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ПЕРЕДМОВА 

 План зонування території смт. Чупахівка Охтирського району Сумської області, регламент 
забудови, переважні та допустимі види забудови та використання земельних ділянок, виконаний 
у відповідності та у складі «Проекту внесення змін до генерального плану смт. Чупахівка з 
проектом плану зонування території» згідно рішення 17-ї сесії 7-го скликання Чупахівської се-
лищної ради Сумської області від 09.02.2017 р. 

         План зонування території виконаний згідно договору № 17/03-МД на підставі "За-
вдання на проектування". 

          Законодавчою базою для розробки і впровадження плану зонування є наступні зако-
нодавчі акти: 

 Конституція України  - надає територіальній громаді право самостійно вирішувати питан-
ня місцевого значення . Територіальна громада безпосередньо або через створені нею органи мі-
сцевого самоврядування керує майном і використанням ресурсів, що є матеріальною і фінансо-
вою основою місцевого самоврядування . Рішення органів місцевого самоврядування є обов'язко-
вими для виконання на відповідній території. 

 Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” 

 У відповідності зі статтями Закону виконавчі органи сільських, селищних і міських рад 
установлюють на відповідній території режим використання і забудови земель, на яких пе-
редбачена перспективна містобудівна діяльність, Виконавчі органи місцевих рад надають забу-
довникам відповідно до закону містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок . 

 Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 

 Встановлює юридичне визначення плану зонування території як нормативно-правового до-
кумента, яким установлюється порядок планування і забудови, а також іншого використання 
територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх припустимих видів, умов і обмежень 
забудови й іншого використання територій і окремих земельних ділянок у межах зон, визначе-
них планом забудови. 

 Закон України “Про основи містобудування”. Цим Законом установлено право місцевих рад 
на затвердження плану зонування території для окремих частин населених пунктів або окре-
мих розділів плану зонування території, а також право вносити зміни в ці розділи за подан-
ням місцевого спеціально уповноваженого  органу містобудування та архітектури . 

 Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг) ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011. 

           Наказ міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунально-
го господарства України „Порядок надання містобудівних обмежень забудови земельної ділянки, 
їх склад та зміст” від 07 липня 2011р. № 109. 

Інші законодавчі акти, якими встановлені повноваження місцевих рад у рішенні питань забу-
дови територій населених пунктів , благоустрою територій і окремих земельних ділянок , а 
також передачі земельних ділянок у власність, користування або продаж. 
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  План зонування території смт. Чупахівка – це містобудівна документація , якою 
встановлюється функціональне призначення , вимоги  до забудови, ландшафтної організації та 
іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих 
видів, умов і обмежень забудови та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом 
зонування . План зонування території після затвердження міською радою є обов’язковими для 
виконання всіма розташованими на території населеного пункту органами виконавчої влади, 
об’єднаннями громадян, підприємствами , установами та організаціям , посадовими особами, а 
також громадянами , які постійно або тимчасово проживають на території, при здійсненні ними 
містобудівної діяльності . 
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РОЗДІЛ I.  РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ 

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Основні терміни та поняття 

Автостоянка (парковка , паркінг) - спеціально обладнане місце для тимчасової стоянки ав-
тотранспорту, позначене дорожніми знаками, має тверде покриття, огорожу; автостоянка  мо-
же бути наземною, підземною, вбудовано-прибудованою та  окремо розташованою. 

Архітектурне рішення - авторський  задум  щодо просторової, планувальної ,  функціональ-
ної організації,  зовнішнього вигляду, інтер'єрів  об'єкта  архітектури ,  а  також  інженерного 
та іншого забезпечення його реалізації,  викладений в архітектурній  частині проекту  на всіх 
стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі. 

Будова – сукупність будинків та споруд (об’єктів) різного призначення , будівництво , розши-
рення або реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною доку-
ментацією із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва або, у відповідних випа-
дках, із зведенням витрат і на які у встановленому порядку затверджується окремий титул 
будови. 

Будівля – це споруда, що складається з несучих  та огороджувальних  або сполучених  
(несучо-огороджувальних ) конструкцій, які утворюють наземні або підземні  приміщення , 
призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а 
також предметів . 

Будинок – будівля  для житла, розміщення підприємств, установ  тощо. 

Вбудоване приміщення - приміщення , що є частиною внутрішнього об’єму будівлі . 

Вбудовано-прибудоване приміщення - приміщення , частина внутрішнього об’єму яких є 
частиною внутрішнього об’єму основної будівлі, а інша частина – прибудованою . 

Вихідні дані для проектування – містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, 
технічні умови, завдання на проектування . 

Лінія забудови – відстань між червоною лінією та фасадом будівлі . 

Відчуження земельної ділянки – передача права власності на земельну ділянку (тобто пра-
ва 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).  

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 отрима-
ла  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.  

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація , яка визначає принципові 
рішення розвитку, планування , забудови та іншого використання території населеного пункту. 

Громадські слухання – форма громадського обговорення  проекту містобудівної документа-
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ції, генерального плану, плану зонування території та ін. 

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. 

Детальний план території  -  містобудівна документація ,  що визначає зонування терито-
рій,  розташування червоних ліній,  інших ліній регулювання забудови, зон, у яких встановлю-
ються планувальні обмеження,  розміщення  та  функціональне   призначення   об'єктів місто-
будування ,  види забудови для окремих районів,  мікрорайонів , кварталів та районів  реконст-
рукції  існуючої  забудови  міста. 

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

Дозвіл на виконання підготовчих робіт - документ, що засвідчує право замовника та 
підрядника на виконання робіт до будівництва об'єкта: підготовка земельної ділянки, 
влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення 
елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову, спорудження 
тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування 
будівництва , підведення тимчасових інженерних мереж, улаштування під'їзних шляхів, 
складування будівельних матеріалів . 

Дозвіл на виконання будівельних  робіт - документ, що засвідчує право замовника та 
підрядника на виконання підготовчих (якщо підготовчі роботи не були виконані раніше 
відповідно до дозволу на виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт, підключення об'єкта 
будівництва до інженерних мереж та споруд. 

Допустимий вид забудови – вид забудови, який не відповідає переліку переважних та супу-
тніх видів забудови у плані зонування території для даної зони, але можливий при умові спеці-
ального погодження після необхідного обґрунтування . 

Єдині умови і обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок – установ-
лені планом зонування території для кожної окремої зони з урахування місцевих умов під час 
визначення функціональних зон:   

- гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови; 

- мінімальні відступи будинків і споруд від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж су-
міжних ділянок; 

- вимоги до впорядкування доріг та під'їздів до будинків і споруд, місць паркування транспор-
тних засобів; 

- вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури ;  

- вимоги до озеленення та впорядкування територій;  

- вимоги до утримання будинків і споруд;  

- перелік обмежень використання земельних ділянок (містобудівних , інженерних , санітарно-
епідеміологічних , природоохоронних , історико-культурних ).  
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Експертиза містобудівної документації - діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні 
кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника (забудовника ) визначають відповідність 
змісту містобудівної документації законодавству , державним стандартам, нормам і правилам, 
рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і 
забудови територій, соціального та економічного розвитку, раціонального використання земель 
та природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідемі-
чного благополуччя населення, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту населен-
ня і територій, збереження культурної спадщини, соціальним стандартам життєдіяльності насе-
лення, а також вимогам завдань з розроблення містобудівної документації . 

Жиле (житлове) приміщення – приміщення ,  яке належить до житлового комплексу  (будин-
ку),  що відноситься до житлового фонду і є складовою квартири як самостійного  об'єкта   
цивільно-правових відносин. 

Забудова територій – розміщення та здійснення будівництва нових об'єктів, реконструкції , 
реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об'єктів містобудування , розширен-
ня та технічного переоснащення підприємств (далі - будівництво ). 

Завдання на проектування – документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законо-
давства вимоги замовника (забудовника ) до планувальних , архітектурних , інженерних і техно-
логічних рішень та властивостей об'єкта архітектури , його основних параметрів, вартості та 
організації його будівництва і який складається відповідно до містобудівних умов і обмежень 
забудови земельної ділянки, технічних умов. 

Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем ро-
зташування, з визначеними щодо неї правами. 

Зона – територія, стосовно якої (і відповідно до всіх земельних ділянок, які там розташовані) 
планом зонування території встановлюється містобудівний регламент дозволеного використан-
ня. 

Зони охорони пам’ятки – встановлювані навколо пам'ятки: охоронна зона, зона регулювання 
забудови, зона ландшафту, який охороняється , зона охорони археологічного  шару, в межах яких 
діє спеціальний режим. 

Інвестиційна діяльність – сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і  держави  
щодо  реалізації  інвестицій  у сфері містобудування . 

Інвестор – забудовник – фізична чи юридична особа, яка фінансує будівництво у порядку, 
встановленому законодавством . 

Історичний ареал – частина території населеного пункту,  що зберегла об'єкти культурної 
спадщини і пов'язані з  ними  розпланування  та форму  забудови,  які  походять  з  поперед-
ніх  періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку. 

Історико-архітектурний опорний план – основний документ, який визначає культурну спа-
дщину населеного місця та історико-культурну цінність його території.  

Історико-містобудівне обґрунтування – вид містобудівної документації, (науково-дослідна 
робота), якою визначається можливість будівництва об'єкта на конкретній території в межах 
історичного ареалу населеного місця, об'ємно-просторові параметри об'єкта з урахуванням йо-
го впливу на пам'ятки (об'єкти культурної спадщини), а також на збереження традиційного 
характеру середовища. 
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Інженерна , транспортна та соціальна інфраструктури – комплекс інженерних , транспорт-
них споруд і комунікацій , а також об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговуван-
ня населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населеного 
пункту. 

Існуючий вид використання земельної ділянки – вид використання земельної ділянки або 
будівлі на момент прийняття плану зонування території. 

Кадастровий номер – унікальний (не повторюється на всій території України) номер, який 
присвоюється при формуванні земельної ділянки і зберігається за нею на весь час її існування . 

Капітальний ремонт – комплекс будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращен-
ням експлуатаційних показників , із заміною або відновленням несучих або огороджувальних  
конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його тех-
ніко-економічних показників . 

Консервація – комплекс будівельних робіт, призначених для зберігання об’єкта, на якому 
припинено , або не ведеться будівництво на визначений час, що включають тимчасові та пос-
тійно діючі захисні або конструктивні заходи, які запобігають його руйнуванню . 

Користувач або орендар земельної ділянки – особа, яка в установленому  законодавством  
порядку  отримала державний акт на право постійного користування або договір оренди земе-
льної ділянки та має право володіти і користуватись нею відповідно до її цільового призначен-
ня із дотриманням обов'язків і набуттям прав, встановлених законодавством з метою господа-
рювання на ній.  

Комплексна забудова території – упорядкування території шляхом забезпечення громадсь-
ких та приватних інтересів, спрямованих на попереднє проведення інженерної підготовки , спо-
рудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об’єктів соціальної сфери, жилих будинків , 
благоустрою території, інших об’єктів містобудування . Комплексна забудова території може 
здійснюватися шляхом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів ) застарілого житлово-
го фонду і забезпечуватися одним або кількома інвесторами . 

Лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування бу-
динків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших 
територій . 

Ліцензія (сертифікат) на проведення будівельної діяльності – документ державного зразка, 
який засвідчує право суб’єкта господарської діяльності на проведення певних видів будівельної 
діяльності (вишукувальні , проектні, будівельно-монтажні роботи) протягом визначеного строку 
за умови дотримання державних норм, стандартів, і правил.  

Мала архітектурна форма різного функціонального   призначення (для здійснення підприє-
мницької чи господарської діяльності ) – невелика споруда, яка виконується із полегшених 
конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів ( у т.ч. кіоски, павіль-
йони, вуличні меблі тощо). 

Машино-місце – місце зберігання автомобільного транспортного засобу у спеціально присто-
сованих для цього приміщеннях , гаражах, на майданчиках , стоянках, паркінгах . 

Містобудівна діяльність – це цілеспрямована   діяльність державних органів,  органів місце-
вого самоврядування , підприємств, установ, організацій , громадян, об'єднань громадян із ство-
рення та підтримання повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвит-
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ку населених пунктів і територій, планування , забудову та інше використання територій, прое-
ктування, будівництво об'єктів містобудування , спорудження інших об'єктів, реконструкцію істо-
ричних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та  
реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструк-
тури. 

Містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється 
забудова та інше використання територій . 

Містобудівне законодавство – сукупність законів, державних правових актів, а також між-
народних договорів , угод, конвенцій , які регламентують права, обов’язки та відповідальність 
усіх учасників містобудівної діяльності . 

Містобудівний паспорт ділянки – затверджена міською радою форма документу де міститься 
план та опис умов і обмежень на використання та забудову земельної ділянки . 

Містобудівний кадастр – система даних, яка містить дані генерального плану, плану зону-
вання території чи детального плану, належність територій до відповідних зон, правовий ста-
тус, допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, єдині умови та обме-
ження забудови окремих земельних ділянок, відомості про функціональне призначення , поверхо-
вість та матеріал стін будівель , магістральні інженерні мережі, інші відомості згідно з держав-
ними будівельними нормами. 

Містобудівний регламент – використання земельних ділянок, що встановлюється у межах ві-
дповідних територіальних зон і визначає види переважного та супутнього використання земе-
льних ділянок, граничні параметри дозволеного нового будівництва , реконструкції об’єктів ар-
хітектури, і використовується в процесі проектування , забудови та наступної експлуатації 
об’єктів.   

Намір забудови (земельної ділянки , території) - заява (клопотання) фізичної або юридичної 
особи, подана в установленому законодавством порядку щодо забудови земельної ділянки або 
певної території із зазначенням призначення будівлі, споруди та орієнтовних характеристик 
забудови . 

Нежиле (нежитлове ) приміщення - приміщення , яке належить до житлового (нежитлового ) 
комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових 
відносин. 

Нове будівництво – зведення нового об'єкта із заданими техніко-економічними показниками 
та призначенням , який споруджується за єдиним проектом в першу та наступні черги, на ви-
значених для цього об’єкта, нових майданчиках або територіях , звільнених від існуючих буді-
вель.  

Об'єкт архітектури (архітектурної діяльності ) - будинки і споруди житлового, цивільного , 
комунального , промислового та іншого призначення , їх комплекси,  об'єкти  благоустрою, садо-
во-паркової та ландшафтної архітектури , монументального і монументально-декоративного 
мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених 
пунктів. 

Об'єкт зовнішньої реклами (далі  –  ОЗР) – рекламний засіб та спеціальна рекламна конс-
трукція для його розміщення на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях , розташо-
ваних на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків , споруд, на елементах 
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вуличного  обладнання , над проїзною частиною вулиць і доріг.  

Об'єкт інвестування - об'єкт, у будівництво якого інвестор вклав або має намір вкласти 
інвестиції. 

Об’єкт культурної спадщини – місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, 
пов’язані з ними території чи водні об’єкти, інші природні , природно-антропогенні або створені 
людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з ан-
тропологічного , археологічного , естетичного, етнографічного , історичного , мистецького, науко-
вого чи художнього погляду і зберегли свою автентичність .  

Об'єкти містобудування – функціональні території міста (житлової і громадської забудови, 
виробничі , рекреаційні , комунальні , охорони культурної та природної спадщини та інші), будинки 
та споруди, їх комплекси, комунікації та  споруди інженерної і транспортної інфраструктури , 
об'єкти архітектурної діяльності .  

Оренда землі – засноване на договорі строкове платне володіння , користування земельною 
ділянкою. 

Пам’ятка – об'єкт культурної спадщини, який занесений до Державного реєстру нерухомих 
пам'яток України.  

Паспорт фасаду – реєстраційний документ, яким фіксується архітектурне та колористичне 
вирішення , в тому числі за необхідності - художнє освітлення всіх фасадів споруди. 

Переважний вид забудови – вид забудови, який відповідає переліку дозволених планом зону-
вання території  для даної зони та не потребує спеціального погодження . 

Передінвестиційна  діяльність – сукупність дій  юридичних  або фізичних  осіб  щодо вивчен-
ня  містобудівних та економічних умов, наукових, проектних , статистичних кадастрових та ін-
ших матеріалів, містобудівної документації, необхідних  для  вибору  земельної ділянки  і  
отримання  дозволу  на  будівництво  в   установленому порядку;  

Переобладнання  – ремонтно-будівельні роботи, що провадяться  за  відповідними проектами, 
а саме: улаштування індивідуального  опалення та іншого інженерного обладнання , перенесення 
нагрівальних , сантехнічних і газових приладів; влаштування  і переустаткування туалетів, 
ванних кімнат, вентиляційних каналі тощо з метою поліпшення її експлуатаційних  теплотехні-
чних  та інших показників без обмеження інтересів інших фізичних та юридичних осіб. 

Перепланування  – ремонтно-будівельні роботи, що провадяться за відповідними проектами, 
а саме: перенесення і розбирання перегородок , перенесення і влаштування дверних прорізів, 
улаштування і переулаштування тамбурів, прибудова балконів на рівні перших поверхів з метою  
поліпшення  благоустрою будинку (будівлі). 

План благоустрою та озеленення – графічне зображення ділянки, що виконується на крес-
ленні генерального плану і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запрое-
ктовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі ар-
хітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх 
об'єктів, зображених на кресленні . 

Схема зонування території – карта, на якій показано розташування і типи зон в межах мі-
ста, що відрізняються за видами використання земельних ділянок і вимогами до їх забудови, 
зафіксованими в плані зонування території  та затвердженими міською радою. 
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План зонування території (зонінг) – містобудівна документація , що визначає умови та об-
меження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. 

 

 

Площа земельної ділянки : 

− геодезична – це площа проекції межі ділянки на площину проекції, на якій встановлена ге-
одезична система координат . Геодезична площа визначається за координатами кутів повороту 
межі; 

− фізична – це площа земної поверхні в межах ділянки з урахуванням нерівностей фізичної 
поверхні землі: схилів, ярів, пагорбів, западин тощо. 

Погоджувальна комісія – комісія, що утворюється під час проведення громадських слухань 
для розгляду пропозицій (зауважень) фізичних та  юридичних осіб, територіальних громад та 
держави до проекту містобудівної документації, плану зонування території  і для прийняття 
узгоджених рішень; 

Проект розподілу території – містобудівна документація , яка розробляється для мікрорайо-
ну (кварталу) чи його частини з метою розмежування земельних ділянок . 

Прибудинкова  територія – територія навколо багатоквартирного  будинку,  визначена ак-
том на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена  для обслуговування 
багатоквартирного  будинку . 

Пристосування об’єкта культурної спадщини – сукупність науково-дослідних, проектних , 
вишукувальних і виробничих робіт щодо створення умов для сучасного використання об’єкта 
культурної спадщини без зміни притаманних йому властивостей, які є предметом охорони 
об’єкта культурної спадщини, в тому числі реставрації елементів, які становлять історико-
культурну цінність. 

Перебудова існуючих (в поняття "існуюче" входить наявність конструктивної схеми з несучи-
ми і огороджувальними  конструкціями та фундаментами) об'єктів виробничого та цивільного 
призначення , пов'язана з удосконаленням виробництва , підвищенням його техніко-економічного 
рівня та якості продукції, що виготовляється ,  поліпшенням умов експлуатації та проживання , 
якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, 
функціональне призначення , геометричні розміри).  

Реабілітація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо відновлення культурних та 
функціональних властивостей об'єктів культурної спадщини. 

Реставрація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фі-
зичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкодже-
них елементів об’єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності . 
Складовою частиною  реставрації  може бути консервація або капітальний ремонт. 

 Ринкова вартість земельної ділянки – вартість земельної ділянки, яка сформована попи-
том покупців і пропозицією продавців на ринку нерухомого майна за взаємною згодою. 

Санітарно-захисна зона – функціональна територія між промисловим підприємством або ін-
шим виробничим об'єктом, що є джерелом надходження шкідливих чинників в навколишнє середо-
вище, і найближчою житловою забудовою (чи прирівняними до неї об'єктами), яка створюється 
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для зменшення залишкового впливу цих факторів до рівня гігієнічних нормативів з метою захи-
сту населення від їх несприятливого впливу. 

Сервітут – право обмеженого користування чужим нерухомим майном. 

Публічні сервітути встановлюються на підставі нормативного правового акту чи договору 
між адміністрацією міста та фізичною або юридичною особою. 

Особисті сервітути встановлюються на підставі договору між приватними особами (фізичними 
та юридичними). 

Спеціальне погодження – погодження , яке після належного обґрунтування намірів, необхідно 
отримати на ті види землекористування , що не відповідають переліку переважних та супутніх 
для даної зони. 

Супутній вид використання земельної ділянки – вид використання , який необхідний для 
повноцінного  функціонування  переважного виду використання земельної ділянки. 

Стадії проектування - складові частини проектної документації (ескізний проект  (ЕП);  
техніко-економічне  обґрунтування  (ТЕО); техніко-економічний розрахунок (ТЕР);  проект (П);  
робочий проект (РП); робоча документація (Р). 

Територія – частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй геог-
рафічним положенням , природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а та-
кож з повітряним простором та розташованими під нею надрами. 

Територіальна зона – територія у визначених межах на схемі зонування , стосовно якої 
встановлено містобудівний регламент . 

Територіальна підзона – частина зони, в межах якої умови та обмеження забудови земель-
них ділянок відрізняються від аналогічних показників територіальної зони лише окремими показ-
никами, що пов’язані з відповідними обмеженнями . 

Технічні умови – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта містобуду-
вання, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема водопостачання , кана-
лізації, тепло-, енерго- і газопостачання , радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зли-
вових вод, телефонізації, телебачення , диспетчеризації , пожежної та техногенної безпеки. 

Торги (тендер) – визначення підрядника шляхом здійснення конкурсного  відбору  учасників 
проектування та  будівництва , з метою визначення  переможця  торгів  (тендера)  згідно  з   
процедурами , встановленими законом. 

 Цільове призначення земельної ділянки - використання земельної ділянки за призначен-
ням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством по-
рядку. 

Ціна земельної ділянки – фактична сума грошей, за яку продана/придбана земельна ділян-
ка. 

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі, 
межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розмежовують території мікрора-
йонів, кварталів та території іншого призначення . 
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2. Правові основи введення та сфери дії плану зонування територій 

1. Нормативно-правовою базою плану зонування територій (далі зонінг ) є сукупність за-
конодавчих та підзаконних актів, в тому числі державних норм, якими регламентується пи-
тання містобудування , земельних та майнових відносин , охорони здоров ’я громадян , охо-
рони природи , збереження культурної спадщини тощо, а також розподілу повноважень ор-
ганів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при вирішенні зазначених пи-
тань. 

2. Застосування зонінгу здійснюється у відповідності до статті 18 Закону України "Про регу-
лювання містобудівної діяльності" та статті 180 Земельного кодексу України для забезпечення 
дієвого механізму реалізації повноважень місцевих рад та їх виконавчих органів, органів вико-
навчої влади, визначених статтями 25, 31, 33, 73 та ін. Закону "Про місцеве самоврядування в 
Україні” та статтями 15, 20, 21 та ін. Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з 
урахуванням вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України 
"Про забезпечення санітарного та епідеміологічного  благополуччя населення", "Про охорону 
навколишнього природного середовища" тощо. 

3. Зонінг є містобудівною документацією , вимоги якої, відповідно до статті 144 Конституції 
України, є обов’язковими для виконання на відповідній території органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування , фізичними та юридичними особами, посадовими особами, які 
здійснюють та контролюють містобудівну діяльність на території населеного пункту, а також 
для судових органів - як підстава для вирішення спірних питань щодо забудови та іншого вико-
ристання земельних ділянок . 

4. Зонінг затверджується рішенням на сесійному засіданні ради і набуває відповідного юриди-
чного статусу згідно з Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 73). 

5. Зонінг застосовується поряд із: 

- нормами та стандартами, що встановлені відповідними уповноваженими органами 
виконавчої влади з метою забезпечення безпеки життєдіяльності та здоров’я людини, міцності 
споруд, збереження навколишнього природного середовища та історико-культурної спадщини, 
природно-техногенної безпеки, інших обов’язкових вимог; 
- іншими відповідними місцевими нормативно-правовими актами. 
 
3. Призначення та зміст зонінгу 

1. Зонінг призначений для: 

- забезпечення реалізації планів та програм (в тому числі в затвердженій містобудів-
ній документації) розвитку території, систем інженерного та транспортного забезпечення , со-
ціального обслуговування , збереження природного та культурно-історичного середовища; 
- встановлення гарантій і визначення щодо використання і забудови земельних діля-

нок для власників та осіб, що бажають придбати нерухомість (в т.ч. земельну ділянку) у влас-
ність та оренду; 
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- підвищення ефективності використання земельних ділянок, в тому числі шляхом 
створення  умов  для  залучення інвестицій в будівництво та впорядкування міської території; 
- забезпечення вільного доступу громадян до інформації та їх участь в прийнятті рі-

шень з питань землекористування та забудови; 
- здійснення ефективного контролю за містобудівною (будівельною ) діяльністю фізичних 

та юридичних осіб. 

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

- функціональне призначення ; 
- вимоги до забудови 
- ландшафтної організації території. 

Окремими рішеннями ради до зонінгу можуть долучатись додатки з інших питань, що відно-
сяться до зонінгу.  

3. Зонінг є інформаційною базою дії фізичних та юридичних осіб, які: 

- володіючи земельними ділянками , іншими об’єктами нерухомості на довгостроковій 
основі (на правах власності, довгострокової оренди, безстрокового користування ), готують і 
здійснюють зміни функціонального призначення нерухомості, яка належить їм; 
- приймають участь в аукціонах, що проводяться радою, по наданню прав довгостро-

кової оренди та власності на земельні ділянки з метою реконструкції та нового будівництва ; 
- за своєю ініціативою звертаються до ради про надання земельної ділянки (ділянок) 

для нового будівництва , реконструкції , у власність або оренду; 
- переоформляють один вид прав власності на інший; 
- змінюють один вид використання на інший; 
- здійснюють інші дії, пов’язані з підготовкою та реалізацією планів по забудові та 

землекористуванню . 

4. Введення зонінгу забезпечує : 

- відкриту інформацію про умови використання земельних ділянок на території; 
- спрощену процедуру надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної діля-

нки; 
- створення підстав та умов для контролю на відповідність затвердженій містобудівній 

та проектній документації будівельних намірів забудовника , вже закінчених об’єктів містобуду-
вання та умов використання цих об’єктів; 
- створення інформаційної бази для судових органів, на яку необхідно спиратися при 

вирішенні спірних питань, пов’язаних з забудовою та використанням території та окремих зе-
мельних ділянок . 
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ГЛАВА 2. РЕЖИМ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ  

4. Загальні вимоги до забудови та благоустрою території  

а) Розміщення житлового, соціально-громадського , виробничого , інженерно-транспортного 
будівництва проводиться на підставі затвердженої містобудівної документації : 

- генерального плану; 

- детальних планів території; 

- внесення змін до вказаної документації, у випадках, передбачених законодавством 
та зонінгом; 
- іншої затвердженої документації (проектів розподілу території; тематичні схеми - 

розміщення АЗС, ринків і т. інше); 

б) Забудова та благоустрій здійснюються шляхом організації комплексної забудови території 
або розташування та будівництва окремих будинків і споруд в кварталах існуючої забудови . 

в) Виключно на основі детального плану здійснюється розташування та будівництво окремих 
об'єктів містобудування , для яких у відповідності до зонінгу необхідно отримати спеціальне по-
годження, або нових об’єктів інженерного забезпечення кварталу, групи кварталів, мікрорайону , 
житлового району.  

г) Зміни до генерального плану населеного пункту вносять шляхом розроблення проекту Змі-
ни до  генерального плану населеного пункту відповідно до вимог „Закону України про регулю-
вання містобудівної діяльності”. 

5. План зонування території (зонінг). Переважні , супутні та допустимі види забудови зе-
мельних ділянок в межах зон 

а) Рішення щодо забудови, землекористування та благоустрою території та окремих ділянок 
приймаються на основі установленого зонінгом переліку переважних , супутніх і допустимих ви-
дів забудови земельних ділянок, єдиних умов і обмежень, які діють у межах зон, визначених 
планом зонування (див. Розділ II), і розповсюджуються у рівній мірі на всі, розміщені в межах від-
повідних зон, земельні ділянки, інші об'єкти нерухомості, незалежно від форм власності. 

б) Виняток становлять транспортні та інженерно-технічні комунікації, в т. ч. залізниця, ав-
томобільні дороги, вулиці, під'їзди. Використання територій існуючих та перспективних транспо-
ртних та інженерних комунікацій , а також технічних зон інженерних споруд та інших  об'єктів 
визначаються їх цільовим призначенням . 

в) Види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель сіль-
ськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються її власником або користува-
чем в межах вимог, встановлених законодавством до використання земель цієї категорії, від-
повідно зонінгу, іншої містобудівної документації та документації із землеустрою.  

Земельні ділянки сільськогосподарського  призначення використовуються їх власниками або 
користувачами виключно в межах вимог  щодо  користування землями певного виду викорис-
тання, встановлених статтями 31, 33-37 Земельного кодексу України.  
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Земельні ділянки, що належать до земель оборони, використовуються виключно, згідно із За-
коном України "Про використання земель оборони" . 

г) Зони, відносно яких встановлюється перелік переважних та допустимих видів , єдині 
умови та обмеження, виділяються на плані зонування території населеного пункту (М 1:5000). 

д) Межі встановлюються з урахуванням : 

- червоних ліній; 
- меж земельних ділянок; 
- меж або ліній відводів для інженерних комунікацій ; 
- адміністративних меж населеного пункту (районів); 
- меж природних об'єктів; 
- інших меж. 

е) До переважних видів забудови земельних ділянок у межах окремих зон відносяться: 

види забудови та використання територій, які при умові дотримання будівельних норм та 
стандартів безпеки, інших обов'язкових вимог, не можуть бути заборонені ; 

види забудови та використання , як супутні переважним видам, і, які по відношенню до остан-
ніх є допоміжними ; при відсутності на земельній ділянці переважного виду використання , супут-
ній вид використання таким не є, та вважається недозволеним , якщо інше спеціально не обумо-
влюється зонінгом стосовно до конкретних випадків та місць розташування нерухомості .  

ж) Для переважних видів забудови діє процедура загальних  погоджень . 

з) До допустимих видів забудови земельних ділянок у межах окремих зон відносяться: 

види забудови та використання нерухомості, для яких необхідне отримання спеціальних по-
годжень або спеціальних дозволів (спеціальних погоджень), в т. ч., і шляхом обговорень із залу-
ченням громадськості . 

и) Для кожної зони встановлюються, як правило, декілька видів допустимого використання 
території, за винятком випадків, які особливо визначаються у текстовій частині, що входять 
до складу зонінгу. 

к) Власники нерухомості, які володіють нею, мають право вибирати вид (або види) викорис-
тання нерухомості, які є переважними до відповідних територіальних зон, і також змінювати 
один вид переважного використання на інший вид переважного використання відповідно до про-
цедур передбачених зонінгом. 

л) Інженерно-технічні об’єкти, споруди та комунікації, що забезпечують реалізацію переваж-
них та допустимих видів використання для окремих земельних ділянок (електро-, водо-, газо-
забезпечення ,  каналізація, телефонізація і т.д.) є також допустимими, при умові їх відповіднос-
ті будівельним нормам та правилам, технологічним стандартам безпеки, що підтверджуються 
при узгодженні архітектурно-будівельної документації . Інженерно-технічні об’єкти, споруди, що 
розташовані на спеціально виділених для них земельних ділянках і які забезпечують викорис-
тання та функціонування об'єктів нерухомості в масштабах однієї або декількох зон, є об'єк-
тами, для яких необхідно отримання спеціальних узгоджень в т. ч. і шляхом громадських обго-
ворень. 
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м) Види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні у переліку переважних , 
супутніх або допустимих видів забудови земельних ділянок в межах зон, є недозволеними  для 
відповідної  функціонально -правової зони та не можуть бути дозволені , у тому числі і за 
процедурою спеціального погодження .  

У переліку переважних , супутніх або допустимих видів забудови земельних ділянок в межах 
зон можуть вноситися доповнення та зміни у порядку, визначеному зонінгом. 

6. Єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок 

а) Обмеження забудови та умови використання нерухомості (земельні ділянки, будинки та 
споруди) в межах окремих зон визначаються на основі «Схеми планувальних обмежень», держа-
вних будівельних та інших норм. 

б) Схемою планувальних обмежень встановлюються межі розповсюдження відповідних обме-
жень, на основі державних норм та іншої нормативної документації встановлюється режим 
(умови) використання земельної ділянки . 

в) Єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок враховуються при розробленні земле-
впорядної документації відповідної  земельної ділянки . Типи та види планувальних обмежень, 
що діють на території населеного пункту, вказані на Схемі планувальних обмежень . 

г) На територіях , які потрапляють до санітарно-захисних зон (далі – СЗЗ) від промпідпри-
ємств, кладовищ, складів та баз, об'єктів з перевищенням рівнів електромагнітного  фону, інших 
СЗЗ режим (умови) використання нерухомості та межі розповсюдження обмежень і визначають з 
урахуванням іншого законодавства (санітарно-епідеміологічні  служби, управління екобезпеки та 
природних ресурсів  на основі СН 173-96, ДБН Б.2.2-12:2018, містобудівної документації). 

д) На територіях , які потрапляють до водоохоронних  зон та прибережних захисних смуг ре-
жим (умови) використання нерухомості та межі розповсюдження обмежень визначають Державне 
управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області, Сумське обласне 
управління меліорації і водного господарства (Облводгосп) на основі Водного кодексу України, 
постанов Кабінету Міністрів України та робочої документації .  

е) На територіях з несприятливими інженерно-геологічними умовами (підтоплення , затоплен-
ня, на ділянках, що потребують інженерної підготовки для їх забудови) режим (умови) викорис-
тання та межі розповсюдження обмежень визначають спеціалізовані районні (обласні) управління 
по інженерному захисту території на основі чинного законодавства . 

ж) На територіях , що потрапляють в охоронні зони пам'яток історії, архітектури та архео-
логії, зони регулювання забудови, об'єкти природно-заповідного фонду, режим (умови) викорис-
тання та межі розповсюдження обмежень визначаються на основі Законів України: "Про природ-
но-заповідний фонд України", "Про охорону і використання пам’яток історії, культури", "Про 
охорону культурної спадщини". 
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з) На територіях , які згідно містобудівної документації змінюють своє функціональне значен-
ня, потрапляють у зону реконструкції , на яких ведеться нове будівництво або реконструкція , 
режим (умови) використання та забудови, а також основні параметри забудови (гранично допу-
стимі поверховість , щільність, мінімальні відступи будинків і споруд від червоних ліній, ліній ре-
гулювання забудови, меж суміжних ділянок, вимоги до впорядкування доріг та під’їздів до буди-
нків і споруд, місць паркування транспортних засобів, вимоги до озеленення та впорядкування 
територій, вимоги до утримання будинків і споруд, інші вимоги) визначає повноважний орган   
містобудування та архітектури відповідно до зонінгу, якщо інше не передбачено чинним законо-
давством. 

7. Встановлення публічних сервітутів 

 а) Органи місцевого самоврядування  мають право вимагати від власників земельних діля-
нок, інших об'єктів нерухомості надання права обмеженого користування нерухомістю для реа-
лізації громадських потреб (публічного сервітуту) – забезпечення проходу та проїзду через 
земельну ділянку, прокладання та експлуатації ліній електропередачі , зв'язку та трубопрово-
дів, забезпечення їх ремонту, а також виконання заходів, які забезпечують збереження куль-
турного шару, інших громадських потреб, які не можуть бути встановлені інакше, ніж шляхом 
публічного сервітуту. 

 б) Межі дії публічних сервітутів вказуються на плані земельної ділянки . 

 в) Умови використання земельної ділянки в межах публічного сервітуту визначаються від-
повідно чинного законодавства , угодою між органом місцевого самоврядування та власником 
земельної ділянки, угода реєструється в установленому порядку . 
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РОЗДІЛ ІІ. КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ. ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕ-
ЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ смт. Чупахівка 

ГЛАВА 1. ОПИС КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

8. План зонування території міста 

Схема зонування території є невід’ємною частиною плану зонування території (зонінгу) смт. 
Чупахівка . На основі схеми зонування території встановлюється перелік переважних , допусти-
мих видів забудови та іншого використання території зон та окремих земельних ділянок . На 
основі схеми зонування території встановлюються також єдині умови та обмеження викорис-
тання ділянок . 

Схема зонування території виконується на основі «Проекту внесення змін до генерального 
плану смт. Чупахівка» з урахуванням перспективного використання території населеного пун-
кту. При виконанні схеми зонування враховуються планувальні обмеження, які діють на терито-
рії населеного пункту. 

Схема зонування території є базою для подальшого детального пророблення параметрів  
забудови та іншого використання на території кожної окремої зони або окремої ділянки в на-
селеному пункті. 

 
9. Схема планувальних  обмежень 

 Схема розроблена як підґрунтя для розробки схеми зонування території населеного пу-
нкту. До неї ввійшли планувальні обмеження, обумовлені розміщенням промислових , комунально-
складських та інших підприємств, водоохоронними  зонами, екологічними обмеженнями . Крім того, 
виділяються території, які потребують складної інженерної їх підготовки . 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН  

10. Функціональна класифікація територій , типи територіальних  зон 

 Згідно з ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території 
(зонінг), пропонується наступні основні територіальні зони». 

- невиробничі Г (громадські); 
- житлові Ж; 
- ландшафтно-рекреаційні  Р; 
- зони транспортної інфраструктури ТР; 
- зони інженерної інфраструктури  ІН; 
- комунально-складські  КС; 
- виробничі  В; 
- сільськогосподарського  виробництва СВ. 
 

НЕВИРОБНИЧІ ЗОНИ   Г (громадські )  

Зони загального центру Г-1. Призначаються для розташування об'єктів адміністра-

тивних будівель органів управління , ділових установ, багатоквартирних житлових будинків , 

громадських установ та інших багатофункціональних  об'єктів, що забезпечують громадські 

функції загального та регіонального значення . 

Навчальні зони Г-3-1.  Призначаються для розташування закладів освіти та дошкіль-

них навчальних закладів. 

Культурні та спортивні зони Г-4. Призначаються для розташування спортивних ком-

плексів, концертних залів, театрів, кінотеатрів , стадіонів тощо. 

Лікувальні зони Г-5. Призначаються для розташування лікарень, поліклінік , амбула-

торій. 

Торговельні зони Г-6. Призначаються для розташування магазинів, торговельних 

центрів, ринків. 

 

ЖИТЛОВІ ЗОНИ  Ж  

Садибної забудови Ж-1, пЖ-1   Визначена для розташування одноквартирних житлових бу-
динків включно із земельними ділянками та зблокованих одноквартирних житлових будинків на 
сусідніх земельних ділянках . 
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Змішаної багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови Ж-3  Визначена 
для розташування багатоквартирних (2-5 поверхи) житлових будинків , супутніх об'єктів по-
всякденного обслуговування , некомерційних комунальних об'єктів, а також окремих об'єктів за-
гального значення . 

 

 ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ  Р. 

Рекреаційні зони озеленених територій загального користування Р-3.  Визначена для по-
всякденного відпочинку населення і включають парки, сквери , сади, бульвари, ліси, водойми, лу-
гопарки, лісопарки, гідропарки , меморіальні парки 

Озеленення в санітарно-захисних і охоронних зонах Р-5. Визначена для  виконання захис-
них функцій. До неї належать території озеленення спеціального призначення : санітарно-
захисні, вітро- і снігозахисні, протипожежні , протиерозійні і водоохоронні насадження. 

 

ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  ТР 

Зона транспортної інфраструктури  

Зона транспортної інфраструктури ТР-2 до якої відносяться території вулиць, майданів (в 
межах червоних ліній), доріг, території СТО, АЗС, автопарки, гаражі, автостоянки .  

 

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  ІН 

Зони інженерної інфраструктури ІН-1 до них відносяться об'єкти тепломережі , між об’єктних 
котельнь, зв’язку та магістральних мереж: водопостачання , каналізації, зливової каналізації 
та газопостачання . 

Зони інженерної інфраструктури ІН-2 до них відносяться об'єкти тепломережі , між 
об’єктних котельнь, зв’язку та магістральних мереж: водопостачання , каналізації, зливової ка-
налізації та газопостачання . 

 

  КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ   КС 

Зона розміщення об'єктів 3-го класу санітарної класифікації Призначається для об’єктів, 
що потребують встановлення санітарно–захисних  зон 300 м. 

КС -3-1 зона розміщення кладовищ 

КС -3-2 зона розміщення очисних споруд з санітарно–захисною  зоною 120м 

Зона розміщення об'єктів 5-го класу санітарної класифікації Призначається для об’єктів, 
що потребують встановлення санітарно–захисних  зон 50 м. 

 

 

ЗОНИ ВИРОБНИЧІ   В 

Зони підприємств 5-го класу шкідливості В-5, пВ-5 для об'єктів, що є джерелами забруд-
нення навколишнього середовища і потребують санітарно – захисних зон до 50м. 
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Зона комерційного призначення В-7, пВ-7  Зона утворюється з метою поступової переоріє-
нтації промислових , комунально-складських та інших амортизованих підприємств на комерційні 
види використання . До неї входять цінні території міста, що зараз не використовуються за 
призначенням .  

 

ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  ПРИЗНАЧЕННЯ СВ 

Зона земель сільськогосподарського  призначення СВ-1  Використовується для багаторічних 
насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів , фермерських госпо-
дарств. 

Зона земель сільськогосподарських  підприємств , установ та організацій СВ-2  Використо-
вується для науково-дослідних, навчальних цілей, ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва , фермерського господарства. 

 

 
11. Перелік територіальних  зон та підзон, визначених проектом : 

1) Невиробничі Г (громадські ): 
•   Зони загального центру Г-1; 
•   Навчальні зоні Г-3-1; 
•   Культурні та спортивні зони Г-4; 
•   Лікувальні зони Г-5; 
•   Торговельні зони Г-6. 
2) Житлові зони Ж: 

• Садибна житлова забудова Ж-1, пЖ-1; 
• Змішана багатоквартирна житлова забудова та громадська забудова Ж-3 (до 5-ти пове-

рхів); 
3) Ландшафтно-рекреаційні зони Р: 

• Зона озеленених територій загального користування  Р-3; 
• Озеленення в санітарно-захисних і охоронних зонах Р-5. 
4) Зони транспортної інфраструктури ТР: 

• Зони транспортної інфраструктури ТР-2. 
5) Зони інженерної інфраструктури ІН:  

• Об’єкти електромережі ІН-1; 
• Об’єкти зв’язку, тепломережі , між об’єктних котельнь та магістральних мереж: водопо-

стачання, каналізації, зливової каналізації та газопостачання ІН-2. 
6) Комунально-складські зони КС: 

• Зони розміщення об’єктів 3-го класу санітарної класифікації  КС-3-1, КС -3-2; 
• Зони розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації  КС-5. 
7) Виробничі зони В: 
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• Зони підприємств V класу шкідливості В-5; 
• Комерційна зона В-7. 
8) Зони земель сільськогосподарського  призначення СВ; 

• Зона земель сільськогосподарського  призначення СВ-1; 
• Зона земель сільськогосподарських  підприємств, установ і організацій СВ-2. 
 

12. Перелік переважних , супутніх  та допустимих видів забудови 
 

1.  НЕВИРОБНИЧІІ ЗОНИ Г (громадські ): 
Г-1. Зони центру . 

Переважні види використання : 
− організації та установи міських органів державної, виконавчої та судової влади; 
− нотаріальні контори і юридичні консультації; 
− відділки , дільничні пункти управління внутрішніх справ; 
− будівлі змішаного використання – з житловим приміщеннями у верхніх поверхах та роз-

міщенням на нижніх поверхах об’єктів ділового , культурного , комерційного використання ; 
− бібліотеки , клуби, будинки культури; 
− культові споруди; 
− банки; філії (відділення ) банків; 
− дошкільні навчальні заклади, учбові заклади I-III рівнів акредитації;  
− офіси професійних , громадських організацій ; 
− науково-дослідні та проектні організації;; 
− центральні підприємства зв’язку (поштамт, телефонна стація, телеграф); 
− меморіальні споруди та комплекси; 
− готелі; 
− ділові та бізнес-центри; 
− будинки побутового обслуговування ; 
− музеї, виставкові зали, галереї; 
− багатофункціональні  комплекси . 
 

Супутні переважним видам: 
− аптеки, реабілітаційні центри; 
− Кабінети лікарів, що займаються практикою 
− підприємства громадського харчування ; 
− магазини, торговельні комплекси; 
− парковки перед об’єктами ділових, культурних , обслуговуючих і комерційних видів вико-

ристання; 
− парки, сквери, бульвари; 



23 

      

17/03-МД.ПЗ.2 
Аркуш 

      
23 

Зм. Кільк. Арк. N док Підпис Дата 

За
м. 
інв

. №
 

 

Пі
дп
ис
 і 
да
та

 

 

Інв
. №

  
 

26 

− споруди комунальної та інженерної інфраструктури , необхідної для обслуговування даної 
зони; 

− громадські вбиральні . 
Сумарна площа об’єктів супутнього використання не повинна перевищувати загальну площу 
переважного та допустимого виду використання . 

Допустимі види забудови , які потребують спеціальних погоджень : 

− споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування існуючих 
в зоні об’єктів; 

− гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів, для обслуговування 
існуючих в зоні об’єктів, об’єкти автомобільного сервісу(СТО), автомийки при розміщенні вздовж 
магістральних вулиць та при дотриманні санітарних розривів від споруд переважного та супут-
нього видів використання ; 

− малі архітектурні форми для підприємницької діяльності; 
− пожежні депо, частини. 
Гранична висота будівель у метрах : 18,0 м 
 

Г-3-1. Навчальні зони. 

Переважні види використання : 
− заклади освіти; 
− дошкільні навчальні заклади; 
 

Супутні переважним видам: 
− об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважного виду використання або 

сприяють їх безпеці, в тому числі протипожежні , у відповідності до чинної нормативно-технічної 
документації; 

− споруди комунальної та інженерної інфраструктури , необхідної для обслуговування даної 
зони; 

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не повинна перевищувати загальну площу 
переважного та допустимого виду використання . 

Допустимі види забудови , які потребують спеціальних погоджень : 

− інформаційні центри; 
− парковки для тимчасового зберігання автотранспорту . 

Гранична висота будівель у метрах : 12,0 м 
 

Г-4. Культурні та спортивні зони. 

Переважні види використання : 
− універсальні спортивні комплекси з трибунами; 
− будинки культури, клуби; 
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− спортивні арени(з трибунами); 
− спеціалізовані спортивні комплекси; 
− тенісні корти; 
− пункти прокату; 
− водно-оздоровчі комплекси; 
− концертні зали, театри, цирк, кінотеатри; 
− спортивні майданчики ; 
− центри дозвілля, розважальні комплекси . 

Супутні переважним видам: 
− об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважного виду використання або 

сприяють їх безпеці, в тому числі протипожежні , у відповідності до чинної нормативно-технічної 
документації; 

− громадські вбиральні ; 
− вбудовані в будівлі гаражі та автостоянки; 
− об’єкти пожежної охорони; 
− споруди комунальної та інженерної інфраструктури , необхідної для обслуговування даної 

зони; 
− парки, сквери, бульвари; 
− готелі, центри обслуговування туристів, рекламні агенції. 
Сумарна площа об’єктів супутнього використання не повинна перевищувати загальну площу 
переважного та допустимого виду використання . 

Допустимі види забудови , які потребують спеціальних погоджень : 

- відкриті автостоянки та споруди  для тимчасового зберігання транспортних засобів, 
об’єкти автомобільного сервісу при дотриманні санітарних розривів від споруд переважного 
та супутнього видів використання ; 
− інформаційні центри. 
Гранична висота будівель та споруд у метрах : для спортивно-розважальних об’єктів згі-
дно розрахунку та технологічних рішень, для інших 18,0 м 
 

Г-5.  Лікувальні зони. 

Переважні види  забудови  земельних ділянок : 

-лікарні, госпіталі, диспансери; 
-пункти надання першої медичної допомоги; 
− лікувальні корпуси лікарень; 
− спеціалізовані дитячі установи; 
− консультативні поліклініки ; 
− спеціалізовані поліклініки ; 
− адміністративно-господарські будівлі та споруди; 
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− станції невідкладної швидкої допомоги; 
− амбулаторії;  

− ветеринарні лікарні. 
 

Супутні переважним видам: 

− аптеки, реабілітаційні центри; 
− кабінети лікарів, що займаються практикою; 
− будинки-інтернати для людей похилого віку та ветеранів війни; 
− будинки для чергового медперсоналу ; 
− адміністративні будівлі; 
− відділення зв’язку, поштові відділення ; 
− магазини торговельною до 40 м2; 
− споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів; 
− кафе, заклади харчування , торгівлі та сервісного обслуговування . 
− споруди комунальної та інженерної інфраструктури , необхідної для обслуговування даної 

зони; 
Сумарна площа об’єктів супутнього використання не повинна перевищувати загальну 
площу переважного та допустимого виду використання . 
 

Допустимі види забудови , які потребують  спеціальних погоджень : 

− гаражі та стоянки для постійного зберігання індивідуальних  транспортних засобів; 
− культові споруди; 
− заклади судмедекспертизи ; 
− громадські вбиральні . 

Гранична висота будівель у метрах : 12,0 м 
 

Г-6. Торговельні зони. 

 Переважні види забудови земельних ділянок : 

− торгові центри, спеціалізовані та інші магазини роздрібної торгівлі товарами періодич-
ного попиту; 

− ринки; 
− підприємства громадського харчування ; 
− підприємства соціально-побутового обслуговування населення . 

Супутні переважним видам: 

− готелі;  
− адміністративні споруди, офіси; 
− банки, відділення банків; 
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− юридичні установи; 
− автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів , (підземні та наземні ) при громад-

ських будівлях ; 
− малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення ; 
− споруди комунальної та інженерної інфраструктури , необхідної для обслуговування даної 

зони; 
Сумарна площа об’єктів супутнього використання не повинна перевищувати загальну 
площу переважного та допустимого виду використання . 

 

Допустимі види забудови , які потребують  спеціальних х   погоджень : 

− громадські вбиральні ; 
− пожежні депо; 
− стаціонарні малі архітектурні форми. 
- всі типи використання , дозволені  в зонах Г, які можуть розміщуватись в окремій будівлі 

чи на будь-якому поверсі будинку іншого призначення 
Гранична висота будівель у метрах : 12,0 м 

 
 

Ж-1, пЖ-1 Зона садибної житлової забудови . 

Переважні види забудови земельних ділянок : 

− одноквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними ділянками) та зблоковані 1-
2-квартирні житлові будинки на сусідніх земельних ділянках 

Супутні переважним видам: 

− окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2 автомобілі; 
− окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі; 
− бані, сауни за умов каналізування стоків; 
− оранжереї та теплиці; 
− об’єкти пожежної охорони(гідранти, резервуари , протипожежні водойми); 
− господарські майданчики ; 
− культові споруди; 
− магазини торговельною площею до 100м2, без спеціалізованних магазинів будівельних 

матеріалів, магазинів з наявністю в них вибухонебезпечних  речовин та матеріалів; 
− надвірні туалети – при відсутності централізованої каналізації; 
− парки, сквери, бульвари; 
− споруди комунальної та інженерної інфраструктури , необхідної для обслуговування даної 

зони; 

На присадибних ділянках дозволяється вирощування квітів, фруктів, овочів, розведення птиці, 
індивідуальна трудова діяльність . 
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Сумарна площа об’єктів супутнього використання не повинна перевищувати загальну 
площу переважного та допустимого виду використання . 

Допустимі види забудови , які потребують  спеціальних  погоджень : 

− технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони або міста в цілому; 
− тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної торгівлі та обслугову-

вання; 
− заклади дошкільної освіти; 
− загальноосвітні школи(початкові, середні); 
− спортивні зали, басейни; 
− пункти першої медичної допомоги, відділення сімейної медицини; 
− дільничні відділення управління внутрішніх справ; 
− об’єкти соціально-побутового обслуговування ; 
− об’єкти автомобільного сервісу, станції технічного обслуговування та заміни мастила, 

автомийки, окремо розташовані автозаправні станції та автозаправні комплекси з приміщення-
ми сервісного обслуговування водіїв (роздрібної торгівлі та швидкого харчування відповідно до 
ДБН Б.2-12-2018) при розміщенні вздовж магістральних вулиць та при дотриманні санітарних 
розривів від споруд переважного та супутнього видів використання . 

Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови , осіб\га: 55-
57 осіб\га, згідно додатку В ДБН Б.1.1-22:2017. 
Гранична поверховість житлових будинків : 4 поверхи з мансардним включно 
Гранична висота будівель у метрах : 12,0 м 

 

Ж-3. Зона багатоквартирної житлової та громадської забудови . 

Переважні види забудови  земельних ділянок : 

− багатоквартирні житлові будинки 2-5-поверхові , окремо розташовані або зблоковані ; 

Дозволені види забудови , які  супутні переважним видам: 

− окремо розміщені, вбудовано-прибудовані дитячі заклади, в т.ч. зблоковані з початковими 
школами; 

− окремо розташовані і вбудовано-прибудовані адміністративні установи; 
− гуртожитки; 
− кабінети лікарів, що займаються практикою; 
− технічні будівлі та споруди; 
− озеленені території; 
− клуби багатоцільового та спеціалізованого призначення ; 
− бібліотеки ; 
− виставочні зали; 
− аптеки; 
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− підприємства громадського харчування ; 
− підприємства побутового обслуговування ; 
− поштові відділення , телефонні та  телеграфні станції; 
− магазини торговою площею до 200 м2. 
− вбудовані , підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки; 
− майданчики у внутрішньо дворових просторах – дитячі, спортивні, відпочинку , господар-

ські; 
− відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно 

ДБН Б.2.2-12:2008; 
− споруди комунальної та інженерної інфраструктури , необхідної для обслуговування даної 

зони; 
− відділення банків, юридичні контори; 
− малі архітектурні форми  декоративно-технологічного призначення ; 
− пожежні депо. 
Усі типи використання , дозволені у зоні Г, які можуть розміщуватись в окремій будівлі чи на 
будь-якому поверсі будинку іншого призначення . 
 

Допустимі види забудови , які потребують  спеціальних зональних   погоджень : 

− культові споруди; 
− спортивні зали; 
− готелі; 
− установи охорони здоров’я, відпочинку , туризму, фізкультурно-оздоровчі заклади; 
− об’єкти автомобільного сервісу, станції технічного обслуговування та заміни мастила, 

автомийки, окремо розташовані автозаправні станції та автозаправні комплекси з приміщення-
ми сервісного обслуговування водіїв (роздрібної торгівлі та швидкого харчування відповідно до 
ДБН Б.2-12-2018) при розміщенні вздовж магістральних вулиць та при дотриманні санітарних 
розривів від споруд переважного та супутнього видів використання ; 

− тимчасові павільйони і кіоски для будь-яких видів роздрібної торгівлі та обслуговування . 
Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови , осіб\га: 332 
осіб\га, згідно додатку В ДБН Б.1.1-22:2017. 
Гранична поверховість житлових будинків : 5 поверхів 

 
 

2. ЛАНДШАФТНО- РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ  Р. 
Р-3. Рекреаційна зона озеленених території загального користування . 

Переважні види використання земельних ділянок : 

− спортивні майданчики ; 
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− озеленені території, розміщення озеленених територій загального користування (лісопар-
ки, парки, сади, сквери); 

− місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням ; 
− малі архітектурні форми декоративного та технологічного призначення ; 
− будівлі та споруди адміністративного та господарського призначення , що призначені для 

обслуговування даної зони. 

Супутні переважним видам: 

− споруди комунальної та інженерно-технічної інфраструктури , необхідні для обслугову-
вання даної зони; 

− окремі адміністративно-господарські будівлі, необхідні для обслуговування даної зони; 
− тимчасові павільйони і кіоски для будь-яких видів роздрібної торгівлі і обслуговування ; 
− пункти прокату спортивного інвентарю. 
− відповідно обладнанні експозиційні зони, що встановлюються адміністрацією; 
− скульптурні композиції, об’єкти декоративно-монументального мистецтва. 

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не повинна перевищувати загальну 
площу переважного та допустимого виду використання . 

Допустимі види забудови , які потребують  спеціальних погоджень : 

- відкриті автостоянки для легкових автомобілів ; 
- заклади громадського харчування 
- культові споруди (відповідно до містобудівної документації); 
- меморіальні комплекси; 
- пункти надання першої медичної допомоги; 
- громадські вбиральні ; 
- кінотеатри, концертні майданчики ; 
- розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики , дискотеки); 
- оранжереї. 

Гранична висота будівель у метрах : 9,0 м 
Відсоток озеленення , %: 60% 

 

Р-5. Озеленення в санітарно-захисних і охоронних зонах. 

Зона Р-5 – озеленення в санітарно-захисних і охоронних зонах виділена для забезпечення 
правових умов створення і збереження спеціальних зелених насаджень як фактору захисту на-
вколишнього природного середовища від негативного антропогенного впливу . 

Переважні види  використання  ділянок  
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- озеленення (посадка дерев, кущів, газонів) санітарно-захисних зон (СЗЗ) підприємств і ко-
мунальних об’єктів, шумових зон об’єктів транспорту, прибережено-захисних смугах, охо-
ронних зон повітряних ліній електропередач ,  коридорів та інших комунікацій ,  санітарно-
захисних зон охорони об’єктів   водопостачання , територій зсувів тощо. 

Супутні переважним видам: 

- інженерні мережі; 

- розсадники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони. 

Допустимі види забудови , які потребують  спеціальних погоджень : 

− елементи зовнішньої реклами; 
− малі архітектурні форми комерційного призначення площею не більше 20 м2, які не мають 

фундаменту . 
Гранична висота будівель у метрах : згідно розрахунку 
Відсоток озеленення , %: 60% згідно ДСП №173-96 п.5.13. 
 

3.  ЗОНА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ : 

 Зону міського та зовнішнього транспорту формують землі які відносяться до земель транс-
порту (ст. 67 Земельного Кодексу України): 

ТР-2.  Друга зона транспортної інфраструктури . Зона магістральних вулиць , доріг, май-
данів (у червоних лініях). 

Переважні види  забудови земельних ділянок : 

− проїзні частини, пішохідні тротуари сільських вулиць; 
− захисні зелені насадження вздовж проїзної частини; 
− мости, транспортні розв’язки; 
− наземні пішохідні переходи ; 
− підземні пішохідні переходи ; 

Супутні переважним видам: 

− малі архітектурні форми декоративно- технологічного призначення ; 
− велосипедні доріжки; 
− зелені насадження спеціального призначення ; 
− пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання ; 
− споруди лінійного та енергетичного господарства; 
− споруди сигналізації та зв’язку; 
− інженерні комунікації; 
− огорожа вулиць та відбійники ; 
− інженерне устаткування то пристрої, що забезпечують безпеку руху (дорожня інформа-

ція, турнікети, освітлення, світлофори, дорожні знаки та ін.). 
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Сумарна площа об’єктів супутнього використання не повинна перевищувати загальну 
площу переважного та допустимого виду використання . 

Допустимі види забудови за умови отримання спеціального погодження : 

− елементи зовнішньої реклами; 
− відкриті майданчики для стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних засобів; 
− малі архітектурні форми комерційного призначення площею не більше 20 м2, які не мають 

фундаменту; 
− архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики 

відпочинку ); 
− пам'ятники. 

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній : 

− ті, що займають площу більше 30 м2, мають фундамент; 
− елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості; 
− в зоні трикутника видимості заборонено розміщувати елементи, вищі за 0,5 метри, вклю-

чаючи зелені насадження. 
Гранична висота будівель та споруд у метрах : згідно розрахунку та технологічних 
рішень. 
 

 

4. ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  ІН: 

ІН-1 Об’єкти електромережі 

Переважні види забудови  земельних ділянок : 

− електричні підстанції; 
− трансформаторні підстанції; 
− тепло електропідстанції ; 
− сонячні електропідстанції . 

Супутні переважним видам: 

− об’єкти, що пов’язані з експлуатацією існуючих споруд; 
− адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням об’єктів зони; 
− зелені насадження спеціального призначення ; 
− технологічні проїзди; 
− технологічні проходи . 

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не повинна перевищувати загальну 
площу переважного та допустимого виду використання . 

Допустимі види використання , які потребують  спеціальних погоджень : 
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− автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслу-
говування об’єктів зони. 

Гранична висота будівель та споруд у метрах : згідно розрахунку та технологічних 
рішень. 
 

ІН-2 Об’єкти зв’язку, тепломережі , міжоб’єктних котельнь та магістральних мереж: водо-
постачання , каналізації , зливової каналізації та газопостачання . 

Переважні види забудови  земельних ділянок : 

− котельні; 
− когенераційні установки; 
− артезіанські свердловини ; 
− ділянки водозабірних споруд; 
− водонапірні вежі; 
− резервуари чистої води; 
− очисні споруди побутової каналізації; 
− станції очистки води; 
− газорозподільчі пункти; 
− технологічні проїзди; 
− технологічні проходи; 
− огорожі. 

Супутні переважним видам: 

− об’єкти, що пов’язані з експлуатацією існуючих споруд; 
− адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням об’єктів зони; 
− зелені насадження спеціального призначення . 

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не повинна перевищувати загальну 
площу переважного та допустимого виду використання . 

Допустимі види забудови , які  потребують спеціального погодження : 

− автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслугову-
вання об’єктів зони. 

Гранична висота будівель та споруд у метрах : згідно розрахунку та технологічних 
рішень. 
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5.  КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ  КС: 

КС-3.  Зона розміщення об’єктів 3-класу санітарної класифікації . призначаються для роз-
міщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують сані-
тарно-захисних зон до 300 м. 

КС-3-1.  Зона розміщення кладовищ 

Переважні види забудови  земельних ділянок : 

−  діючі кладовища.  
 

Супутні переважним видам: 

− майданчики та споруди контрольованого  організованого тимчасового збереження відхо-
дів за умови забезпечення їх вивозу або утилізації; 

− об’єкти, що пов’язані з експлуатацією кладовищ; 
− культові споруди. 
− об’єкти, пов’язані з культовими обрядами; 
− громадські вбиральні ; 
− зелені насадження спеціального призначення ; 
− об’єкти інженерної інфраструктури , пов’язані з забезпеченням функціонування даної зо-

ни. 
Сумарна площа об’єктів супутнього використання не повинна перевищувати загальну 
площу переважного та допустимого виду використання . 

Допустимі види забудови , які  потребують спеціального погодження : 

− тимчасові павільйони і кіоски для роздрібної торгівлі та обслуговування даної зони; 
− автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслугову-

вання об’єктів зони. 
В СЗЗ нижчого класу забороняється розміщувати об’єкти із СЗЗ вищого класу. 

Гранична висота будівель та споруд у метрах: 12,0 м 
 

КС-3-2.  Зона розміщення очисних споруд с СЗЗ  до 120м 

Переважні види забудови  земельних ділянок : 

−  очисні споруди.  

Супутні переважним видам: 

− об’єкти, що пов’язані з експлуатацією очисних споруд; 
− майданчики та споруди контрольованого  організованого тимчасового збереження відхо-

дів за умови забезпечення їх вивозу або утилізації; 
− адміністративні будівлі; 
− складські приміщення ; 
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− зелені насадження спеціального призначення ; 
− об’єкти інженерної інфраструктури , пов’язані з забезпеченням функціонування даної зо-

ни. 
Сумарна площа об’єктів супутнього використання не повинна перевищувати загальну 
площу переважного та допустимого виду використання . 

Допустимі види забудови , які  потребують спеціального погодження : 

− тимчасові павільйони і кіоски для роздрібної торгівлі та обслуговування даної зони; 
− автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслугову-

вання об’єктів зони. 
В СЗЗ нижчого класу забороняється розміщувати об’єкти із СЗЗ вищого класу. 

Гранична висота будівель та споруд у метрах: згідно розрахунку та технологічних рі-
шень. 

 

КС-5.  Зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації . призначаються для роз-
міщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують сані-
тарно-захисних зон до 50 м. 

Переважні види забудови  земельних ділянок : 

−  склади; 

Супутні переважним видам: 

− адміністративні будівліі; 
− зелені насадження спеціального призначення ; 
− об’єкти інженерної інфраструктури , пов’язані з забезпеченням функціонування даної зони 

або міста вцілому. 
Сумарна площа об’єктів супутнього використання не повинна перевищувати загальну 
площу переважного та допустимого виду використання . 

 

Допустимі види забудови , які  потребують спеціального погодження : 

− автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслугову-
вання об’єктів зони. 

В СЗЗ нижчого класу забороняється розміщувати об’єкти із СЗЗ вищого класу. 
Гранична висота будівель та споруд у метрах: 12,0 м 

 
 

6. ВИРОБНИЧІ ЗОНИ  В: 

Зони  підприємств 5  класу шкідливості В-5  визначені для розміщення підприємств, що є 
джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50 м 
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В-5. Зона  підприємств 5 класу шкідливості .  

Переважні види забудови : 

-виробничі та промислові підприємства , технологічні об’єкти та установки V класу шкідливос-
ті: виробництва будівельної промисловості , виробництва з обробки деревини , текстильні виро-
бництва та виробництва легкої промисловості , виробництва з обробки тваринних продуктів , 
виробництва по обробці харчових продуктів та смакових речовин, санітарно- технічні споруди; 
- інші об’єкти, розміщення яких дозволено діючими державними нормами. 

Супутні переважним видам: 

- об’єкти, о технологічно пов’язані з об’єктами переважного виду використання або сприя-
ють іх безпеці, в тому числі протипожежні , у відповідності до чинної нормативно-технічної 
документації; 

- об’єкти громадського харчування та іншого громадського , побутового обслуговування , 
для обслуговування об’єктів переважного виду використання ; 

- зелені насадження спеціального призначення ; 
- споруди, що призначені для охорони об’єктів переважного чи дозволеного видів викорис-

тання. 
Сумарна площа об’єктів супутнього використання не повинна перевищувати загальну 
площу переважного та допустимого виду використання . 

Допустимі види забудови , які потребують  спеціальних погоджень : 

- комунальні установи, санітарно-захисна зона яких становить 50м; 

- інші об’єкти, розміщення яких дозволено діючими державними нормами. 

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на осно-
ві попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що 
отримали позитивні висновки експертизи. 

Гранична висота будівель та споруд у метрах: згідно розрахунку та технологічних рішень. 

 

Комерційна ( інвестиційна ) зона  В-7, пВ-7  Використання території можливе лише на ос-
нові розробленого та затвердженого детального плану території в комплексі з містобудівними 
розрахунками . 

Гранична висота будівель та споруд у метрах: згідно містобудівного розрахунку та 
технологічних рішень. 
 

7. ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  ПРИЗНАЧЕННЯ  СВ: 

Зона земель сільськогосподарського  призначення СВ-1  Використовується для багаторічних 
насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів , фермерських гос-
подарств. 

Переважні види забудови  земельних ділянок : 
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− відсутні 

Супутні переважним видам: 

− тимчасові споруди для зберігання інвентарю та захисту від непогоди 

Допустимі види забудови , які  потребують спеціального погодження : 

− об'єкти інфраструктури сільськогосподарських  підприємств; 

-   об'єкти інфраструктури фермерських господарств. 

 

Зона земель сільськогосподарських  підприємств СВ-2   

Переважні види забудови  земельних ділянок : 

− сільськогосподарські виробництіва ; 
− науково-дослідні сільськогосподарські установи.  

Супутні переважним видам: 

− гаражі та підприємства по ремонту, технічному обслуговуванню та зберіганню сільсько-
господарських машин та автомобілів ; 

− адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням об’єктів; 
− споруди інженерної інфраструктури ; 
− склади тимчасового зберігання сільськогосподарської продукції 
− зелені насадження спеціального призначення . 

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не повинна перевищувати загальну 
площу переважного та допустимого виду використання . 

  

Допустимі види забудови , які  потребують спеціального погодження : 

− Автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП) при дотриманні необхідних розривів від споруд пе-
ревважного та супутнього видів використання ; 

− Навчальні заклади сільськогосподарського  спрямування ; 
− Фермеські ринки та базари; 

Гранична висота будівель та споруд у метрах: згідно розрахунку та технологічних рі-
шень. 

 

 

 
 

Допустимі види використання можуть бути дозволені за умови виконання визначе-

них вимог і отримання спеціальних погоджень із відповідними  підрозділами органів вико-

навчої влади, спеціально уповноваженими  органами містобудування та архітектури та 
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розробником генерального  плану (за необхідності ). 

До переважних видів використання відповідної територіальної зони можуть встано-

влюватися супутні. За відсутності на земельній ділянці переважного виду використання 

супутній вид не допускається . 
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13. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г-1. Зони міського центру.  

1 
 

Гранично допустима висота будівель Згідно розрахунку з урахуванням розділу 9 ДБН В.2.2-
9-2009, але не більше, ніж 18,0 м від планувальної поз-
начки. 
Висота інженерних споруд і обладнання – за техноло-

гічним обґрунтуванням. 

2 
Максимально допустимий відсоток забудо-

ви земельної ділянки 
Визначається  відповідно до Державних будівельних 
норм «Громадські будинки та споруди» згідно типології 
за ДБН В.2.2-9-2009. 

3 
Максимально допустима щільність забудо-

ви земельної ділянки  
 

Відповідно до розрахунку з урахуванням вимог з поже-
жної безпеки. 

4 
Відстані від об`єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній, м 
  Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 таб. 9.1, п.6.1.23, п.6.1.33 

5 

Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охоро-
нюваного ландшафту, межі історичних аре-
алів, прибережні захисні смуги, санітарно-
захисні смуги та інші охоронювані зони) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), за-
твердженої містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від об`єктів, 
які проектуються, до існуючих  будинків та 
споруд  

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 15.2, дод. Ж.3 
 

7 Охоронювані зони інженерних комунікацій   Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 
8 Вимоги до необхідності проведення інже-

нерних вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 
«Інженерні вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 

вишукувань для нового будівництва, додатково – розді-
лу «Обстеження будівель» для об’єктів реконструкціі. 

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених пу-
нктів  Ст. 22,23 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

 Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною кі-
лькістю місць зберігання автотранспорту 

 Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8 

12 Вимоги щодо охорони культурної спадщи-
ни 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону України 
«Про охорону культурної спадщини» 

14 Вимоги щодо екологічної безпеки Згідно з вимогами Закону України  " Про оцінку впли-
ву на довкілля". 

15 Вимоги щодо забезпечення санітарного 
благополуччя. 

Передбачити  заходи та споруди для збору та ути-
лізації твердих побутових відходів згідно з вимогами 
ДСП №173-96 

16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпе-
ки. 

Виконати у складі проектної документації розділи 
«Пожежна сигналізація. Оповіщення при пожежі. Моніто-
ринг», «Пожежогасіння» та «Блискавкозахист» згідно 
вимог ДБН В.1.1-7:2016 
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Г-3-1 Навчальні  зони 

1 
 

Гранично допустима висота будівель Згідно розрахунку з урахуванням ДБН В.2.2-3:2018, але 
не більше, ніж 12,0 м від планувальної позначки. 
Висота інженерних споруд і обладнання – за техноло-

гічним обґрунтуванням. 

2 Максимально допустимий відсоток забудо-
ви земельної ділянки 

Визначається  відповідно до Державних будівельних 
норм  ДБН Б.2.2-12:2018 

3 
Максимально допустима щільність забудо-

ви земельної ділянки  
 

Відповідно до розрахунку з урахуванням вимог з поже-
жної безпеки. 

4 
Відстані від об`єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній, м 
 25м 
 

5 

Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охоро-
нюваного ландшафту, межі історичних аре-
алів, прибережні захисні смуги, санітарно-
захисні смуги та інші охоронювані зони) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), за-
твердженої містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від об`єктів, 
які проектуються, до існуючих  будинків та 
споруд  

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 15.2, дод. Ж.3 
 

7 Охоронювані зони інженерних комунікацій   Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 
8 Вимоги до необхідності проведення інже-

нерних вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 
«Інженерні вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 

вишукувань для нового будівництва, додатково – розді-
лу «Обстеження будівель» для об’єктів реконструкціі. 

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених пу-
нктів  Ст. 22,23 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

 Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною кі-
лькістю місць зберігання автотранспорту 

 Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8 

12 Вимоги щодо охорони культурної спадщи-
ни 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону України 
«Про охорону культурної спадщини» 

14 Вимоги щодо екологічної безпеки Згідно з вимогами Закону України  " Про оцінку впли-
ву на довкілля". 

15 Вимоги щодо забезпечення санітарного 
благополуччя. 

Передбачити  заходи та споруди для збору та ути-
лізації твердих побутових відходів згідно з вимогами 
ДСП №173-96 

16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпе-
ки. 

Виконати у складі проектної документації розділи 
«Пожежна сигналізація. Оповіщення при пожежі. Моніто-
ринг», «Пожежогасіння» та «Блискавкозахист» згідно 
вимог ДБН В.1.1-7:2016 
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Г-5 . Лікувальні зони     
1 Гранично допустима висота будівель Визначається  відповідно до Державних будівель-

них норм по закладах охорони здоров’я; ДБН В.2.2-
10-2001, але не більше, ніж 12,0 м від планувальної 
позначки. 

Висота інженерних споруд і обладнання – за те-
хнологічним обґрунтуванням. 

2 Максимально допустимий відсоток забудо-
ви земельної ділянки 

Визначається  відповідно до Державних будівель-
них норм по закладах охорони здоров’я; ДБН В.2.2-
10-2001. 

3 Максимально допустима щільність забудо-
ви земельної ділянки  

Відповідно до розрахунку з урахуванням вимог з по-
жежної безпеки. 

4 Відстані від об`єкта, який проектується, 
до меж червоних ліній, м 

Згідно  ДБН Б.2.2-10:2017 «Заклади охорони здоров’я» п. 
5.13 та ДБН Б.2.2-12:2018 

5 Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охоро-
нюваного ландшафту, межі історичних аре-
алів, прибережні захисні смуги, санітарно-
захисні смуги та інші охоронювані зони) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), за-
твердженої містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від об`єктів, 
які проектуються, до існуючих  будинків та 
споруд  

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 15.2, дод. Ж.3 
 

7 Охоронювані зони інженерних комунікацій   Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 
8 Вимоги до необхідності проведення інже-

нерних вишукувань згідно з державними бу-
дівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 «Інже-
нерні вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 
вишукувань для нового будівництва, додатково – роз-
ділу «Обстеження будівель» для об’єктів реконструкціі.  

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених 
пунктів Ст. 22,23 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною кі-
лькістю місць зберігання автотранспорту 

Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8 

12 Вимоги щодо охорони культурної спадщи-
ни 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону Украї-
ни «Про охорону культурної спадщини» 

14 Вимоги щодо екологічної безпеки Згідно з вимогами Закону України  " Про оцінку 
впливу на довкілля". 

15 Вимоги щодо забезпечення санітарного 
благополуччя. 

Передбачити  заходи та споруди для збору та ути-
лізації твердих побутових відходів згідно з вимогами 
ДСП №173-96 

16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. Виконати у складі проектної документації розділи 
«Пожежна сигналізація. Оповіщення при пожежі. Моніто-
ринг», «Пожежогасіння» та «Блискавкозахист» згідно 
вимог ДБН В.1.1-7:2016 
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Г-4. Культурні та спортивні зони.  

1 
 

Гранично допустима висота будівель Визначається  відповідно розрахунку, та згідно Згі-
дно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські  

будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-16-
2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»; 
ДБН В.2.2-13-2003  

«Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди»  
Висота інженерних споруд і обладнання – за техноло-

гічним обґрунтуванням. 
Інших 18м 

2 Максимально допустимий відсоток забудо-
ви земельної ділянки 

Визначається  відповідно до Державних будівельних 
норм та згідно типології 

3 
Максимально допустима щільність забудо-

ви земельної ділянки  
 

Відповідно до розрахунку з урахуванням вимог з поже-
жної безпеки. 

4 
Відстані від об`єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній, м 
  Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 таб. 9.1, п.6.1.23, п.6.1.33 

5 

Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охоро-
нюваного ландшафту, межі історичних аре-
алів, прибережні захисні смуги, санітарно-
захисні смуги та інші охоронювані зони) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), за-
твердженої містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від об`єктів, 
які проектуються, до існуючих  будинків та 
споруд  

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 15.2, дод. Ж.3 
 

7 Охоронювані зони інженерних комунікацій   Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 
8 Вимоги до необхідності проведення інже-

нерних вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 
«Інженерні вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 

вишукувань для нового будівництва, додатково – розді-
лу «Обстеження будівель» для об’єктів реконструкціі. 

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених пу-
нктів  Ст. 22,23 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

 Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною кі-
лькістю місць зберігання автотранспорту 

 Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8 

12 Вимоги щодо охорони культурної спадщи-
ни 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону України 
«Про охорону культурної спадщини» 

14 Вимоги щодо екологічної безпеки Згідно з вимогами Закону України  " Про оцінку впли-
ву на довкілля". 

15 Вимоги щодо забезпечення санітарного 
благополуччя. 

Передбачити  заходи та споруди для збору та ути-
лізації твердих побутових відходів згідно з вимогами 
ДСП №173-96 

16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпе-
ки. 

Виконати у складі проектної документації розділи 
«Пожежна сигналізація. Оповіщення при пожежі. Моніто-
ринг», «Пожежогасіння» та «Блискавкозахист» згідно 
вимог ДБН В.1.1-7:2016 
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Г-6.  Торговельні  зони   

1 
 

Гранично допустима висота будівель Визначається  відповідно до Державних будівель-
них норм по підприємствах торгівлі; ДБН В.2.2-23-
2009, але не більше, ніж 12,0 м від планувальної поз-
начки. 

Висота інженерних споруд і обладнання – за техноло-
гічним обґрунтуванням. 

2 
Максимально допустимий відсоток забудо-

ви земельної ділянки 
Визначається  відповідно до Державних будівельних 
норм «Громадські будинки та споруди» згідно типології 
за ДБН В.2.2-9-2009. 

3 
Максимально допустима щільність забудо-

ви земельної ділянки  
 

Відповідно до розрахунку з урахуванням вимог з поже-
жної безпеки. 

4 
Відстані від об`єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній, м 
  Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 таб. 9.1, п.6.1.23, п.6.1.33 

5 

Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охоро-
нюваного ландшафту, межі історичних аре-
алів, прибережні захисні смуги, санітарно-
захисні смуги та інші охоронювані зони) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), за-
твердженої містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від об`єктів, 
які проектуються, до існуючих  будинків та 
споруд  

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 15.2, дод. Ж.3 
 

7 Охоронювані зони інженерних комунікацій   Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 
8 Вимоги до необхідності проведення інже-

нерних вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 
«Інженерні вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 

вишукувань для нового будівництва, додатково – розді-
лу «Обстеження будівель» для об’єктів реконструкціі. 

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених пу-
нктів  Ст. 22,23 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

 Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною кі-
лькістю місць зберігання автотранспорту 

 Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8 

12 Вимоги щодо охорони культурної спадщи-
ни 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону України 
«Про охорону культурної спадщини» 

14 Вимоги щодо екологічної безпеки Згідно з вимогами Закону України  " Про оцінку впли-
ву на довкілля". 

15 Вимоги щодо забезпечення санітарного 
благополуччя. 

Передбачити  заходи та споруди для збору та ути-
лізації твердих побутових відходів згідно з вимогами 
ДСП №173-96 

16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпе-
ки. 

Виконати у складі проектної документації розділи 
«Пожежна сигналізація. Оповіщення при пожежі. Моніто-
ринг», «Пожежогасіння» та «Блискавкозахист» згідно 
вимог ДБН В.1.1-7:2016 
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Ж-1, п Ж-1 Зони садибної житлової забудови 

1 Гранично допустима висота будівель Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, затвердженої містобудів-
ної документації, не вище 3-х поверхів без урахуван-
ня мансарди. 

Висота інженерних споруд і обладнання – за тех-
нологічним обґрунтуванням. 

2 Максимально допустимий відсоток за-
будови земельної ділянки 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 таб. 6.2. В кожному окре-
мому випадку виходячи із містобудівної ситуації та 
виду забудови 

3 Максимально допустима щільність за-
будови земельної ділянки  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. 6.1 та 6.6, для підпри-
ємств обслуговування  дод. Е.4  

4 Відстані від об`єкта, який проектуєть-
ся, до меж червоних ліній, м 

        Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018. 
Відступ від червоних ліній  магістральних вулиць не мен-
ше 6 м, жилих - не менше 3 м 

5 Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охо-
ронюваного ландшафту, межі історичних 
ареалів, прибережні захисні смуги, саніта-
рно-захисні смуги та інші охоронювані зо-
ни) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних са-
нітарних правил планування та забудови населених пун-
ктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здо-
ров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердже-
ної містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від 
об`єктів, які проектуються, до існуючих  
будинків та споруд  

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 15.2, дод. Ж.3, таб. 6.7 
  
 

7 Охоронювані зони інженерних комуніка-
цій 

  Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 

8 Вимоги до необхідності проведення інже-
нерних вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 
«Інженерні вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 
вишукувань для нового будівництва, додатково – розділу 
«Обстеження будівель» для об’єктів реконструкції.  

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених 
пунктів  Ст. 22,26 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною 
кількістю місць зберігання автотранспор-
ту 

Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8 

12 Вимоги щодо охорони культурної спа-
дщини 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону України 
«Про охорону культурної спадщини» 

 14 Вимоги щодо екологічної безпеки Згідно з вимогами Закону України  " Про оцінку впливу 
на довкілля". 

 15 Вимоги щодо забезпечення санітарного 
благополуччя. 

Передбачити  заходи та споруди для збору та утилі-
зації твердих побутових відходів згідно з вимогами ДСП 
№173-96 

 16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. Згідно вимог ДБН В.1.1-7:2016 
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Ж-3 Змішана багатоквартирна житлова забудова та громадська забудова 

1 Гранично допустима висота будівель Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, затвердженої містобудів-
ної документації, не вище 15 м Висота інженерних 
споруд і обладнання – за технологічним обґрунтуван-
ням. 

2 Максимально допустимий відсоток за-
будови земельної ділянки 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 таб. 6.2. В кожному окре-
мому випадку виходячи із містобудівної ситуації та 
виду забудови 

3 Максимально допустима щільність за-
будови земельної ділянки  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. 6.1 та 6.6, для підпри-
ємств обслуговування  дод. Е.4  

4 Відстані від об`єкта, який проектуєть-
ся, до меж червоних ліній, м 

        Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018. 
 

5 Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охо-
ронюваного ландшафту, межі історичних 
ареалів, прибережні захисні смуги, саніта-
рно-захисні смуги та інші охоронювані зо-
ни) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних са-
нітарних правил планування та забудови населених пун-
ктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здо-
ров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердже-
ної містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від 
об`єктів, які проектуються, до існуючих  
будинків та споруд  

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 15.2, дод. Ж.3, таб. 6.7 
  
 

7 Охоронювані зони інженерних комуніка-
цій 

  Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 

8 Вимоги до необхідності проведення інже-
нерних вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 
«Інженерні вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 
вишукувань для нового будівництва, додатково – розділу 
«Обстеження будівель» для об’єктів реконструкції.  

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених 
пунктів  Ст. 22,26 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною 
кількістю місць зберігання автотранспор-
ту 

Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8 

12 Вимоги щодо охорони культурної спа-
дщини 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону України 
«Про охорону культурної спадщини» 

 14 Вимоги щодо екологічної безпеки Згідно з вимогами Закону України  " Про оцінку впливу 
на довкілля". 

 15 Вимоги щодо забезпечення санітарного 
благополуччя. 

Передбачити  заходи та споруди для збору та утилі-
зації твердих побутових відходів згідно з вимогами ДСП 
№173-96 

 16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. Згідно вимог ДБН В.1.1-7:2016 
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Р-3. Рекреаційні зони озеленених територій загального користування 
1 Гранично допустима висота будівель Відповідно до розрахунку. але не більше, ніж 9,0 

м від планувальної позначки. Висота інженерних 
споруд і обладнання – за технологічним обґрунту-
ванням. 

2 Максимально допустимий відсоток за-
будови земельної ділянки 

Відповідно до розрахунку. 

3 Максимально допустима щільність за-
будови земельної ділянки  

 

Відповідно до розрахунку з урахуванням вимог з поже-
жної безпеки. 

4 Відстані від об`єкта, який проектуєть-
ся, до меж червоних ліній, м 

  Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018. 
 

5 Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охо-
ронюваного ландшафту, межі історичних 
ареалів, прибережні захисні смуги, саніта-
рно-захисні смуги та інші охоронювані зо-
ни) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), за-
твердженої містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від 
об`єктів, які проектуються, до існуючих  
будинків та споруд  

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 15.2, дод. Ж.3 
 

7 Охоронювані зони інженерних комуніка-
цій 

  Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 

8 Вимоги до необхідності проведення інже-
нерних вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 
«Інженерні вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 
вишукувань для нового будівництва, додатково – роз-
ділу «Обстеження будівель» для об’єктів реконструкціі.  

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених пунк-
тів  Ст. 22,23 Видалення зелених насаджень здійснити з 
дотриманням вимог Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закону України «Про благоу-
стрій населених пунктів», Порядку видалення дерев, 
кущів і квітників, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.08.2006 № 1045, Порядку утри-
мання зелених насаджень в населених пунктах України, 
затвердженого наказом Міністерства будівництва, ар-
хітектури та житово-комунального господарства від 
10.04.2006 № 105. 
 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною 
кількістю місць зберігання автотранспор-
ту 

Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8  

12 Вимоги щодо охорони культурної спа-
дщини 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону Украї-
ни «Про охорону культурної спадщини» 

14 Вимоги щодо екологічної безпеки Згідно з вимогами Закону України  " Про оцінку 
впливу на довкілля". 

15 Вимоги щодо забезпечення санітарного 
благополуччя. 

Передбачити  заходи та споруди для збору та ути-
лізації твердих побутових відходів згідно з вимогами 
ДСП №173-96 

16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. Згідно вимог ДБН В.1.1-7:2016 
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Р-5. Озеленення в санітарно-захисних і охоронних зонах 
1 Гранично допустима висота будівель Відповідно до розрахунку., але не більше, ніж 12,0 

м від планувальної позначки. Висота інженерних 
споруд і обладнання – за технологічним обґрунту-
ванням. 

2 Максимально допустимий відсоток за-
будови земельної ділянки 

Відповідно до розрахунку. 

3 Максимально допустима щільність за-
будови земельної ділянки  

 

Відповідно до розрахунку з урахуванням вимог з поже-
жної безпеки. 

4 Відстані від об`єкта, який проектуєть-
ся, до меж червоних ліній, м 

  Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018. 
 

5 Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охо-
ронюваного ландшафту, межі історичних 
ареалів, прибережні захисні смуги, саніта-
рно-захисні смуги та інші охоронювані зо-
ни) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), за-
твердженої містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від 
об`єктів, які проектуються, до існуючих  
будинків та споруд  

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 15.2, дод. Ж.3 
 

7 Охоронювані зони інженерних комуніка-
цій 

  Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 

8 Вимоги до необхідності проведення інже-
нерних вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 
«Інженерні вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 
вишукувань для нового будівництва, додатково – роз-
ділу «Обстеження будівель» для об’єктів реконструкціі.  

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених пунк-
тів  Ст. 22,23 Видалення зелених насаджень здійснити з 
дотриманням вимог Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закону України «Про благоу-
стрій населених пунктів», Порядку видалення дерев, 
кущів і квітників, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.08.2006 № 1045, Порядку утри-
мання зелених насаджень в населених пунктах України, 
затвердженого наказом Міністерства будівництва, ар-
хітектури та житово-комунального господарства від 
10.04.2006 № 105. 
 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною 
кількістю місць зберігання автотранспор-
ту 

Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8  

12 Вимоги щодо охорони культурної спа-
дщини 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону Украї-
ни «Про охорону культурної спадщини» 

14 Вимоги щодо екологічної безпеки Згідно з вимогами Закону України  " Про оцінку 
впливу на довкілля". 

15 Вимоги щодо забезпечення санітарного 
благополуччя. 

Передбачити  заходи та споруди для збору та ути-
лізації твердих побутових відходів згідно з вимогами 
ДСП №173-96 

16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. Згідно вимог ДБН В.1.1-7:2016 
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ТР-2.  Друга зона транспортної інфраструктури 

1 Гранично допустима висота будівель Відповідно до розрахунку. Висота інженерних споруд 
і обладнання – за технологічним обґрунтуванням. 

2 Максимально допустимий відсоток забудови 
земельної ділянки 

Відповідно до розрахунку. 

3 Максимально допустима щільність забудови 
земельної ділянки  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та 
дороги населених пунктів» 

4 Відстані від об`єкта, який проектується, до 
меж червоних ліній, м 

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018,  ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці 
та дороги населених пунктів» 

5 Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охоро-
нюваного ландшафту, межі історичних ареа-
лів, прибережні захисні смуги, санітарно-
захисні смуги та інші охоронювані зони) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), за-
твердженої містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від об`єктів, 
які проектуються, до існуючих  будинків та 
споруд  

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 15.2, дод. Ж.3, п.10.1.12, 
таб. 10.1, таб. 10.6 

 
7 Охоронювані зони інженерних комунікацій   Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 
8 Вимоги до необхідності проведення інженер-

них вишукувань згідно з державними будіве-
льними нормами ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні 
вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 
вишукувань для нового будівництва, додатково – роз-
ділу «Обстеження будівель» для об’єктів реконструкціі.  

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених пун-
ктів  Ст. 22,23 

10 Забезпечення умов транспортно-пішохідного 
зв`язку  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною кіль-
кістю місць зберігання автотранспорту 

Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8 

12 Вимоги щодо охорони культурної спадщини Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону Украї-
ни «Про охорону культурної спадщини» 

14 
 
 

Вимоги щодо екологічної безпеки Обов’язкове виконання у складі проекту розділу "Оцінка 
впливу на навколишнє середовище". 

15 Вимоги щодо забезпечення санітарного бла-
гополуччя. 

Передбачити  заходи та споруди для збору та утиліза-
ції відходів виробництва ; окремо – для збору і утилі-
зації твердих побутових відходів згідно з вимогами ДСП 
№173-96 

16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. Обов’язкове виконання у складі проектної документації 
розділів «Пожежна сигналізація. Оповіщення при пожежі. 
Моніторинг», «Пожежогасіння» та «Блискавкозахист» з 
визначенням категорій будівель і споруд  за вибухопо-
жежною і пожежною небезпекою згідно з вимогами ДСТУ 
Б.В.1.1-36:2016 
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ІН-1.  Зони інженерної інфраструктури 

1 Гранично допустима висота будівель Відповідно до розрахунку. Висота інженерних спо-
руд і обладнання – за технологічним обґрунтуван-
ням. 

2 Максимально допустимий відсоток за-
будови земельної ділянки 

Відповідно до розрахунку. 

3 Максимально допустима щільність за-
будови земельної ділянки  

Відповідно до розрахунку. 

4 Відстані від об`єкта, який проектуєть-
ся, до меж червоних ліній, м 

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 

5 Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охо-
ронюваного ландшафту, межі історичних 
ареалів, прибережні захисні смуги, саніта-
рно-захисні смуги та інші охоронювані зо-
ни) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), за-
твердженої містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від 
об`єктів, які проектуються, до існуючих  
будинків та споруд  

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 дод. Ж-3, дод. И.1 та 
таб. 15.9 

7 Охоронювані зони інженерних комуніка-
цій 

  Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 

8 Вимоги до необхідності проведення інже-
нерних вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 
«Інженерні вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 
вишукувань для нового будівництва, додатково – роз-
ділу «Обстеження будівель» для об’єктів реконструкції.  

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених пун-
ктів  Ст. 22,23 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною 
кількістю місць зберігання автотранспор-
ту 

Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8 

12 Вимоги щодо охорони культурної спа-
дщини 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону Украї-
ни «Про охорону культурної спадщини» 

14 
 
 

Вимоги щодо екологічної безпеки Обов’язкове виконання у складі проекту розділу "Оцінка 
впливу на навколишнє середовище". 

15 Вимоги щодо забезпечення санітарного бла-
гополуччя. 

Передбачити  заходи та споруди для збору та утиліза-
ції відходів виробництва ; окремо – для збору і утилі-
зації твердих побутових відходів згідно з вимогами ДСП 
№173-96 

16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. Обов’язкове виконання у складі проектної документації 
розділів «Пожежна сигналізація. Оповіщення при пожежі. 
Моніторинг», «Пожежогасіння» та «Блискавкозахист» з 
визначенням категорій будівель і споруд  за вибухопо-
жежною і пожежною небезпекою згідно з вимогами ДСТУ 
Б.В.1.1-36:2016 
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ІН-2.  Зони інженерної інфраструктури 

1 Гранично допустима висота будівель Відповідно до розрахунку. Висота інженерних спо-
руд і обладнання – за технологічним обґрунтуван-
ням. 

2 Максимально допустимий відсоток за-
будови земельної ділянки 

Відповідно до розрахунку. 

3 Максимально допустима щільність за-
будови земельної ділянки  

Відповідно до розрахунку. 

4 Відстані від об`єкта, який проектуєть-
ся, до меж червоних ліній, м 

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 

5 Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охо-
ронюваного ландшафту, межі історичних 
ареалів, прибережні захисні смуги, саніта-
рно-захисні смуги та інші охоронювані зо-
ни) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), за-
твердженої містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від 
об`єктів, які проектуються, до існуючих  
будинків та споруд  

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 дод. Ж-3, дод. И.1 та 
таб. 15.9 

7 Охоронювані зони інженерних комуніка-
цій 

  Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 

8 Вимоги до необхідності проведення інже-
нерних вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 
«Інженерні вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 
вишукувань для нового будівництва, додатково – роз-
ділу «Обстеження будівель» для об’єктів реконструкції.  

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених пун-
ктів  Ст. 22,23 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною 
кількістю місць зберігання автотранспор-
ту 

Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8 

12 Вимоги щодо охорони культурної спа-
дщини 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону Украї-
ни «Про охорону культурної спадщини» 

14 
 
 

Вимоги щодо екологічної безпеки Обов’язкове виконання у складі проекту розділу "Оцінка 
впливу на навколишнє середовище". 

15 Вимоги щодо забезпечення санітарного бла-
гополуччя. 

Передбачити  заходи та споруди для збору та утиліза-
ції відходів виробництва ; окремо – для збору і утилі-
зації твердих побутових відходів згідно з вимогами ДСП 
№173-96 

16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. Обов’язкове виконання у складі проектної документації 
розділів «Пожежна сигналізація. Оповіщення при пожежі. 
Моніторинг», «Пожежогасіння» та «Блискавкозахист» з 
визначенням категорій будівель і споруд  за вибухопо-
жежною і пожежною небезпекою згідно з вимогами ДСТУ 
Б.В.1.1-36:2016 
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КС-3.-1  Зона розміщення кладовищ 

1 Гранично допустима висота будівель Відповідно до розрахунку., але не більше 12м Ви-
сота інженерних споруд і обладнання – за техноло-
гічним обґрунтуванням. 

2 Максимально допустимий відсоток за-
будови земельної ділянки 

Відповідно до розрахунку. 

3 Максимально допустима щільність за-
будови земельної ділянки  

Відповідно до розрахунку. 

4 Відстані від об`єкта, який проектуєть-
ся, до меж червоних ліній, м 

        6,0 м 

5 Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охо-
ронюваного ландшафту, межі історичних 
ареалів, прибережні захисні смуги, саніта-
рно-захисні смуги та інші охоронювані зо-
ни) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), за-
твердженої містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від 
об`єктів, які проектуються, до існуючих  
будинків та споруд  

  Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 таб. 9.1,  дод. Ж-3, дод. И.1 

7 Охоронювані зони інженерних комуніка-
цій 

  Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 

8 Вимоги до необхідності проведення інже-
нерних вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 
«Інженерні вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 
вишукувань для нового будівництва, додатково – роз-
ділу «Обстеження будівель» для об’єктів реконструкціі.  

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених пун-
ктів  Ст. 22,23 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною 
кількістю місць зберігання автотранспор-
ту 

Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8 

12 Вимоги щодо охорони культурної спа-
дщини 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону Украї-
ни «Про охорону культурної спадщини» 

14 
 
 

Вимоги щодо екологічної безпеки Обов’язкове виконання у складі проекту розділу "Оцінка 
впливу на навколишнє середовище". 

15 Вимоги щодо забезпечення санітарного бла-
гополуччя. 

Передбачити  заходи та споруди для збору та утиліза-
ції відходів виробництва ; окремо – для збору і утилі-
зації твердих побутових відходів згідно з вимогами ДСП 
№173-96 

16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. Згідно вимог ДБН В.1.1-7:2016 
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КС-3.-2  Зона розміщення очисних споруд 

1 Гранично допустима висота будівель Відповідно до розрахунку. Висота інженерних спо-
руд і обладнання – за технологічним обґрунтуван-
ням. 

2 Максимально допустимий відсоток за-
будови земельної ділянки 

Відповідно до розрахунку. 

3 Максимально допустима щільність за-
будови земельної ділянки  

Відповідно до розрахунку. 

4 Відстані від об`єкта, який проектуєть-
ся, до меж червоних ліній, м 

  Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 таб. 9.1 

5 Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охо-
ронюваного ландшафту, межі історичних 
ареалів, прибережні захисні смуги, саніта-
рно-захисні смуги та інші охоронювані зо-
ни) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), за-
твердженої містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від 
об`єктів, які проектуються, до існуючих  
будинків та споруд  

  Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 таб. 9.1,  дод. Ж-3, дод. И.1 

7 Охоронювані зони інженерних комуніка-
цій 

  Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 

8 Вимоги до необхідності проведення інже-
нерних вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 
«Інженерні вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 
вишукувань для нового будівництва, додатково – роз-
ділу «Обстеження будівель» для об’єктів реконструкціі.  

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених пун-
ктів  Ст. 22,23 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною 
кількістю місць зберігання автотранспор-
ту 

Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8 

12 Вимоги щодо охорони культурної спа-
дщини 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону Украї-
ни «Про охорону культурної спадщини» 

14 
 
 

Вимоги щодо екологічної безпеки Обов’язкове виконання у складі проекту розділу "Оцінка 
впливу на навколишнє середовище". 

15 Вимоги щодо забезпечення санітарного бла-
гополуччя. 

Передбачити  заходи та споруди для збору та утиліза-
ції відходів виробництва ; окремо – для збору і утилі-
зації твердих побутових відходів згідно з вимогами ДСП 
№173-96 

16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. Згідно вимог ДБН В.1.1-7:2016 
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КС-5.  Зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації . 

1 Гранично допустима висота будівель Відповідно до розрахунку, але не більше 12,0 м 
Висота інженерних споруд і обладнання – за техно-
логічним обґрунтуванням. 

2 Максимально допустимий відсоток за-
будови земельної ділянки 

Відповідно до розрахунку. 

3 Максимально допустима щільність за-
будови земельної ділянки  

Відповідно до розрахунку. 

4 Відстані від об`єкта, який проектуєть-
ся, до меж червоних ліній, м 

        6,0 м 

5 Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охо-
ронюваного ландшафту, межі історичних 
ареалів, прибережні захисні смуги, саніта-
рно-захисні смуги та інші охоронювані зо-
ни) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), за-
твердженої містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від 
об`єктів, які проектуються, до існуючих  
будинків та споруд  

  Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 таб. 9.1,  дод. Ж-3, дод. И.1 

7 Охоронювані зони інженерних комуніка-
цій 

  Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 

8 Вимоги до необхідності проведення інже-
нерних вишукувань згідно з державними 
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 
«Інженерні вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 
вишукувань для нового будівництва, додатково – роз-
ділу «Обстеження будівель» для об’єктів реконструкціі.  

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених пун-
ктів  Ст. 22,23 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною 
кількістю місць зберігання автотранспор-
ту 

Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8 

12 Вимоги щодо охорони культурної спа-
дщини 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону Украї-
ни «Про охорону культурної спадщини» 

14 
 
 

Вимоги щодо екологічної безпеки Обов’язкове виконання у складі проекту розділу "Оцінка 
впливу на навколишнє середовище". 

15 Вимоги щодо забезпечення санітарного бла-
гополуччя. 

Передбачити  заходи та споруди для збору та утиліза-
ції відходів виробництва ; окремо – для збору і утилі-
зації твердих побутових відходів згідно з вимогами ДСП 
№173-96 

16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. Згідно вимог ДБН В.1.1-7:2016 
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В-5 Зона розміщення промислових підприємств V класу шкідливості . 

1 Гранично допустима висота будівель Відповідно до розрахунку та генерального плану про-
мислового підприємства. 
Висота інженерних споруд і обладнання – за техноло-

гічним обґрунтуванням. 
2 Максимально допустимий відсоток забудо-

ви земельної ділянки 
Відповідно до  ДБН Б.2.2-12:2018 та розрахунку. 

3 Максимально допустима щільність забудо-
ви земельної ділянки  

Не визначається 

4 Відстані від об`єкта, який проектується, 
до меж червоних ліній, м 

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 та відповідно перед-
проектних розробок з урахуванням спеціалізованих 
норм 

5 Планувальні обмеження (зони охорони 
пам`яток культурної спадщини, зони охоро-
нюваного ландшафту, межі історичних ареа-
лів, прибережні захисні смуги, санітарно-
захисні смуги та інші охоронювані зони) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, 14.11. Державних 
санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони 
здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), за-
твердженої містобудівної документації. 

6 Мінімально допустимі відстані від об`єктів, 
які проектуються, до існуючих  будинків та 
споруд  

  Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 таб. 9.1,  дод. Ж-3, дод. И.1 
та СанПін 173-96 

7 Охоронювані зони інженерних комунікацій   Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 
8 Вимоги до необхідності проведення інже-

нерних вишукувань згідно з державними буді-
вельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні 
вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 
вишукувань для нового будівництва, додатково – роз-
ділу «Обстеження будівель» для об’єктів реконструкціі.  

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених пун-
ктів  Ст. 22,23 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною кі-
лькістю місць зберігання автотранспорту 

Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8 

12 Вимоги щодо охорони культурної спадщи-
ни 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 13, Закону Украї-
ни «Про охорону культурної спадщини» 

14 
 
 

Вимоги щодо екологічної безпеки Обов’язкове виконання у складі проекту розділу "Оцінка 
впливу на навколишнє середовище". 

15 Вимоги щодо забезпечення санітарного бла-
гополуччя. 

Передбачити влаштування (реконструкцію існуючих) 
водопровідних мереж та  влаштування (реконструкцію 
існуючих) каналізаційних мереж з  влаштуванням очис-
них споруд. 
Передбачити  заходи та споруди для збору та утилі-

заціі відходів виробництва ; окремо – для збору і ути-
лізаціі твердих побутових відходів згідно з вимогами 
ДСП №173-96 

16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. Обов’язкове виконання у складі проектної докумен-
таціі розділів «Пожежна сигналізація. Оповіщення при 
пожежі. Моніторинг», «Пожежогасіння» та «Блискавко-
захист» з визначенням категорій будівель і споруд  за 
вибухопожежною і пожежною небезпекою згідно з вимо-
гами ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 
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СВ-2 Території сільськогосподарських  підприємств , установ і організацій . 

1 Гранично допустима висота будівель Відповідно до розрахунку та генерального плану під-
приємства. 
Висота інженерних споруд і обладнання – за техноло-

гічним обґрунтуванням. 
2 Максимально допустимий відсоток забудо-

ви земельної ділянки 
Відповідно до розрахунку. 

3 Максимально допустима щільність забудо-
ви земельної ділянки  

Відповідно до розрахунку з урахуванням вимог з по-
жежної безпеки 

4 Відстані від об`єкта, який проектується, 
до меж червоних ліній, м 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 
Відступ від червоних ліній  магістральних вулиць не 

менше 6 м, жилих - не менше 3 м 
5 Планувальні обмеження (зони охорони 

пам`яток культурної спадщини, зони охоро-
нюваного ландшафту, межі історичних ареа-
лів, прибережні захисні смуги, санітарно-
захисні смуги та інші охоронювані зони) 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 
 розділ 13, 14.11. Державних санітарних правил плану-

вання та забудови населених пунктів (затверджено 
Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 
червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної 
документації.  

6 Мінімально допустимі відстані від об`єктів, 
які проектуються, до існуючих  будинків та 
споруд  

Згідно  ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 15.2, дод. Ж.3 
 

7 Охоронювані зони інженерних комунікацій Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 дод. И.1, И.2 
8 Вимоги до необхідності проведення інже-

нерних вишукувань згідно з державними буді-
вельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні 
вишукування для будівництва»  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН А.2.1-1-2014. 
Обов’язкове виконання топогеодезичних і геологічних 

вишукувань для нового будівництва, додатково – роз-
ділу «Обстеження будівель» для об’єктів реконструкції. 

9 Вимоги щодо благоустрою  Згідно Закону України про благоустрій населених пу-
нктів  Ст. 22 

10 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв`язку  

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 розділ 10.4  

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною кі-
лькістю місць зберігання автотранспорту 

Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 10.8  

12 Вимоги щодо охорони культурної спадщи-
ни 

Згідно ДБН  Б.2.2-12:2018 розділ 13  

14 
 
 

Вимоги щодо екологічної безпеки Обов’язкове виконання у складі проекту розділу "Оці-
нка впливу на навколишнє середовище" з визначенням 
відповідності нормам ступеню токсичності викидів та 
наявності у викидах важких металів. Обов’язковий мо-
ніторинг викидів при експлуатації. 

15 Вимоги щодо забезпечення санітарного бла-
гополуччя. 

Передбачити влаштування (реконструкцію існуючих) 
водопровідних мереж та  влаштування (реконструкцію 
існуючих) каналізаційних мереж з  влаштуванням очис-
них споруд. 
Передбачити  заходи та споруди для збору та утилі-

зації відходів виробництва ; окремо – для збору і ути-
лізації твердих побутових відходів згідно з вимогами 
ДСП №173-96 

16 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. Згідно з вимогами  ДБН В.1.1-7:2016 
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ГЛАВА 3. Планувальні обмеження, які діють на території смт. Чупахівка 

14. Загальні вимоги до територій , які  потрапляють в зону впливу інженерно-
транспортних комунікацій та санітарно-захисних зон. 

 В даному пункті наводяться загальні вимоги до режиму використання  земельних ді-
лянок , по яких проходять інженерні та транспортні комунікації , та до ділянок , які пот-
рапляють в санітарно-захисні зони від цих комунікацій , вимоги до експлуатації та проек-
тування інженерних мереж, а також режим використання земельних ділянок , що потрапля-
ють в санітарно-захисні зони від промислових та комунальних підприємств, інші санітарно-
захисні зони. 

1. Інженерне обладнання 

1.  Всі роботи з інженерного обладнання міста здійснюються відповідно до затвердженого  
генерального  плану населеного пункту та розроблених  в його розвиток схем або прое-
ктів інженерних мереж: водопостачання , каналізації, теплопостачання , телефонізації, освітлен-
ня, проекту вуличного і транспортного розвитку міста, озеленення , охорони  навколишньо-
го середовища . 

2. Планомірність і взаємна ув’язка рішень з розвитку інженерних систем здійснюється на ос-
нові проектів розміщення будівництва . 

3. Проектна документація на будівництво або реконструкцію інженерних комунікацій , спо-
руд повинна розроблятися з урахуванням повного забезпечення районів сучасними комуна-
льними послугами : каналізацією , водопостачанням , теплопостачанням , електропостачанням , 
телефонізацією , радіофікацією , дощовою каналізацією, газифікацією, сміттєвидаленням . 

4. Забудовникам , які здійснюють реконструкцію і реставрацію існуючих будівель , забудову 
кварталів , районів , необхідно керуватися комплексним проектом інженерного забезпечення , 
який передбачає  реконструкцію всіх інженерних  комунікацій  і споруд з урахуванням вимог 
ДБН і методів їх прокладання в умовах реконструкції проїздів, вулиць, благоустрою парків, 
скверів і т. ін. 

5. При прокладанні інженерних комунікацій і розміщенні споруд необхідно враховувати : по-
рядок взаємного розташування нових поряд з існуючими мережами і можливість подаль-
шого розвитку , максимальне збереження  дорожніх покриттів і підвищення рівня  благоуст-
рою територій , збереження і надійне функціонування  інженерних комунікацій , безпеку екс-
плуатації і можливість проведення ремонтних робіт, максимальне збереження існуючих зеле-
них насаджень. 

2. Транспортні комунікації і споруди 

1.   При новому будівництві або реконструкції існуючої забудови в зоні негативного впли-
ву транспортних засобів на ділянках , що примикають до магістральних вулиць слід засто-
совувати відповідні шумозахисні прийоми планування , розміщувати спеціальні шумозахисні 
будинки , застосовувати шумозахисні вікна (потрійне засклення, склопакети). 
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2. Заїзд до квартальних територій слід здійснювати не з магістральних вулиць загально-
го значення, а з вулиць місцевого значення . 

Внутрішньо-квартальні під'їзди до одного будинку повинні мати ширину проїзної частини 
5.0 м, а якщо під'їзд використовується  для двох і більше будинків , ширина проїзної час-
тини повинна бути 6,0 м з тротуарами шириною 1,5 м. 

3. Автостоянки слід розміщувати згідно розрахунку таб.10.5 та таб. 10.6 ДБН Б.2.2-
12:2018 на початку під'їзду до багатоповерхових  будинків . 

Радіуси кривих на внутрішньо-квартальних проїздах повинні прийматись не менше 8,0 м, 
придатних для проїзду сміттєзбиральних і пожежних машин. 

З метою безпеки руху пішоходів і транспорту, на прилеглих до внутрішньо квартальних про-
їздів територіях не слід розміщувати зелені насадження, особливо низькорослих порід. 

4. При будівництві житлових і громадських будівель слід передбачити будівництво га-
ражів підземних, наземних вбудованих , або розташованих окремо. 

5. В межах червоних ліній вулиць можливо розміщувати тільки павільйони для зупи-
нок громадського транспорту та камери інженерних мереж. 

В межах червоних ліній вулиць можуть розміщуватись також автостоянки, але не за раху-
нок ширини проїзної частини. 

В межах проїзної частини магістральних вулиць повинна бути заборонена стоянка тра-
нспортних засобів. Зупинки громадського транспорту повинні розміщуватись за рахунок ро-
зширення проїзної частини шириною не менше 3,0 м з улаштуванням в'їзних та виїзних 
шлюзів . Частини тротуарів в межах зупинок громадського транспорту повинні бути осна-
щенні захисними огорожами . 

6. В зонах малоповерхової індивідуальної забудови для зберігання автомобілів слід бу-
дувати гаражі на території садиб, а перед входами до садиби можна будувати автостоянки, 
але не за рахунок тротуарів. 

В разі, коли для садибної забудови використовуються вигрібні ями, біля них слід будувати 
стоянки асенізаційних машин, але не за рахунок тротуарів і проїзної частини вулиць. 

При майданчиках для розміщення сміттєзбиральних контейнерів слід передбачати автостоян-
ки з в’їзними та виїзними шлюзами шириною 5,0 м, але не за рахунок тротуарів і проїзної час-
тини вулиць. 

3.  Санітарно-захисні зони від промислових  підприємств 

1.  Відповідно до нормативних документів (ДСП 173-96 п. 5.4) – промислові та інші об’єкти, 
що є джерелами забруднення навколишнього  середовища хімічними , фізичними та біологічни-
ми факторами, при неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись 
від житлової забудови СЗЗ. 
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СЗЗ слід встановлювати від джерела шкідливості до межі житлової забудови ,  ділянок 
громадських установ, будинків і споруд в т. ч. дитячих, навчальних , лікувально-профілактичних 
установ, закладів соціального забезпечення , спортивних споруд та інших, а також територій 
парків, скверів та інших об’єктів зеленого будівництва загального  користування , ділянок оздо-
ровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку , садівничих товариств та інших 
прирівняних до них об'єктів СЗЗ встановлюються: 

- для підприємств з технологічними  процесами , які є джерелами забруднення атмосферно-
го повітря; 
- для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами шуму, ультразвуку , вібрації, 
електромагнітних випромінювань , іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів,  
-  від будівель , споруд та майданчиків , де встановлено обладнання (агрегати, механізми), що 
створює ці шкідливості; 
- для промислових та опалюваних котелень – від димарів та місць зберігання і підготовки 
палива, джерел шуму; 
- для санітарно-технічних споруд та установок комунального призначення , а також сільсь-
когосподарських підприємств – від межі об’єкту. 

2. На зовнішній межі СЗЗ, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкід-
ливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи . 

3. СЗЗ не повинна розглядатись як резерв розширення підприємств, сельбищної території і 
прирівняних  до них об’єктів. Основою для встановлення СЗЗ є санітарна класифікація підпри-
ємств, виробництв та об’єктів. 

Система планувальних обмежень представлена СЗЗ від об’єктів промислового , комунального 
та сільськогосподарського  призначення , природоохоронних  об’єктів. Усі вони відносяться до III-ІV 
класу шкідливості, для яких нормативні СЗЗ становлять від 300 до 50м відповідно . СЗЗ деяких 
комунальних та сільськогосподарських  об’єктів не витримані і охоплюють житлову забудову .  

Перелік можливих видів використання ділянок визначений в переважних , супутніх і допусти-
мих видах забудови (Розділ 2, глава 2) 

 
4.  Санітарно-захисні зони сільськогосподарських  підприємств : 

В межах СЗЗ не можна допускати розміщення нових: 

- житлових будинків з прибудинковими  територіями , гуртожитків , готелів , будинків 
для приїжджих; 
- дитячих дошкільних закладів , загальноосвітніх  шкіл, лікувально-профілактичних  

та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами ; 
- спортивних споруд, садів, парків, садівничих товариств; 
- охоронних зон джерел водопостачання , водорозбірних  споруд та споруд водороз-

подільної мережі; 
- не допускається використання для вирощування сільськогосподарської  продукції 

та худоби на землях СЗЗ підприємств , що забруднюють довкілля високотоксичними  речови-
нами. 
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У СЗЗ допускається розташування : 

- пожежних депо, лазень, пралень , гаражів, складів (крім продовольчих ), будівель 
управлінь , виробничо-технічні училищ без гуртожитків , магазинів , підприємств громадсько-
го харчування , дослідних лабораторій , пов'язаних з обслуговуванням  даного та прилеглих 
підприємств ; 
- приміщень для чергового персоналу по боротьбі з аваріями та добової охорони 

підприємств , стоянок громадського та індивідуального  транспорту , місцевих та транзитних 
комунікацій , ЛЕП, нафто- і газопроводів , свердловин для технічного водопостачання ,  спо-
руд для підготовки технічної води, КНС, споруд оборотного водопостачання , розсадників 
рослин для озеленення підприємств та СЗЗ. 

5. Територія СЗЗ має бути розпланованою та упорядкованою . Проекти СЗЗ слід розроб-
ляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції ) підприємства з першочерговою ре-
алізацією заходів, передбачених у зоні.  

5. Санітарно-захисні та охоронні зони від інженерних комунікацій 

1.  В межах встановлених СЗЗ та охоронних зон газопроводів забороняється : 

- споруджувати житлові, громадські , садові та дачні будинки ; 
- розташовувати автозаправні та авто газозаправні станції і склади паливно-

мастильних матеріалів ; 
- виділяти земельні ділянки для будівництва будь-яких гаражів і автостоянок , са-

дових і дачно-садових товариств та будівництва паралельно трубопроводу  автошляхів І-V 
категорій та залізниць ; 
- влаштовувати будь-які звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що 

спричиняють корозію; 
- влаштовувати спортивні майданчики , стадіони, ринки, зупинки громадського 

транспорту , організовувати  будь-які заходи, пов’язані з масовим скупченням людей, не за-
йнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт, та інше.  

2. Відстань газопроводів високого тиску (від 3 до 6 кгс/см2) від 

- фундаментів будівель – 9 м; 
- автомобільних доріг – 2,5 м; 

3. Для повітряних і кабельних ліній електропередачі , трансформаторних підстанцій, роз-
подільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і 
санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб ’єкту. 

4. Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електрич-
них мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, державними органами 
пожежної охорони та санітарного нагляду . 

5. В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється : 

- будувати житлові, громадські , садові та дачні будинки ; 
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- розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріа-
лів; 
- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громад-

ського транспорту ; 

6. В охоронних і санітарно-захисних зонах ЛЕП напругою до 330 кВ включно, якщо за-
твердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, 
дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд та колективних гаражів і відкритих сто-
янок легкових транспортних засобів.  При цьому відстань по горизонталі від проекції крайніх 
проводів при їх найбільшому відхиленні до найближчих частин будинків і споруд, які виступають, 
повинна бути не менше вказаної в таблиці 11.5 ДБН Б.2.2-12:2018.  

Технічні умови повинні містити вимоги чинних нормативних актів з будівництва , експлуата-
ції, охорони, пожежної та електричної безпеки енергетичних об’єктів.  

До системи санітарно-гігієнічних планувальних обмежень відносяться СЗЗ від об’єктів, що 
мають прояви перевищення нормативно-допустимих рівнів напруження електромагнітного  фону 
(РЛС, т/а, ретранслятори ). СЗЗ від даних об’єктів визначаються спеціальними  розрахунками  
відповідно  діючих нормативних документів . 

6. Санітарно-захисні зони від кладовищ 

 В СЗЗ від кладовища заборонено користуватися водою з колодязів та підземних джерел, а 
крім того, необхідний постійний контроль за якістю продукції, що вирощується на цих ділянках 
(з метою попередження отруєнь). Дані обмеження включаються до містобудівних  паспортів від-
повідних ділянок . 

15. Ділянки з несприятливими інженерно-геологічними  умовами (рельєф, стан ґрунтів, ді-
лянки, що потребують інженерної підготовки для їх забудови ) 

Межі ділянок з несприятливими інженерно-геологічними умовами визначаються “Схемою інже-
нерної підготовки  території” . Ділянки , розміщені на даній території, потребують спеціа-
льних інженерних заходів при їх будівельному освоєнні (захист від підтоплення та затоплення , 
водовідведення , озеленення , укріплення кромок , будівництво підпірних стінок І Т. ІН.). 

Перед початком будівництва на таких територіях необхідні додаткові геологічні дослі-
дження . Умови освоєння ділянок , які потрапляють до цієї категорії , визначаються з ураху-
ванням висновку відповідних інженерних служб. При освоєнні таких ділянок особливо необ-
хідно дотримуватись умови комплексної забудови території та наявності єдиного рішення 
по інженерній підготовці всієї території під забудову . 
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РОЗДІЛ ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗОНІНГУ»  

           Перший етап «Зонінгу»  розробляється відповідно до Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» та Настанови ДСТУ-НББ.1.1-12:2012   на основі діючої містобу-
дівної та нормативної документації . На першому етапі створюється Комісія по забудові та зе-
млекористуванню . 

Послідовність розроблення Зонінгу проводиться згідно настанови ДСТУ-НББ.1.1-12:2011  
розділ 6. 

 На першому етапі проводиться зонування всієї території населеного пункту, з ураху-
ванням планувальних  обмежень , що діють на території, та надається текст «Зонінгу», ви-
конаний з урахуванням положень  «Проекту внесення змін до генерального плану смт. Чу-
пахівка.» 

Після обговорення та внесення доповнень по зауваженнях (якщо такі мають місце) «План 
зонування»  затверджується сесією міської ради.  

План зонування території, після його затвердження , є базовим документом  при наданні 
дозволу на будівництво  об 'єкту містобудування  з конкретизацією умов використання 
кожної окремої ділянки . 

На другому етапі конкретизуються межі функціональних зон, які були виділені на першому 
етапі,за результатами містобудівного моніторингу встановлюються та уточнюються межі 
планувальних  обмежень та сервітутів, остаточно відпрацьовується текст «Зонінгу». При не-
обхідності, розробляються плани зонувань для окремих, найбільш інвестиційно привабливих , час-
тин населеного пункту. 

Кінцевою метою «Зонінгу», після розробки І та II та подальших етапів є забезпечення кож-
ної земельної ділянки відкритою , повною та достовірною інформацією щодо її використання і 
забудови (умови та режим експлуатації, оптимальні параметри ділянки та споруд на ній) з 
урахуванням зональних і локальних містобудівних умов, що розповсюджуються на зону, до 
якої належить ця ділянка. 

План зонування території, як містобудівна документація , розробляється для всієї території 
населеного пункту. Для остаточного  відпрацювання  тексту Плану зонування території  
та впровадженню їх на всій території доцільно додатково розробити та затвердити такі до-
кументи: 

1.  Положення про Комісію по забудові та землекористуванню . 
2.  Уточнити перелік дозволених  (переважних , супутніх та допустимих ) видів забу-

дови по кожній із зон ( ділянок), виділених на плані зонування , особливо в центральній частині 
населеного пункту. 

3.  Розробити форму містобудівного паспорту земельної ділянки . 
4. Розробити форми заявок на оформлення погоджень (загальних та спеціальних). 
5.  Уточнити перелік документів , які необхідно представляти для надання умов та обме-

жень, як вихідних даних на проектування , на будівництво , надання дозволу на ведення будіве-
льних робіт. 

6.  Розробити  процедуру проходження дозвільних документів по принципу „єдиного вікна." 

Крім того, для реалізації «Зонінгу»  необхідно виконати такі роботи:  
-  Детальні плани території нових кварталів, на яких передбачене нове будівництво . 
-  Створення геоінформаційної містобудівної системи та вдосконалення ведення містобудівно-

го кадастру. 
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- Виконати інші роботи згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
- Виконати проект землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту. 

Після уточнення редакції «Зонінгу»  та його затвердження , «Зонінг»   підлягає широкому 
оприлюдненню в засобах масової інформації. 

Текст та графічні матеріали «Зонінгу»  повинні бути надруковані і оприлюднені . 

Розробка другого та подальших етапів «Зонінгу» проводиться силами відповідних відділів 
містобудування з залученням авторів проекту внесення змін до генплану та з обов'язковою 
участю юридичного відділу. 
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