щільність 400 осіб/га.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних ліній та ліній регулювання
забудови, існуючих будинків та
споруд.

1.
За умов відсутності сформованої лінії
забудови в межах вулиці дозволяється
розміщувати
будівлі
з
приміщеннями
громадського призначення в межах першого
поверху по червоній лінії, без можливості
влаштування сходів чи пандуса в межах
червоних ліній. За умов необхідності
влаштування сходів та пандусу будівлю слід
заглиблювати відносно червоної лінії/лінії
забудови на ширину найбільш виступаючого
габариту
конструкцій
сходів,
пандусу,
конструктивної підпірної стінки.
2.
Мінімальна відстань від межі земельної
ділянки до садибних будівель, а також між
будівлями:
−

при новому будівництві від межі
сусідньої ділянки до проектованих будівель не менше 3 м, при нотаріально посвідченому
узгодженні з відповідними власниками
сусідніх земельних ділянок, дозволяється
зменшувати відстань до 1м, або блокувати
будівлі по межі з дотриманням пожежних
норм;

−

за
умов
реконструкції
існуючих
будівель, що знаходяться ближче 3м до межі
сусідньої ділянки та в зоні протипожежної
відстані між будівлями, без нотаріального
засвідченого узгодження з відповідними
власниками сусідніх ділянок добудову та
надбудову будівель можливо здійснювати
лише в напрямках поза зоною протипожежної
відстані. Крім випадків блокування будівель чи
передбачення
інших
відповідних
протипожежних заходів.
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3.
Житлові одноквартирні будинки на
присадибних ділянках слід розміщувати з
відступом від червоної лінії житлових та
магістральних
вулиць
не
менше
3м
(сформовані квартали) та 6м (нові квартали). В
умовах реконструкції, та/або за умов
відповідного обгрунтування (з урахуванням
сформованої
забудови),
допускається
зменшувати відстані від червоних ліній до
будівель та споруд.
4.
Житлові
зблоковані
будинки
на
присадибних ділянках слід розміщувати з
відступом від червоної лінії житлових вулиць
не менше 5,5м (при розміщенні паркувальних
місць безпосередньо між тротуаром/зеленою
смугою вулиці та фасадом будівлі), або ближче
чи безпосередньо по межі червоної лінії вулиці
без влаштування заїзду до будівлі (за умов
розміщення паркувальних місць в поздовжніх
кишеням між проїзною частиною вулиці та
тротуаром).
5.
При розміщенні зблокованих садибних
будинків вздовж магістральних вулиць
забороняється
влаштовувати
під'їзд/паркування для кожної квартири
безпосередньої з основної проїзної частини,
тротуару чи велодоріжки магістральної вулиці.
В такому випадку заїзди дозволено виконувати
з дублюючого проїзду, або шляхом об'єднання
кількох паркувальних місць в межах однієї
стоянки з одним в'їздом.

Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

6.
Забороняється розміщувати господарські
споруди (за винятком гаражів) з боку вулиці.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий
режим охоронних зон об’єктів магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.

Рекомендації до забудови

Не визначаються

Планувальні обмеження

Код та цільове призначення земель, 02.03, 02.04, 02.06, 02.07, 02.09, 02.10, 03.02,
що можливі у цій зоні
03.03, 03.04, 03.05, 03.07, 03.08, 03.10, 03.11,
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03.12, 03.13, 03.14, 03.15, 03.17, 07.01, 07.02,
08.01, 08.02, 08.03, 08.04, вся секція з кодами
10, 11.04, 12.06, 12.07, 12.11, 13.01,13.02,13.03,
14.01, 14.02, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
Ж-4 -1. Зона розташування багатоквартирних житлових будинків 5 поверхів
Гранично
будівель

допустима

висота 17,0м - в межах стін, 17,5м - по верх/гребінь
покрівлі. (орієнтовно 5 поверхи включно).
Максимально допустимий відсоток 30%.
забудови земельної ділянки
Максимально допустима щільність 260 осіб/га.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

1.
За умов відсутності сформованої лінії
забудови в межах вулиці дозволяється
розміщувати
будівлі
з
приміщеннями
громадського призначення в межах першого
поверху по червоній лінії, без можливості
влаштування сходів чи пандуса в межах
червоних
ліній.
За
умов
необхідності
влаштування сходів та пандусу будівлю слід
заглиблювати відносно червоної лінії/лінії
забудови на ширину найбільш виступаючого
габариту
конструкцій
сходів,
пандусу,
конструктивної підпірної стінки.
2.
Мінімальна відстань від межі земельної
ділянки до садибних будівель, а також між
будівлями:
−
при новому будівництві від межі
сусідньої ділянки до проектованих будівель -не
менше 3 м, при нотаріально посвідченому
узгодженні з відповідними власниками сусідніх
земельних ділянок, дозволяється зменшувати
відстань до 1м, або блокувати будівлі по межі з
дотриманням пожежних норм;
−
за умов реконструкції існуючих будівель,
що знаходяться ближче 3м до межі сусідньої
ділянки та в зоні протипожежної відстані між
будівлями, без нотаріального засвідченого
узгодження з відповідними власниками сусідніх
ділянок добудову та надбудову будівель
можливо здійснювати лише в напрямках поза
зоною протипожежної відстані. Крім випадків
блокування будівель чи передбачення інших
відповідних протипожежних заходів.
3.
Житлові одноквартирні будинки на
присадибних ділянках слід розміщувати з
відступом від червоної лінії житлових та
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Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

магістральних вулиць не менше 3м (сформовані
квартали) та 6м (нові квартали). В умовах
реконструкції, та/або за умов відповідного
обгрунтування (з урахуванням сформованої
забудови), допускається зменшувати відстані від
червоних ліній до будівель та споруд.
4.
Житлові
зблоковані
будинки
на
присадибних ділянках слід розміщувати з
відступом від червоної лінії житлових вулиць не
менше 5,5м (при розміщенні паркувальних
місць безпосередньо між тротуаром/зеленою
смугою вулиці та фасадом будівлі), або ближче
чи безпосередньо по межі червоної лінії вулиці
без влаштування заїзду до будівлі (за умов
розміщення паркувальних місць в поздовжніх
кишеням між проїзною частиною вулиці та
тротуаром).
5.
При розміщенні зблокованих садибних
будинків
вздовж
магістральних
вулиць
забороняється влаштовувати під'їзд/паркування
для кожної квартири безпосередньої з основної
проїзної частини, тротуару чи велодоріжки
магістральної вулиці. В такому випадку заїзди
дозволено виконувати з дублюючого проїзду,
або шляхом об'єднання кількох паркувальних
місць в межах однієї стоянки з одним в'їздом.
6.
Забороняється розміщувати господарські
споруди (за винятком гаражів) з боку вулиці.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Не визначаються

Код та цільове призначення земель, 02.03, 02.04, 02.06, 02.07, 02.09, 02.10, 03.02,
що можливі у цій зоні
03.03, 03.04, 03.05, 03.07, 03.08, 03.10, 03.11,
03.12, 03.13, 03.14, 03.15, 03.17, 07.01, 07.02,
08.01, 08.02, 08.03, 08.04, вся секція з кодами 10,
11.04, 12.06, 12.07, 12.11, 13.01, 13.02,13.03,
13.05, 14.01, 14.02, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
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Ж-7. Зона змішаної житлової забудови
Гранично
будівель

допустима

висота 17,0м - в межах стін, 19,5м - по верх/гребінь
покрівлі (орієнтовно 5 поверхів + мансарда);
Максимально допустимий відсоток Для будинків висотою:
забудови земельної ділянки
− 10 та більше поверхів - 20%;
−

8-9 поверхів - 25%;

−

6-7 поверхів - 30%;

−

4-5 поверхів - 35%.

Максимально допустима щільність 400 осіб/га.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

1.
За умов відсутності сформованої лінії
забудови в межах вулиці дозволяється
розміщувати
будівлі
з
приміщеннями
громадського призначення в межах першого
поверху по червоній лінії, без можливості
влаштування сходів чи пандуса в межах
червоних
ліній.
За
умов
необхідності
влаштування сходів та пандусу будівлю слід
заглиблювати відносно червоної лінії/лінії
забудови на ширину найбільш виступаючого
габариту
конструкцій
сходів,
пандусу,
конструктивної підпірної стінки.
2.
Мінімальна відстань від межі земельної
ділянки до садибних будівель, а також між
будівлями:
−
при новому будівництві від межі
сусідньої ділянки до проектованих будівель -не
менше 3 м, при нотаріально посвідченому
узгодженні з відповідними власниками сусідніх
земельних ділянок, дозволяється зменшувати
відстань до 1м, або блокувати будівлі по межі з
дотриманням пожежних норм;
−
за умов реконструкції існуючих будівель,
що знаходяться ближче 3м до межі сусідньої
ділянки та в зоні протипожежної відстані між
будівлями, без нотаріального засвідченого
узгодження з відповідними власниками сусідніх
ділянок добудову та надбудову будівель
можливо здійснювати лише в напрямках поза
зоною протипожежної відстані. Крім випадків
блокування будівель чи передбачення інших
відповідних протипожежних заходів.
3.
Житлові одноквартирні будинки на
присадибних ділянках слід розміщувати з
відступом від червоної лінії житлових та
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Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

магістральних вулиць не менше 3м (сформовані
квартали) та 6м (нові квартали). В умовах
реконструкції, та/або за умов відповідного
обгрунтування (з урахуванням сформованої
забудови), допускається зменшувати відстані від
червоних ліній до будівель та споруд.
4.
Житлові
зблоковані
будинки
на
присадибних ділянках слід розміщувати з
відступом від червоної лінії житлових вулиць не
менше 5,5м (при розміщенні паркувальних
місць безпосередньо між тротуаром/зеленою
смугою вулиці та фасадом будівлі), або ближче
чи безпосередньо по межі червоної лінії вулиці
без влаштування заїзду до будівлі (за умов
розміщення паркувальних місць в поздовжніх
кишеням між проїзною частиною вулиці та
тротуаром).
5.
При розміщенні зблокованих садибних
будинків
вздовж
магістральних
вулиць
забороняється влаштовувати під'їзд/паркування
для кожної квартири безпосередньої з основної
проїзної частини, тротуару чи велодоріжки
магістральної вулиці. В такому випадку заїзди
дозволено виконувати з дублюючого проїзду,
або шляхом об'єднання кількох паркувальних
місць в межах однієї стоянки з одним в'їздом.
6.
Забороняється розміщувати господарські
споруди (за винятком гаражів) з боку вулиці.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Не визначаються

Код та цільове призначення земель, 02.01, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 02.09,
що можливі у цій зоні
02.10, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,03.07, 03.08,
03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15,
03.17,07.01, 07.02, 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, вся
секція з кодами 10, 11.04, 12.06, 12.07,12.11,
13.01,13.02,13.03, 13.05,14.01, 14.02, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00
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ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ
Р-1. Зона об'єктів природно-заповідного фонду
Гранично
будівель

допустима

висота Гранична висота громадської забудови 9,0м - в
межах стін, 11,0м - по верх/гребінь покрівлі.
Дозволена поверховість 1-2 поверхів (без
можливості влаштування мансарди).
Максимально допустимий відсоток Сумарна площа забудови зони не повинна
забудови земельної ділянки
перевищувати більше 5%.
Максимально допустима щільність Не визначається
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

Код та цільове призначення земель,
що можливі у цій зоні

За умов відсутності сформованої лінії забудови
в межах вулиці дозволяється розміщувати
будівлі
з
приміщеннями
громадського
призначення в межах першого поверху по
червоній лінії, без можливості влаштування
сходів чи пандуса в межах червоних ліній. За
умов необхідності влаштування сходів та
пандусу будівлю слід заглиблювати відносно
червоної лінії/лінії забудови на ширину
найбільш виступаючого габариту конструкцій
сходів, пандусу, конструктивної підпірної
стінки.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Будівлі/споруди слід розміщувати відповідно до
індивідуально розробленого проекту посадки
об'єкта.
Забезпечення паркувальними місцями об'єктів,
що розташовуються всередині зони реалізується
поза зоною рекреації, або в межах її
зовнішнього периметру. Паркування всередині
зони можливе лише за наявності технологічного
проїзду та відповідного простору в межах
відведеної земельної ділянки.
02.09, 03.05, 03.08, 03.17,04.01, 04.02, 04.03,
04.04, 04.05, 04.06, 04.07, 04.08, 04.09, 4.10, 4.11,
5.00, 7.01, 7.02, 8.01,08.02, 08.03, 08.04, вся
секція 10, 11.04, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.11,
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13.01, 13.02, 13.03, 14.01, 14.02, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00.
Р-2. Рекреаційна зона активного відпочинку
Гранично
будівель

допустима

висота Гранична висота громадської забудови 9,0м - в
межах стін, 11,0м - по верх/гребінь покрівлі.
Дозволена поверховість 1-2 поверхів (без
можливості влаштування мансарди).
Максимально допустимий відсоток Сумарна площа забудови зони не повинна
забудови земельної ділянки
перевищувати більше 5%.
Максимально допустима щільність Не визначається
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

Код та цільове призначення земель,

За умов відсутності сформованої лінії забудови
в межах вулиці дозволяється розміщувати
будівлі
з
приміщеннями
громадського
призначення в межах першого поверху по
червоній лінії, без можливості влаштування
сходів чи пандуса в межах червоних ліній. За
умов необхідності влаштування сходів та
пандусу будівлю слід заглиблювати відносно
червоної лінії/лінії забудови на ширину
найбільш виступаючого габариту конструкцій
сходів, пандусу, конструктивної підпірної
стінки.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Будівлі/споруди слід розміщувати відповідно до
індивідуально розробленого проекту посадки
об'єкта.
Забезпечення паркувальними місцями об'єктів,
що розташовуються всередині зони реалізується
поза зоною рекреації, або в межах її
зовнішнього периметру. Паркування всередині
зони можливе лише за наявності технологічного
проїзду та відповідного простору в межах
відведеної земельної ділянки.
02.09, 03.05, 03.08, 03.17,04.01, 04.02, 04.03,
04.04, 04.05, 04.06, 04.07, 04.08, 04.09, 4.10, 4.11,
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що можливі у цій зоні

5.00, 7.01, 7.02, 8.01,08.02, 08.03, 08.04, вся
секція 10, 11.04, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.11,
13.01, 13.02, 13.03, 14.01, 14.02, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00.

Р-3. Рекреаційна зона озеленених територій загального користування
Гранично
будівель

допустима

висота Гранична висота громадської забудови 9,0м - в
межах стін, 11,0м - по верх/гребінь покрівлі.
Дозволена поверховість 1-2 поверхів (без
можливості влаштування мансарди).
Максимально допустимий відсоток Сумарна площа забудови зони не повинна
забудови земельної ділянки
перевищувати більше 5%.
Максимально допустима щільність Не визначається
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від За умов відсутності сформованої лінії забудови
об'єкта, який проектується, до меж в межах вулиці дозволяється розміщувати
червоних
ліній
та
ліній будівлі
з
приміщеннями
громадського
регулювання забудови, існуючих призначення в межах першого поверху по
будинків та споруд.
червоній лінії, без можливості влаштування
сходів чи пандуса в межах червоних ліній. За
умов необхідності влаштування сходів та
пандусу будівлю слід заглиблювати відносно
червоної лінії/лінії забудови на ширину
найбільш виступаючого габариту конструкцій
сходів, пандусу, конструктивної підпірної
стінки.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
Планувальні обмеження
записки.
Охоронні зони об’єктів транспорту, Згідно з Законом України «Про правовий режим
зв’язку, інженерних комунікацій, охоронних
зон
об’єктів
магістральних
відстані
від
об’єкта,
що трубопроводів»;
проектується
до
існуючих ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
інженерних мереж.
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Будівлі/споруди слід розміщувати відповідно до
Рекомендації до забудови
індивідуально розробленого проекту посадки
об'єкта. Забезпечення паркувальними місцями
об'єктів, що розташовуються всередині зони
реалізується поза зоною рекреації, або в межах
її
зовнішнього
периметру.
Паркування
всередині зони можливе лише за наявності
технологічного
проїзду
та
відповідного
простору в межах відведеної земельної ділянки.
Код та цільове призначення земель, 02.09, 03.05, 03.08, 03.17,04.01, 04.02, 04.03,
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що можливі у цій зоні

04.04, 04.05, 04.06, 04.07, 04.08, 04.09, 4.10, 4.11,
5.00, 7.01, 7.02, 8.01,08.02, 08.03, 08.04, вся
секція 10, 11.04, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.11,
13.01, 13.02, 13.03, 14.01, 14.02, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00.
КУРОРТНІ ЗОНИ

КВТ. Зона розміщення установ відпочинку і туризму
Гранично
допустима
висота
будівель
Максимально допустимий відсоток
забудови земельної ділянки

Гранична висота громадської забудови 9,0м - в
межах стін, 11,0м - по верх/гребінь покрівлі.
30% (уточнюється відповідно до проектних
розробок з урахуванням спеціалізованих норм
конкретного громадського об’єкту).

Максимально допустима щільність Не визначається
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

За умов відсутності сформованої лінії забудови
в межах вулиці дозволяється розміщувати
будівлі
з
приміщеннями
громадського
призначення в межах першого поверху по
червоній лінії, без можливості влаштування
сходів чи пандуса в межах червоних ліній. За
умов необхідності влаштування сходів та
пандусу будівлю слід заглиблювати відносно
червоної лінії/лінії забудови на ширину
найбільш виступаючого габариту конструкцій
сходів, пандусу, конструктивної підпірної
стінки.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
В
межах
території
об'єктів
необхідно
розташовувати локальні громадські простори
(сквери,
курдонери,
парки,
алеї,
пішохідні/зелені зони перед входом тощо) для
користувачів та працівників об'єктів зони, що
мають
бути
загальнодоступними
всім
мешканцям міста.
Забезпечення паркувальними місцями об'єктів, що
розташовуються всередині зони реалізується поза
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зоною рекреації, або в межах її зовнішнього
периметру. Паркування всередині зони можливе
лише за наявності технологічного проїзду та
відповідного простору в межах відведеної земельної
ділянки.

Код та цільове призначення земель, 02.09, 03.05, 03.08, 03.17,04.01, 04.02, 04.03,
що можливі у цій зоні
04.04, 04.05, 04.06, 04.07, 04.08, 04.09, 4.10, 4.11,
5.00, 7.01, 7.02, 8.01,08.02, 08.03, 08.04, вся
секція 10, 11.04, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.11,
13.01, 13.02, 13.03, 14.01, 14.02, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00.
КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ
КС-3-1. Зона розміщення кладовищ
Гранично
будівель

допустима

висота Відповідно
до
проектних
розробок
з
урахуванням спеціалізованих норм за типом
об’єкту.
Максимально допустимий відсоток Відповідно
до
проектних
розробок
з
забудови земельної ділянки
урахуванням спеціалізованих норм за типом
об’єкту.
Максимально допустима щільність Не визначається.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.
Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови
Код та цільове призначення земель,
що можливі у цій зоні

Відповідно
до
проектних
розробок
з
урахуванням спеціалізованих норм за типом
об’єкту.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Не визначаються
02.06, 02.09, 03.01, 03.04, 3.15, 07.01.

КС-5. Зона розміщення об’єктів V класу санітарної класифікації
Гранично
будівель

допустима

висота Не вище 10,0м - в межах стін, 12м - по
верх/гребінь покрівлі та відповідно до
проектних
розробок
з
урахуванням
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спеціалізованих норм за типом об’єкту.
Максимально допустимий відсоток Відповідно
до
проектних
розробок
з
забудови земельної ділянки
урахуванням спеціалізованих норм за типом
об’єкту.
Максимально допустима щільність Не визначається.
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови
Код та цільове призначення земель,
що можливі у цій зоні

За умов відсутності сформованої лінії забудови
в межах вулиці дозволяється розміщувати
будівлі
з
приміщеннями
громадського
призначення в межах першого поверху по
червоній лінії, без можливості влаштування
сходів чи пандуса в межах червоних ліній. За
умов необхідності влаштування сходів та
пандусу будівлю слід заглиблювати відносно
червоної лінії/лінії забудови на ширину
найбільш виступаючого габариту конструкцій
сходів, пандусу, конструктивної підпірної
стінки.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Не визначаються
02.06, 02.09, 03.01, 03.04, 3.15, 07.01.

ВИРОБНИЧІ ЗОНИ
В-2. Зона розміщення підприємств ІІ класу шкідливості (СЗЗ-500м)
висота Відповідно до проектних розробок з
урахуванням спеціалізованих норм за типом
об’єкту.
Відповідно до проектних розробок з
Максимально/мінімально
допустимий відсоток забудови урахуванням спеціалізованих норм за типом
об’єкту.
земельної ділянки
Максимально допустима щільність Не визначається.
населення (для житлової забудови)
Гранично
будівель

допустима

Мінімально допустимі відстані від Відповідно
до
проектних
розробок
з
об'єкта, який проектується, до меж урахуванням спеціалізованих норм за типом
червоних
ліній
та
ліній об’єкту. За умов відсутності сформованої лінії

111

регулювання забудови, існуючих забудови в межах вулиці дозволяється
розміщувати
будівлі
без
можливості
будинків та споруд.
влаштування сходів чи пандуса в межах
червоних ліній.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
Планувальні обмеження
записки.
Охоронні зони об’єктів транспорту, Згідно з Законом України «Про правовий режим
зв’язку, інженерних комунікацій, охоронних
зон
об’єктів
магістральних
відстані
від
об’єкта,
що трубопроводів»;
проектується
до
існуючих ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
інженерних мереж.
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Рекомендації до забудови
Для максимального зменшення впливу на
прилеглі райони види використання повинні
відповідати вимогам щодо рівня шкідливих
викидів і захисту навколишнього середовища,
потрібна організація санітарно-захисних зон
радіусом 500 м. Поєднання різних допустимих
до використання видів нерухомості в цій зоні
можливе тільки за умови дотримання
нормативних санітарних вимог.
Реконструкція
існуючих
виробничих
підприємств
у всіх виробничих зонах
виконується на основі попередніх проектних
розробок,
досліджень
та
проектів
обґрунтування,
що
отримали
позитивні
висновки експертизи.
Код та цільове призначення земель, 02.06, 03.01, 03.07, 03.08, 03.10, 03.11, 03.12,
що можливі у цій зоні
03.14, 03.15, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 12.01,
12.03, 12.07, 12.08, 12.09, 12.11, 13.01, 13.02,
13.03, 14.01, 14.02, 15.01, 15.10, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00.
В-3. Зона розміщення підприємств ІІІ класу шкідливості (СЗЗ-300м)
висота Відповідно до проектних розробок з
урахуванням спеціалізованих норм за типом
об’єкту.
Відповідно
до проектних розробок з
Максимально допустимий відсоток
урахуванням спеціалізованих норм за типом
забудови земельної ділянки
об’єкту.
Максимально допустима щільність Не визначається.
населення (для житлової забудови)
Гранично
будівель

допустима

Мінімально допустимі відстані від Відповідно
до
проектних
розробок
з
об'єкта, який проектується, до меж урахуванням спеціалізованих норм за типом
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червоних
ліній
та
ліній об’єкту. За умов відсутності сформованої лінії
регулювання забудови, існуючих забудови в межах вулиці дозволяється
будинків та споруд.
розміщувати
будівлі
без
можливості
влаштування сходів чи пандуса в межах
червоних ліній.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
Планувальні обмеження
записки.
Охоронні зони об’єктів транспорту, Згідно з Законом України «Про правовий режим
зв’язку, інженерних комунікацій, охоронних
зон
об’єктів
магістральних
відстані
від
об’єкта,
що трубопроводів»;
проектується
до
існуючих ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
інженерних мереж.
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Рекомендації до забудови
Для максимального зменшення впливу на
прилеглі райони види використання повинні
відповідати вимогам щодо рівня шкідливих
викидів і захисту навколишнього середовища,
потрібна організація санітарно-захисних зон
радіусом 300 м. Поєднання різних допустимих
до використання видів нерухомості в цій зоні
можливе тільки за умови дотримання
нормативних санітарних вимог.
Реконструкція
існуючих
виробничих
підприємств
у всіх виробничих зонах
виконується на основі попередніх проектних
розробок,
досліджень
та
проектів
обґрунтування,
що
отримали
позитивні
висновки експертизи.
Код та цільове призначення земель, 02.06, 03.01, 03.07, 03.08, 03.10, 03.11, 03.12,
що можливі у цій зоні
03.14, 03.15, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 12.01,
12.03, 12.07, 12.08, 12.09, 12.11, 13.01, 13.02,
13.03, 14.01, 14.02, 15.01, 15.10, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00.
В-4. Зона розміщення підприємств ІV класу шкідливості (СЗЗ-100м)
виробничої забудови – відповідно до
висота проектних
розробок
з
урахуванням
спеціалізованих норм за типом об’єкту.
громадської забудови не вище 17,0 м - в
межах стін, 17,5 м - по верх/гребінь покрівлі;
виробничої забудови - визначається –
Максимально допустимий відсоток визначається
відповідно до проектних розробок
забудови земельної ділянки
з урахуванням спеціалізованих норм за типом
об’єкту.
для об'єктів громадської забудови -40%;
Гранично
будівель

допустима
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Максимально допустима щільність
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

Не визначається.
Відповідно
до
проектних
розробок
з
урахуванням спеціалізованих норм за типом
об’єкту. За умов відсутності сформованої лінії
забудови в межах вулиці дозволяється
розміщувати
будівлі
без
можливості
влаштування сходів чи пандуса в межах
червоних ліній. Громадські будівлі слід
розміщувати поза межами червоних ліній вулиці по
існуючій лінії забудови вулиць, або заглибленими
всередину; За умов відсутності сформованої лінії
забудови в межах вулиці дозволяється розміщувати
будівлі по червоній лінії, без можливості
влаштування сходів, пандуса, підйомника в межах
червоних ліній. За умов необхідності влаштування
сходів та пандусу будівлю слід заглиблювати
відносно червоної лінії/лінії забудови на ширину
найбільш виступаючого габариту конструкцій
сходів, пандусу, конструктивної підпірної стінки.

Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

Згідно з таблицею № № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Для максимального зменшення впливу
виробничих підприємств на прилеглі райони види
використання повинні відповідати вимогам щодо
рівня шкідливих викидів і захисту навколишнього
середовища, потрібна організація санітарнозахисних зон радіусом 100 м. Поєднання різних
допустимих до використання видів нерухомості в
цій зоні можливе тільки за умови дотримання
нормативних санітарних вимог.

1.

Реконструкція
існуючих
виробничих
підприємств у всіх виробничих зонах виконується
на основі попередніх проектних розробок,
досліджень та проектів обґрунтування, що отримали
позитивні висновки експертизи.

2.

Код та цільове призначення земель, 02.06, 03.01,
що можливі у цій зоні
03.14, 03.15,
12.03, 12.07,
13.03, 14.01,
18.00, 19.00.

03.07,
11.01,
12.08,
14.02,

03.08,
11.02,
12.09,
15.01,

03.10,
11.03,
12.11,
15.10,

03.11,
11.04,
13.01,
16.00,

03.12,
12.01,
13.02,
17.00,
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В-5. Зона розміщення підприємств V класу шкідливості (СЗЗ-0…50м)
виробничої забудови – відповідно до
висота проектних
розробок
з
урахуванням
спеціалізованих норм за типом об’єкту.
громадської забудови не вище 17,0 м - в
межах стін, 17,5 м - по верх/гребінь покрівлі;
виробничої забудови - визначається –
Максимально допустимий відсоток визначається
відповідно до проектних розробок
забудови земельної ділянки
з урахуванням спеціалізованих норм за типом
об’єкту.
для об'єктів громадської забудови -40%;
Максимально допустима щільність Не визначається.
населення (для житлової забудови)
Гранично
будівель

допустима

Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

Відповідно
до
проектних
розробок
з
урахуванням спеціалізованих норм за типом
об’єкту. За умов відсутності сформованої лінії
забудови в межах вулиці дозволяється
розміщувати
будівлі
без
можливості
влаштування сходів чи пандуса в межах
червоних ліній. Громадські будівлі слід
розміщувати поза межами червоних ліній вулиці по
існуючій лінії забудови вулиць, або заглибленими
всередину; За умов відсутності сформованої лінії
забудови в межах вулиці дозволяється розміщувати
будівлі по червоній лінії, без можливості
влаштування сходів, пандуса, підйомника в межах
червоних ліній. За умов необхідності влаштування
сходів та пандусу будівлю слід заглиблювати
відносно червоної лінії/лінії забудови на ширину
найбільш виступаючого габариту конструкцій
сходів, пандусу, конструктивної підпірної стінки.

Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

Рекомендації до забудови

Згідно з таблицею № № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
1.
Для максимального зменшення впливу
виробничих підприємств на прилеглі райони
види використання повинні відповідати вимогам
щодо рівня шкідливих викидів і захисту
навколишнього
середовища,
потрібна
організація санітарно-захисних зон радіусом 500

115

м.
Поєднання
різних
допустимих
до
використання видів нерухомості в цій зоні
можливе тільки за умови дотримання
нормативних санітарних вимог.
2.
Реконструкція існуючих виробничих
підприємств
у всіх виробничих зонах
виконується на основі попередніх проектних
розробок,
досліджень
та
проектів
обґрунтування,
що
отримали
позитивні
висновки експертизи.
Код та цільове призначення земель, 02.06, 03.01, 03.07, 03.08, 03.10, 03.11, 03.12,
що можливі у цій зоні
03.14, 03.15, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 12.01,
12.03, 12.07, 12.08, 12.09, 12.11, 13.01, 13.02,
13.03, 14.01, 14.02, 15.01, 15.10, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00.
С-2. Зона військових об’єктів (спецтериторій)
Гранично
допустима
висота
будівель
Максимально допустимий відсоток
забудови земельної ділянки
Максимально допустима щільність
населення (для житлової забудови)

17,0м - в межах стін, 19,5м - по верх/гребінь
покрівлі (орієнтовно 5 поверхів +мансарда);
35%;

Мінімально допустимі відстані від
об'єкта, який проектується, до меж
червоних
ліній
та
ліній
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.

Будівлі слід розміщувати поза межами червоних
ліній вулиці по існуючій лінії забудови вулиць,
або заглибленими всередину; За умов
відсутності сформованої лінії забудови в межах
вулиці дозволяється розміщувати будівлі по
червоній лінії, без можливості влаштування
сходів, пандуса, підйомника в межах червоних
ліній. За умов необхідності влаштування сходів
та пандусу будівлю слід заглиблювати відносно
червоної лінії/лінії забудови на ширину
найбільш виступаючого габариту конструкцій
сходів, пандусу, конструктивної підпірної
стінки.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
записки.
Згідно з Законом України «Про правовий режим
охоронних
зон
об’єктів
магістральних
трубопроводів»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.

Планувальні обмеження
Охоронні зони об’єктів транспорту,
зв’язку, інженерних комунікацій,
відстані
від
об’єкта,
що
проектується
до
існуючих
інженерних мереж.

300 осіб/га.
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Рекомендації до забудови

В разі реконструкції, будівництва житлових
багатоквартирних будинків рекомендованим
типом
забудови
є
будівництво
багатофункціональних будівель та комплексів з
житловими квартирами на верхніх поверхах і
розміщенням в нижніх поверхах об’єктів
ділового, культурного, обслуговуючого і
комерційного
призначення
при
умові
розділення різних видів використання.
Код та цільове призначення земель, 02.06, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06,
що можливі у цій зоні
15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00.
СВ-2. Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
Гранично
будівель

допустима

висота 8,0м - в межах стін, 10м - по верх/гребінь
покрівлі та відповідно до проектних розробок з
урахуванням спеціалізованих норм за типом
об’єкту.

Максимально допустимий відсоток Відповідно
до
проектних
розробок
з
забудови земельної ділянки
урахуванням спеціалізованих норм за типом
об’єкту.
Максимально допустима щільність Не визначається
населення (для житлової забудови)
Мінімально допустимі відстані від Відповідно
до
проектних
розробок
з
об'єкта, який проектується, до меж урахуванням спеціалізованих норм за типом
червоних
ліній
та
ліній об’єкту.
регулювання забудови, існуючих
будинків та споруд.
Згідно з таблицею № ІІІ.3-1 пояснювальної
Планувальні обмеження
записки.
Охоронні зони об’єктів транспорту, Згідно з Законом України «Про правовий режим
зв’язку, інженерних комунікацій, охоронних
зон
об’єктів
магістральних
відстані
від
об’єкта,
що трубопроводів»;
проектується
до
існуючих ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова
інженерних мереж.
територій», додаток Ж.3, И.1, И.2;
«Правилами охорони електричних мереж»,
затвердженими Постановою КМ України від
4.03.1997р. №209; профільною нормативною
документацією.
Рекомендації до забудови
Не визначаються
Код та цільове призначення земель, 02.09, 8.01,08.02, 08.03, 08.04, вся секція 10,
11.04, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.11, 13.01,
що можливі у цій зоні
13.02, 13.03, 14.01, 14.02, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00.
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ІV. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

IV.1. Вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон).
Забудова та благоустрій територій міста має здійснюватися шляхом організації
комплексного освоєння простору або шляхом будівництва/реконструкції чи
благоустрою окремих будинків і споруд на призначених відповідно для цього
земельних ділянках у сформованих кварталах існуючої забудови, виходячи з
комплексного аналізу містобудівних можливостей ймовірної забудови в межах
відповідного кварталу чи району.
Забудова земельної ділянки має здійснюватися з врахуванням чинної
містобудівної документації, в межах її цільового призначення, встановленого
відповідно до законодавства, державних будівельних норм та стандартів, правил
благоустрою та чинних місцевих стандартів міста Рівного.
Рекомендованим типом забудови є комплексна забудова території з
формуванням регулярної щільної сітки вулиць, проходів/проїздів та незначних за
розміром (до 1,5-2 га) кварталів в середині.
Структура розміщення житлової та в певних випадках громадської забудови
(лікувальні та освітні заклади), а також організація благоустрою повинні формувати
чіткий поділ міського простору на загальноміський (вулиці, площі, сквери, алеї) та
напівприватний/обмеженого користування (внутрішній двір, господарська зона
об'єкта, тощо).
Реконструкція, або розміщення нових об'єктів в межах існуючого
сформованого середовища повинна враховувати навколишній контекст, цінні
характерні риси розпланування території (лінію забудови), параметри забудови
(висотність, лінію карнизів/парапетів), благоустрій та наявність озеленення, існуючі
усталені траєкторії руху мешканців, тощо.
При розміщенні нових або реконструкції існуючих громадських будівель
необхідно передбачати формування відкритих та доступних громадських просторів.
Рекомендоване їх розміщення перед будівлею, головним входом, вулицею, зеленою
зоною чи в межах важливих траєкторій руху мешканців.
При обранні функціонального наповнення житлової та громадської будівлі чи
комплексу будівель перевагу слід надавати багатофункціональним будівлям та
комплексам. При проектуванні нових комплексів, кварталів чи районів житлової
забудови рекомендовано дотримання балансу співвідношення кількості мешканців до
місць прикладання праці в межах 5:1….2:1. Такі параметри забудови дозволять
знизити темпи та негативні наслідки маятникової міграції, а також покращать
доступність громадських послуг мешканцям.
При розміщенні багатосекційної будівлі вздовж вулиці, висота якої є більшою
від ширини цієї вулиці, в межах ліній забудови рекомендується або членувати
будівлю на окремі об’єми з загальною шириною фасаду будівлі однієї висотності не
більше 30 м (комбінувати поверховість секцій), або влаштовувати відступ верхньої
частини будівлі вглиб кварталу.
Багатосекційні житлові будинки рекомендовано проектувати з наскрізними
виходами з секцій (на вулицю та в двір).
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Під час проектування нових, реконструкції існуючих житлових та
громадських
будівель
необхідно
забезпечувати
безперешкодний
доступ
маломобільним громадянам згідно з вимогами державних будівельних норм.
Плануючи житлову забудову міських територій, необхідно передбачати
забезпечення такої житлової забудови об’єктами соціальної інфраструктури в об’ємі
розрахункової потреби або більше (дитсадки, школи, об’єкти охорони здоров’я,
фізкультурно-оздоровчого призначення, культури, відпочинку та дозвілля);
При проектуванні багатофункціональних будівель та комплексів необхідно
передбачати розділене використання ділянки для різних окремих функцій.
Плануючи майбутню забудову, слід намагатися забезпечити відсутність
негативного впливу проектованого об’єкту (будівель, споруд, елементів благоустрою)
на прилеглі території, вулиці, середовище, забудову, а навколишньої забудови - на
проектований об’єкт.
При проектуванні нових житлових, громадських та виробничих будинків, чи їх
реконструкції з суттєвими змінами техніко-економічних показників (збільшення
загальної площі приміщень на понад 20%) необхідно передбачати забезпечення
об'єктів забудови місцями для постійного, тимчасового паркування, тимчасової
зупинки автотранспорту та велосипедів в об’ємі не меншої від розрахункової
потреби, визначеної згідно державних будівельних норм в межах ділянки, або
нормативного радіусу пішохідної доступності. Рекомендованим є забезпечення нових
об'єктів забудови місцями для постійного, тимчасового паркування, тимчасової
зупинки автотранспорту з такими мінімальними параметрами: житлова
багатоквартирна забудова - 0,7 (7 машиномісць на кожних 10 квартир), окремостоячі
адміністративні та офісні будівлі загальноміського значення - 0,3 (30 машиномісць на
100 працюючих/відвідувачів), окремостоячі адміністративні та офісні будівлі
районного значення - 0,2 (20 машиномісць на 100 працюючих/відвідувачів),
трц/супермаркети/розважальні заклади - 0,1 (10 машиномісць на 100м2 площі
торгових залів).
При проектуванні нових, реконструкції існуючих міських вулиць, при розробці
проектів прокладання інженерних мереж обов'язковою умовою є збереження існуючої
або передбачення появи в межах вулиці нової рядової посадки дерев (смуги
функціонального озеленення).
При детальному аналізі можливості забудови та використання території,
визначенні її граничних параметрів архітектурно-містобудівною радою можуть
встановлюватися додаткові критерії до забудови локальних земельних ділянок.

IV.2. Вимоги до ландшафтної організації територій (функціональних зон).
При влаштуванні заїздів (виїздів) на прибудинкову територію, стоянку перед
будівлею, позавуличну парковку, автозаправну станцію, СТО, автомийку тощо в
межах житлово-громадської території заїзд через тротуар, пішохідну зонута
велодоріжку слід влаштовувати припіднятими відносно основної проїзної частини
вулиці, без влаштування розривів та опускання до рівня проїзної частини вулиці
тротуару та велодоріжки. В зоні пересічення тротуару, велодоріжки з заїздом
рекомендованим є використання мощення, що за кольором та типом відрізняється від
мощення проїзної частини, проїзду, тротуару та велодоріжки. Обов'язковим є
дотримання умов безбарєрного водовідведення.
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При функціональному розплануванні прибудинкової території житлової та
громадської забудови стоянку транспорту слід розміщувати якомога далі від будівлі,
в межах зовнішнього периметру. Проїзд до паркувальних місць слід прокладати
таким чином, щоб він пересікався з якомога меншою кількістю пішохідних
траєкторій. Розміщення транспортного транзитного проїзду (на довжину понад три
секції) між виходом з багатоквартирної житлової будівлі/будівель та двором (зоною
майданчиків відпочинку) не допускається. Їх наявність в окремих випадках можлива
за умов забезпечення використання засобів заспокоєння руху в межах можливих
пересічень траєкторій руху пішоходів та автомобілів (дорожніх настилів, тощо).
В межах прибудинкової території житлових та громадських об'єктів вздовж
транзитних зон фасадів двох- та більше секційних багатоквартирних будинків
забороняється суміщати разом пішохідні проходи та проїзди для автомобілів.
Транзитний тротуар вздовж будівлі/підходу до будівлі повинен конструктивно
(бордюром/поребриком з перепадом по висоті (до 100мм), чи без перепаду по висоті),
або іншим чітким зрозумілим способом (кольором/типом елементів мощення) бути
відділеним від проїзду для автомобілів. Даний тротуар повинен бути захищеним від
нелегального паркування на ньому транспортних засобів. Транзитний тротуар в
межах прибудинкової зони повинен бути неперервним - забороняється конструктивно
розривати тротуар, що йде вздовж фасаду будівлі окремими заїздами до вхідної зони
секції будинку.
З метою недопущення блокування припаркованими автомобілями евакуаційних
шляхів та шляхів руху спецтехніки в межах дворового простору рекомендовано
пожежні проїзди передбачати по пішохідних доріжках чи відповідно укріплених
ділянках озеленення.
Влаштування паркувальних місць для автомобілів в межах вулиці дозволяється
лише за умов, що розміщені паркувальні місця не створюють незручності та
небезпеки пересуванню пішки, велосипедом, легким персональним транспортом,
громадським чи автотранспортом - не змінюють траєкторію їх руху, не закривають
видимість, не перешкоджають руху, не становлять небезпеки при виїзді з
паркувальних місць. Знищення рядової посадки дерев для влаштування паркувальних
місць забороняється. За наявності озеленення паркувальні місця доцільно
влаштовувати в окремих кишенях між лунками дерев. Пристовбурна лунка повинна
мати ширину не менше 1,5м, та площу не менше 3-4м2.
З метою недопущення паркування з порушенням ПДР при плануванні
благоустрою слід передбачати чіткі виокремлені паркувальні місця та передбачати
заходи недопущення паркування в непризначених для цього місцях (антикишеня,
антипаркувальні стовпці, припідняті перехрестя, переходи, тощо.)
При розробці рішень генерального плану проектованого об'єкта слід
передбачати заходи забезпечення безпеки руху та пересування в межах ділянки
проектування - засоби заспокоєння руху (дорожні настили, припідняті
переходи/перехрестя, розподільчі острівки, кільцеві пересічення тощо);
При розробці робочого проекту генерального плану об'єкта проектування,
провести узгодження підходів, в’їздів/виїздів, обладнання, інших елементів
благоустрою та інфраструктури в межах міських вулиць та поза ними шляхом
розроблення схеми розпланування генерального плану і схеми ОДР та узгодження їх з
балансоутримувачем та/або власником території.
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При проектуванні мережі освітлення, прийняті проектні рішення узгодити з
балансоутримувачем міських мереж освітлення.
При проектуванні влаштування нового чи реконструкції існуючого освітлення
міських громадських просторів (вуличних тротуарів, пішохідних чи велосипедних
доріжок, бульварів, скверів, площ, дитячих та спортивних майданчиків,
прибудинкової території тощо) чи рекреаційних зон (парків, та алей) слід обирати
джерела освітлення теплого спектру з колірною температурою до 3000К.
Якщо нове будівництво (реконструкція) об’єктів пов’язане із знесенням
зелених насаджень, то дозвіл на знесення або пересадження зелених насаджень
надається відповідним органом у встановленому порядку.
Забороняється влаштовувати суцільне водонепроникне покриття/мощення
прибудинкової території земельної ділянки/ділянок.
Відведення
дощових
вод
з
водонепроникного
покриття
присадибних/прибудинкових ділянок (пішохідних зон, вимощення, тощо), дахів
будівель за умов відсутності підключення до дощової каналізації відповідно до
чинних технічних умов слід намагатися акумулювати та локалізовувати в межах
відповідної прибудинкової території шляхом збирання/накопичення/дренування в
грунтову основу поза зоною впливу на основи фундаментів прилеглих будівель. При
потребі необхідно передбачати попереднє очищення дощових вод.
Біля приміщень громадського призначення, поза транзитною зоною тротуару,
необхідно передбачати розміщення стійок для паркування велосипедів та легкого
персонального електротранспорту. Конструкція стійок повинна передбачати
можливість надійного закріплення рами пересувних засобів та бути антивандальними.
Огорожа присадибних ділянок, прибудинкових територій, приватних
земельних ділянок не повинна виступати за червону лінію вулиці. Максимальна
висота огородження земельної ділянки з боку вулиці не повинна перевищувати 1,8 м,
при цьому глухим (непрозорим) заповненням може бути виконано не більше 50%
площі огородження вздовж вулиці.
За потреби виокремлення та огородження територій багатоквартирної та
громадської забудови її найперше слід реалізовувати планувальними заходами
(периметральна, зблокована квартальна забудова), засобами ландшафтного
проектування та озеленення (земляні схили, рядова посадка дерев, масиви/смуги
кущів) і лише в окремих випадках шляхом огородження території парканом. Таке
огородження слід розміщувати по лінії забудови, або заглибленим відносно неї
всередину кварталу. Забороняється огороджувати територію через яку проходять
загальні транзитні проходи чи проїзди до інших будівель та споруд, разом більше
одного кварталу, частину вулиці в межах червоних ліній. З боку вулиць, проходів та
проїздів, зелених зон огородження обов'язково повинно бути світлопрозорим.
За умов прилягання до меж земельної ділянки внутрішньорайонних проходів,
проїздів, вулиць та провулків паркан, в межах кута прилягання на висоті понад 700мм
повинен бути світлопрозорим на довжину не менше 5 метрів в кожен бік для
забезпечення видимості руху.

121

IV.3. Використання земельних ділянок та об'єктів нерухомості, які
існували до уточнення Плану зонування території міста, чи не
відповідають містобудівним регламентам зони у якій знаходяться
Зміна або встановлення згідно схеми зонування чи детального плану територій
загалом їх функціонального призначення не тягне за собою припинення права
власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у
власність чи користування до встановлення нового функціонального призначення
територій.
Всі об’єкти нерухомості, що існують на території міста на законних підставах
на день набрання чинності уточнення плану зонування території, продовжують
використовуватися (експлуатуватися) без отримання додаткових дозволів та
погоджень.
Вихідні дані щодо проектування, дозволи на забудову земельних ділянок,
надані управлінням містобудування та архітектури до набрання чинності уточнення
Плану зонування території, залишаються чинними на попередньо визначений термін.
До земельних ділянок невідповідного використання (не відповідають
параметрам містобудівного регламенту конкретної територіальної зони (підзони))
відносяться земельні ділянки:
 розташовані в межах червоних ліній;
 на яких розташовані існуючі об’єкти містобудування, що не відповідають
встановленим Планом зонування території переважним, супутнім видам забудови
та іншого використання земельних ділянок у певній зоні (підзоні);
 на які були надані містобудівні умови та обмеження до затвердження Плану
зонування території і параметри забудови яких не відповідають встановленим для
цієї зони (підзони) містобудівним регламентом;
 об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі.
Земельні ділянки та розташовані на них об'єкти нерухомості, які існували до
впровадження в дію зонінгу (уточнення), граничні параметри яких не відповідають
містобудівному регламенту, можуть використовуватись без визначення терміну їх
приведення у відповідність з містобудівним регламентом, якщо вони не створюють
загрози для життя, здоров'я людей, для навколишнього середовища, об'єктів
культурної спадщини та природно-заповідного фонду.
Винятком є об’єкти
нерухомості, подальше існування та експлуатація яких створюють загрозу життю та
здоров’ю людей, а також природному і історико-культурному середовищу. Для таких
об’єктів Рівненською міською радою повинен встановлюватися термін приведення їх
у відповідність з вимогами Плану зонування території. Об’єкти, що знаходяться у
прибережній захисній смузі можуть експлуатуватися далі, лише за умов якщо при
цьому не порушується її режим.

IV.4. Реконструкція існуючих будівель та споруд, що не відповідають
граничним параметрам містобудівного регламенту.
Реконструкція існуючих будівель та споруд, що не відповідають граничним
параметрам містобудівного регламенту (а саме видам функціонального призначення,
% забудови, пожежним/санітарним розривам) конкретної зони дозволяється без
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збільшення відхилень існуючих параметрів, пожежного та санітарного розриву,
щільності мешканців:
1. без зміни непередбаченого виду використання - за наявності відповідного
обгрунтування (пожежної, санітарної, екологічної та інших нормативних
характеристик безпечності їх розміщення в даній зоні та можливості
забезпеченості паркувальними місцями відповідно до розрахункових
параметрів), та при незначних (не суттєвих) змінах техніко-економічних
показників даних об'єктів (збільшення не більше 50% площ приміщень для 1
поверхових будівель, 30% для 2-поверхових будівель, та не більше 25% площ
приміщень для 3 поверхових будівель);
2. без зміни непередбаченого виду використання - шляхом прибудови сходоволіфтового вузла до існуючого об'єкта;
3. шляхом зміни функціонального виду використання об'єктів відповідно до
передбачених видів використання;
4. шляхом приведення параметрів об'єкта до вимог параметрів містобудівного
регламенту (зменшення її невідповідності);
Будівництво нових об’єктів на земельних ділянках, на яких раніше
розміщувалися будівлі та споруди, що не відповідали передбаченим видам
містобудівного регламенту конкретної зони, у відповідності до цільового
призначення земельної ділянки дозволяються лише з відповідністю граничним
параметрам містобудівного регламенту за процедурою спеціального узгодження, а
також за умови відповідності вимогам державних будівельних, санітарних, пожежних
та екологічних норм, згідно відповідно до законодавства України.
Забороняється визнання у будь-який спосіб права власності на об’єкти,
самочинно збудовані на земельних ділянках, які набули статусу невідповідного
використання.

IV.5. Умови здійснення реконструкції та нового проектування приміщень
житлового/громадського призначення, розміщені в перших та цокольних
поверхах існуючих та нових будівель.
При розміщенні об'єктів громадського призначення в межах житлових будинків
вхід або при наявності нормативної можливості під'їзд для клієнтів чи доставки
товарів слід розміщувати з зовнішнього боку будівлі, не перериваючи тротуар чи
велодоріжку.
При реконструкції приміщень першого/цокольного поверхів з влаштуванням
виходів з таких приміщень безпосередньо назовні за умови розміщення фасаду
будинку по межі пішохідної зони тротуару/велодоріжки міських вулиць конструкцію
сходів, пандусу, підйомника слід розміщувати за рахунок внутрішнього простору
будинку (при можливості забезпечення конструктивної безпеки несучих конструкцій
будівлі) або поза зоною розрахункової нормативної пішохідної зони
тротуару/велодоріжки.
Забороняється розміщення житлових приміщень на перших поверхах в
забудові, розташованій в зонах Г-1 або в будинках/частинах будинків, фасади яких
розміщені вздовж транзитних житлових та магістральних вулиць.
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За умов реконструкції житлових приміщень, що знаходяться на перших
поверхах житлових будинків, під громадські або шляхом влаштування входів,
піднятих вище рівня мощення тротуару вхідних площадок, терас, заскленого тамбуру,
навісу, сходів з житлових чи громадських приміщень (з будь-якого поверху),
безпосередньо на вулицю забороняється влаштування та розміщення таких і будьяких інших елементів та конструкцій в межах нормативної пішохідної зони тротуару,
велодоріжки (перспективного її місця розміщення), посадкового майданчику зупинки
громадського транспорту.
За умов будівництва нових та реконструкції існуючих житлових або
громадських приміщень, що розміщуються в межах перших поверхів будинків з
влаштуванням безпосереднього виходу на вулицю, об'ємно просторові габарити
зовнішніх елементів фасаду, навісу, сходів, пандусу, лінії вивісок, тощо повинні
враховувати параметри сусідніх об'єктів, навколишній контекст та формуватися в
єдину впорядковану композиційно узгоджену структуру в межах будинку, кварталу
чи навіть вулиці.
За умов реконструкції житлових приміщень, що знаходяться на перших
поверхах житлових будинків під громадські, забороняється замощення
водонепроникним покриттям зеленої зони перед/в межах фасаду приміщень будівлі
на ширину понад 50%.
За умов будівництва нових та реконструкції існуючих житлових або
громадських приміщень, що розміщуються в межах перших поверхів будинків з
влаштуванням безпосереднього виходу на вулицю, забороняється влаштування
паркувальних місць в межах пішохідної зони тротуару, велодоріжки (перспективного
її місця розміщення), шляхом викривлення траєкторії тротуару, велодоріжки, шляхом
знищення повнорозмірних зелених насаджень чи за умов, що заїзд до даних
паркувальних місць потребує поздовжнього руху тротуаром.

IV.6. Вимоги до розміщення та функціонування тимчасових споруд та
майданчиків для провадження підприємницької діяльності.
Можливість розташування тимчасових споруд (далі - ТС), як інструменту
надання додаткових послуг громаді в межах міського простору без здійснення
капітального будівництва слід оцінювати з точки зору потреби відсутності
негативного впливу від їх розміщення, щодо можливих дій та відчуттів громадян, а
також конкретного призначення окремих частин міського простору (об’єктів
благоустрою).
Споруди торговельно-побутового призначення повинні розміщуватися за
межами пішохідної зони тротуарів, велодоріжок або узбіч, на відстані не ближче 1,5м
до них. За умови розміщення ТС таким чином, що активна зона його фасаду, з якої
надаються послуги, очікують клієнти та/або розташовані двері, сходи/пандус чи інші
конструкції, які створюють незручності для руху, ТС слід відносити від межі
пішохідної зони тротуару, велодоріжки на ширину зони очікування/входу.
Рекомендованим місцем розташування ТС вздовж вулично-дорожньої мережі,
крім територій ринків, ярмарків, чи спеціально визначених відповідними проектами
торгових зон, є їх розміщення по лінії забудови або наближеними до неї з
дотриманням протипожежних заходів (дотримання відступу протипожежного розриву
або інших протипожежних заходів).
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Рекомендованим місцем розташування ТС в зоні міських пішохідних та
паркувальних площ, алей, парків, скверів, та інших зелених зон є розміщення їх в
межах зовнішнього периметру даних об’єктів.
Рекомендованим місцем розташування ТС в зоні крутого рельєфу та
облаштованих окремих функціональних елементів поперечного перерізу в різних
рівнях шляхом влаштування терасування чи розміщення інженерних конструкцій та
підпірних стінок є їх розміщення або інтегрованими в схил, або приблокованими до
інженерних конструкцій підпірної стіни за умови їх співмірної висоти.
Рекомендовано в разі розробки проектів планування вулично-дорожньої
мережі, міських громадських та рекреаційних просторів за доцільності визначати
розташування можливих місць розміщення ТС в межах цих просторів, які не
погіршать якісні характеристики об’єктів, що передбачені проектом.
Рекомендованим є використання пересувних ТС.
Рекомендованим типом зовнішнього оздоблення стін фасаду ТС є світлопрозорі
конструкції. В разі використання несвітлопрозорого зовнішнього оздоблення
рекомендоване
використання
вандалостійких
непрофільованих
матеріалів,
однотонних матових неконтрастних відтінків.
Об’ємно-просторове та архітектурно-художнє рішення ТС, вибір матеріалів
зовнішнього оздоблення, розміщених в межах зон охорони та регулювання пам’яток,
зон охорони ландшафту та археологічних культурних шарів, територій історично
сформованої забудови та благоустрою, повинні враховувати навколишній контекст,
та характер структурної побудови простору.
Кожна стаціонарна ТС та літній майданчик має бути забезпечена зовнішнім
освітленням прилеглої території. Рекомендовано використання для освітлення ламп з
теплою колірною температурою (до 3000К). Освітлювальні прилади повинні бути
встановлені таким чином, щоб не засліплювати пішоходів, велосипедистів, водіїв та
не освітлювати вікна мешканців прилеглих будинків. Зовнішній вигляд елементів
освітлення не повинен дисонувати з існуючим контекстом.
Використання звуковідтворюючих пристроїв, що поширюють свій вплив на
прилеглу територію, забороняється, крім ТС, що передбачені для обслуговування
періодично діючих танцювальних зон чи проведення інших попередньо узгоджених з
відповідними органами місцевого самоврядування заходів.
Розташування, тип прилеглого благоустрою, конструкція ТС чи відкритого
(літнього майданчику) повинні відповідати умовам інклюзивності до клієнтів, тобто
забезпечити усім без винятку доступну фізичну можливість користування послугами,
що надаються в ТС. ТС та її елементи благоустрою не повинні створювати перешкоди
чи небезпеки руху та орієнтації в просторі маломобільних верств громади. Активна
зона фасаду ТС, в межах якої надаються послуги чи знаходиться вхід до споруди,
мають бути чітко виділеними. Підхід до активної зони повинен мати ширину не
менше 1,5м, бути рівним, безбар’єрним відносно примикаючого тротуару. В зоні
безпосереднього підходу (не менше 1,5м) забороняється влаштувати сходинки,
використовувати дрібнорозмірну бруківку з фаскою, матеріали, що стають від
намокання слизькими.
За умови облаштування/заміни в прилеглій до ТС зоні нового мощення, воно за
типом, формою, матеріалом повинно відповідати або існуючому типу мощення
прилеглого тротуару чи пішохідної доріжки, якщо вони відповідають вимогам
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державних будівельних норм і правил, або узгоджуватися з майбутнім типом
мощенням для конкретного об’єкту, визначеним проектом чи міськими стандартами.
Столи, стільці, стійки, ємності з напоями та інші пересувні елементи
вуличної
торгівлі рекомендовано розміщувати поза зоною тротуару, або, як
виняток, на тротуарах поза межею пішохідної зони тротуару без влаштування
огородження.
Під час розміщення тимчасових споруд не допускається пошкодження або
знищення зелених насаджень (окрім несформованої чагарникової, квіткової та
трав’яної рослинності).
Біля кожної тимчасової споруди, або їх групи суб’єкти підприємницької
діяльності повинні встановити урну для сміття.
Забороняється розміщувати ТС:
 в межах червоних ліній вулиць, крім випадків наявності в зоні розташування
крутого рельєфу, що уможливлює їх розміщення вбудованими в схил, або
приблокованими до інженерних конструкцій підпірної стіни за умови їх співмірної
висоти;
 якщо їх розташування призведе до викривлення усталених (найбільш зручніших)
траєкторій руху чи до потреби обходу даних споруд на ділянках тротуарів, площ,
через які відбувається пішохідний транзит;
 в зоні трикутника видимості на перехрестях вулиць за умов відсутності там
забудови, щільного озеленення чи інших споруд, що вже наразі не дозволяють
забезпечити видимість, та за умов, що розміщення ТС не погіршить фактичну
видимість;
 в зоні трикутника видимості на підходах до пішохідного переходу чи
велопереїзду;
 ближче 10м до заїзду/виїзду з прилеглої території Т-подібного типу, та ближче
10м від примикання виїздів Х-подібного типу (можливий наскрізний проїзд);
 ближче 10м в кожен бік від пересічення тротуару/велошляху з заїздом/виїздом від
прибудинкової території;
 ближче 5м в кожен бік від пересічення пішохідних шляхів тротуару, доріжок.
 на зупинці громадського транспорту (в межах посадкового майданчику, зони
розміщення навісу, пішохідної зони транзитного тротуару, що огинає посадковий
майданчик, та частини тротуару, або зеленої зони між ними) на відстані ближче
ніж 20 метрів в обидва боки вздовж тротуару від установленого дорожнього
знака, що її позначає. Розміщення ТС за зупинкою, між пішохідною зоною
тротуару/велодоріжкою і лінією забудови можливе;
 в межах бульварів;
 ближче 5м від бордюру проїзної частини вулиці, окрім ТС призначених для
організації регулювання руху, паркування;
 перед фасадами будівель (між червоною лінією та лінією забудови), що на
перших/цокольних поверхах мають громадські заклади, входи, вітрини яких
безпосередньо виходять на даний фасад та можуть бути закритими встановленням
ТС;
 в межах пішохідних площ, курдонерів, між поздовжнім тротуаром вулиці та
відкритими для сприйняття головними фасадами громадських, адміністративних
та культових будівель;
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 в зонах, з яких передбачено візуальне сприйняття архітектурних домінант,
пам’яток архітектури та садово-паркового мистецтва, скверів, пам’ятників,
монументів, фонтанів, скульптурних композицій, мистецько оздоблених фасадів
будинків;
 в місцях, де ТС заважатимуть сприйняттю архітектурних деталей та декору
фасадів будинків чи споруд. Забороняється розміщувати майданчики із закриттям
цінних автентичних елементів архітектури фасадів, зокрема мозаїки, елементів
ліпнини, колон, пілястр, дерев’яних елементів тощо.
 перед
вокзалами,
лікарнями,
поліклініками,
навчальними
закладами,
громадськими закладами загальноміського значення, за умов, що розміщення ТС
чи користувачі даних ТС можуть погіршити орієнтування мешканців та гостей,
або створюватимуть незручність на шляху руху;
 на набережних водойм, перед панорамними чи композиційними зонами огляду;
 на штучних спорудах (крім випадків, коли розміщення цих споруд
передбачено проектом
будівництва
або
реконструкції, погодженим та
затвердженим у встановленому порядку).
Забороняється встановлювати обладнання та низькотемпературні холодильні
установки висотою понад 1м перед ТС.
В охоронних зонах інженерних комунікацій дозволяється розміщувати ТС за
обов'язковим погодженням з організаціями, які експлуатують ці комунікації.
Підключення тимчасових споруд до інженерних мереж повинне здійснюватися
з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і гарантувати
безпеку користувачів дорожніх об'єктів.
Загальна висота ТС до верху конструкції покрівлі повинна становити не більше
3,0м, окрім ТС, що мають оригінальне архітектурно-планувальне рішення, яке
розглядається та погоджується архітектурно-містобудівною радою.
Конструкція покрівлі, інженерні конструкції водовідведення ТС повинні
виключати відведення опадів безпосередньо на пішохідну зону тротуару.
В межах ТС та літнього майданчику не допускається влаштування будь-якої
реклами (в тому числі алкогольних та слабоалкогольних напоїв) на зовнішньому
оздобленні, огородженні майданчику, столах, стільцях, сонцезахисних елементах
майданчика, крім розміщених на звісах тканини парасоль або маркіз назви закладу чи
логотипів товаровиробників.
В межах червоних ліній, ліній забудови вулиць, парках та інших рекреаційних
зонах заборонене блокування більше двох ТС без дотримання пожежного розриву.
Блокування трьох та більше ТС здійснюється відповідно до принципів розміщення
торговельних рядів.
Узгодження складних, суперечливих проектних рішень або таких, що не
відповідають якимось з вимог даних правил, та на думку замовника, який має намір
встановити ТС, чи суб'єктів господарювання, що розробляють проект розміщення ТС,
потребують обговорення архітектурно-містобудівної ради та погоджуються за умов її
позитивного рішення.
У разі наміру розміщення відкритого (літнього) майданчика біля вікон, вітрин,
приміщень, що не є у власності (користуванні) заявника, він зобов’язаний отримати
згоду власника (користувача) приміщень, біля яких планується розмістити відкритий
(літній) майданчик.
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Відкриті (літні) майданчики повинні знаходитися поза пішохідною
транзитною зоною тротуару. При влаштуванні відкритих (літніх) майданчиків на
тротуарах, пішохідних доріжках та алеях ширина для проходу пішоходів повинна
бути не менше 2/3 ширини тротуару, але не менше - 1,5м на житлових вулицях з
низьким пішохідним транзитом (менше 150осіб/год), - 2,25м на інших вулицях та
доріжках, від краю найбільш виступаючих елементів вуличних меблів (столи, стільці,
смітники, вазони, тощо).
Відкриті (літні) майданчики мають легко демонтовуватися у разі необхідності
проведення робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівлі, тротуарів та
інших окремих інженерних чи конструктивних елементів благоустрою комунальної
власності.
Майданчики реалізуються із забезпеченням доступу маломобільних груп
населення.
Рекомендованим типом відкритого (літнього) майданчика для харчування є
майданчик, в межах якого без додатково облаштованого настилу та паркану
розміщуються легкі столики та стільці з можливістю використання не капітального
навісу (зонтик, маркіза) та вазонів з озелененням.
Для влаштування відкритих (літніх) майданчиків заборонено нищення зелених
насаджень (дерев, сформованої кущової та чагарникової рослинності). Частину
зеленої зони (зони несформованої чагарникової, квіткової та трав’яної рослинності)
дозволено використовувати під облаштування відкритих (літніх) майданчиків за
умови
збереження
водопроникності
покриття
майданчику,
створення
компенсаційного озеленення у вигляді чагарникових смуг, кашпо, клумб з
багаторічними насадженнями, вертикального озеленення. За умов примикання літніх
майданчиків до існуючих дерев, слід забезпечити влаштування навколо дерева
водопроникної лунки площею не менше 4 кв.м, з захистом її від пошкодження та
пересихання (використання пристовбурних решіток, мульчування, декоративних
засипок, тощо). В випадку сусідства відкритого (літнього) майданчику з існуючими
деревами конструкція накриття майданчику не повинна примикати до стовбура та
крони дерева ближче 0,5м. Конструкції відкритого (літнього) майданчика не повинні
погіршувати умови існуючих зелених насаджень (дерев, сформованої кущової та
чагарникової рослинності).
Конструкція майданчика має бути мобільною збірно-розбірною, забезпечувати
міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, розміщуватися з додержанням правил
техніки безпеки та відповідати протипожежним вимогам. Відповідальність за
розміщення, стійкість та безпечність конструкцій відкритого (літнього) майданчика
несе його власник.
У межах відкритих (літніх) майданчиків можуть бути встановлені лише
столики, крісла, світильники, підставки для меню, сонцезахисні елементи, урни для
сміття, квіткові та ландшафтні композиції, спеціальне обладнання для регулювання
температурного режиму повітря на майданчику без кріплення до фасаду будинку,
офіціантські станції (крім барних стійок).
Крісла, столики рекомендовано використовувати з натуральних матеріалів –
метал, скло, дерево, ротанг, лоза, або їх поєднання.
За потреб огородження відкритого (літнього) майданчику рекомендується
використання елементів озеленення - смуги чагарників, рослинність в кашпо та
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вазонах, вертикальне озеленення по легких каркасних конструкціях, клумби з
композицій природного багаторічного різнотрав'я.
Відкритий (літній) майданчик заборонено встановлювати:
 на пішохідних зонах тротуарів, пішохідних доріжках та алеях шириною менше ніж
2,1 м (крім майданчиків, розташованих в межах пішохідної зони);
 на проїжджій частині вулиць (крім майданчиків в межах пішохідної зони);
 у разі, якщо його влаштування загрожує безпеці людей (біля об'єктів будівництва,
реконструкції, споруд з аварійним станом фасаду тощо);
 у внутрішніх дворах будинків без згоди всіх власників (користувачів) житлових та
нежитлових приміщень будинку, погодженої керівником ОСББ або управляючої
компанії.
На відкритих (літніх) майданчиках в межах вулиць (між лініями забудови),
парках та рекреаційних зонах заборонено встановлювати капітальні навіси, сцени,
літні естради, стаціонарні конструкції накриття і огородження, що мають
фундаменти, альтанки, огорожі з негартованого скла, холодильники, прилавки з
морозивом, що містять рекламу, грилі та мангали, звукопідсилюючу апаратуру,
торговельні ятки (лотки).
При облаштуванні відкритого (літнього) майданчика не допускається
заповнення простору між елементами відкритого (літнього) майданчика, накриття та
огородження за допомогою віконних та дверних блоків, суцільних металевих
панелей, а також скління зі створенням закритого простору.
Не допускається також використання для облицювання елементів відкритого
(літнього) майданчика металопрофілю, металочерепиці, руберойду, азбестоцементних
плит, суцільного дерев'яного оздоблення, непрозорого полікарбонату та інших
матеріалів.
В межах червоних ліній, ліній забудови вулиць, в парках, набережних та інших
рекреаційних зонах забороняється встановлювати огородження відкритих (літніх)
майданчиків. На решті територій заборонено встановлювати глухе непрозоре
огородження відкритих (літніх) майданчиків та огородження висотою понад 0,9м.
Поза межами вулиць (червоних ліній, ліній забудови) по периметру відкритих
(літніх) майданчиків допускаються влаштування огорожі з легких ажурних збірнорозбірних мобільних конструкцій висотою до 0,9 метра. Конструкції огорож повинні
бути виготовлені з натуральних матеріалів – метал, дерево, гартоване скло, тощо.
Конструкції огорожі повинні бути розміщені в межах, визначених схемою
паспорту відкритого (літнього) майданчика. В них можуть бути вкомпоновані
квіткові композиції, світильники. Конструкції огорожі не повинні кріпитися до
фасаду будинків та існуючого замощення.
Елементи вертикального та контейнерного озеленення повинні бути стійкими і
не створювати суцільної огорожі.
Відкриті (літні) майданчики розміщуються на існуючому замощенні
конструктивних елементів благоустрою без встановлення подіумів, настилів чи інших
конструкцій, крім випадків:
 перепаду висот покриття з ухилом у співвідношенні більше 1:10 (10%), можливе
встановлення подіуму висотою сходинки до 15 см з обов'язковим встановленням
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пандусів для маломобільних груп населення в межах площі відкритого
(літнього) майданчика);
 значного пошкодження існуючого мощення;
 використання несформованої частини зеленої зони з ґрунтовою основою.
Сонцезахисні елементи можуть бути у вигляді окремо стоячих розкладних
парасоль, навісних маркіз, маркіз-пергол, маркіз-пальмір.
Розкладні парасолі повинні бути висотою не більше 3м, діаметром не більше
4 м у випадку розміщення квадратних парасоль – сторона не має перевищувати 4 м.
Висота від рівня хідника до низу сонцезахисних елементів не менше 2,2м.
Сонцезахисні елементи у вигляді навісних маркіз, що кріпляться до фасаду,
можуть встановлюватися за умови, якщо вони не перекривають декоративних
елементів фасадів та не перетинають площини віконних отворів. Їх несучі конструкції
можуть залишатися у згорнутому вигляді на фасаді після завершення сезонного
періоду.
Накриття парасоль та маркіз не повинно виступати за межі майданчика.
Сонцезахисні елементи не повинні заважати кроні дерев.
Кольори парасоль та маркіз повинні бути максимально нейтральні (пастельних,
або темних тонів).
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V. ДОДАТКИ.

