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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПІДЗОНИ ГРОМАДСЬКИХ ЗОН (Г) 

     Г1 – територіальна підзона 
адміністра-тивних будівель для 
забезпечення діяльності державних 
органів законодавчої, виконавчої та 
судової влади. 

 

У територіальній підзоні Г1 до дозволених видів 
містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів 
законодавчої та державної виконавчої влади на відповідних 
земельних ділянках, зокрема:  

адміністративні будівлі Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Конституційного Суду України, 
міністерств, відомств, комітетів тощо; 

багатофункціональні будівлі, будівлі органів судової влади, 
фінансового обслуговування; 

адміністративно-ділові будинки змішаного використання: з 
апартаментами і квартирами у верхніх поверхах із 
розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурного, 
сервісного, комерційного призначення; 

готелі, будинки прийомів, центри обслуговування туристів; 
існуючі багатоквартирні житлові будинки; 
будівлі дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладів; 
підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, 

бари, ресторани) та побутового обслуговування; 
вбудовані, прибудовані, вбудовано-прибудовані та окремо 

розташовані магазини (крамниці) роздрібної торгівлі з 
торгівельною площею до 200 м2; 

наземні, підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та 
багатоповерхові, що забезпечують функціонування установ 

В межах підзони Г1 забороняється: 
розміщення нових висотних будівель та будинків 

підвищеної поверховості;  
будівництво в межах червоних ліній вулиць капітальних 

об’єктів харчування, торгівлі; 
розміщення в нових будинках житлових приміщень і квартир 

у перших поверхах вуличного фронту забудови; 
розміщення будь-яких засобів зовнішньої реклами; 
розміщення гаражів боксового типу, паркування автомобілів 

на тротуарах, газонах; 
розміщення місць вуличної торгівлі, торгівельних та інших 

павільйонів і кіосків (в тому числі пересувних), окрім торгівлі 
пресою, квитками та квітами згідно з чинними нормативно-
правовими актами, які регламентують даний вид діяльності; 

самовільна зміна архітектурного вигляду будинку, 
включаючи форму, матеріал та колір зовнішніх 
огороджувальних конструкцій існуючих будинків, вікна, скління 
балконів та лоджій, без узгодженого проекту комплексної 
реконструкції фасадів будівлі в установленому порядку; 

розміщення стільникових антени, кондиціонерів, 
вентиляційного та іншого обладнання на видимій з боку вулиць 
частині фасадів та покрівель будинків. 

 
В межах підзони Г1 забезпечується: 
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил;  
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та закладів даної підзони; 
аптеки, пункти першої медичної допомоги, стоматологічні 

кабінети;  
існуючі культові споруди; 
споруди транспортної інфраструктури, що забезпечують 

функціонування зазначених установ та закладів даної 
підзони; 

об’єкти інженерного забезпечення (інженерні мережі, 
колектори, трансформаторні підстанції, котельні, насосні 
станції тощо); 

громадські туалети; 
пам’ятники, скульптури, елементи благоустрою (квітники, 

газони, лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, паркувальні 
елементи, урни для сміття тощо). 

Допускаються інші види використання території, що є 
необхідними для забезпечення функціонування дозволених 
видів використання в межах даної підзони. 

дотримання екологічних, історико-архітектурних та інших 
регламентних обмежень цієї зони;  

виконання вимог щодо збереження об’єктів культурної 
спадщини, цінної історичної та фонової забудови; 

дотримання режимів використання територій пам'яток, зон 
охорони пам'яток та історичних ареалів м. Києва; 

дотримання вимог щодо безперешкодного руху 
маломобільного населення: улаштування пандусів, 
спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 
для проїзду інвалідних візків та улаштування інших спеціальних 
пристроїв;  

встановлення граничної загальної площі нових громадських 
та житлових об’єктів в залежності від можливості розміщення 
необхідної кількості місць паркування автомобілів в межах 
ділянки, з розрахунку від 25 до 30 м2 на 1 машино-місце, з 
урахуванням призначення об’єкту та транспортного 
навантаження прилеглих вулиць; 

благоустрій територій, облаштування вітрин, вивісок і 
табличок з номерами будинків, назвами вулиць, художнє 
підсвічування фасадів значних громадських об’єктів, 
освітлення бюветів, дитячих майданчиків, павільйонів, кіосків, 
паркувальних елементів для велосипедів і автомобілів, 
громадських вбиралень, тощо згідно нормативно-правових 
актів Київської міської ради, а також відповідно до 
рекомендацій Посібника з вуличного дизайну м. Києва; 

освітлення прибудинкових територій відповідно до 
нормативно-правових актів. 
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    Г2 – територіальна підзона 
забудови, адміністративно-ділового, 
науково-адміністративного 
призначення, фінансових установ.  

 

У територіальній підзоні Г2 до дозволених видів 
містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт об’єктів, що забезпечують 
виконання громадської, адміністративної, ділової, науково-
адміністративної функцій та функцій фінансового 
обслуговування, зокрема: 

будівлі офісного призначення; 
будівлі дипломатичних установ інших країн; 
будівлі та приміщення, що використовуються для банків; 

інших фінансових установ, відділень зв’язку, для конторських 
та адміністративних цілей, архіви, тощо;  

існуючі адміністративно-ділові будинки змішаного 
використання: з об’єктами ділового, комерційного, 
культурного, сервісного призначення, а також з житловими 
апартаментами, готелями або квартирами; 

багатофункціональні зали для проведення масових заходів 
та конференцій; 

готелі, будинки прийомів, центри обслуговування туристів; 
аптеки, пункти першої медичної допомоги стоматологічні 

кабінети; 
магазини роздрібної торгівлі з торгівельною площею до 

200 м2; 
криті ринки, павільйони та зали для ярмарків; 
окремі багатоквартирні житлові будинки (існуючі); 
підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, 

бари, ресторани); 
наземні, підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та 

багатоповерхові, інші споруди транспортної інфраструктури, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 

В межах підзони Г2 забороняється: 
розміщення нових житлових приміщень та квартир в 

перших поверхах будинків вуличного фронту забудови; 
розміщення носіїв зовнішньої реклами на фасадах будинків, 

елементах благоустрою та малих архітектурних формах, а 
також рекламних щитів, лайтбоксів, холдерів, табличок, що 
стоять окремо (за винятком випадків, в яких розміщення 
подібних засобів регламентуються положеннями відповідних 
нормативно-правових актів); 

розміщення торгівельних кіосків, павільйонів та інших 
тимчасових споруд, як стаціонарних так і пересувних, окрім 
обмеженої даним регламентом кількості кіосків торгівлі пресою, 
квітами, квитками; 

самовільна зміна архітектурного вигляду будинку, 
включаючи форму, матеріал та колір зовнішніх 
огороджувальних конструкцій існуючих будинків, вікна, скління 
балконів та лоджій, без узгодженого проекту комплексної 
реконструкції фасадів будівлі в установленому порядку; 

розміщення стільникових антен, кондиціонерів, 
вентиляційного та іншого обладнання на видимій з боку вулиць 
частині фасадів та покрівель інших будинків; 

розміщення гаражів боксового типу (за винятком місць 
зберігання  технологічного або службового автотранспорту, 
розташованих на ділянках, віддалених від вуличного фронту 
забудови);  

розміщення місць паркування автомобілів на тротуарах та 
газонах. 

В межах підзони Г2 забезпечується: 
дотримання екологічних, історико-архітектурних та інших 

регламентних обмежень цієї зони;  
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підзони; 
об’єкти інженерного забезпечення даної підзони (інженерні 

мережі, колектори, трансформаторні підстанції, котельні, 
насосні станції тощо); 

громадські туалети. 
Допускаються інші види, що є необхідними для 

забезпечення функціонування дозволених видів 
використання в межах даної підзони. 

виконання вимог щодо збереження об’єктів культурної 
спадщини, цінної історичної та фонової забудови; 

дотримання режимів використання територій пам'яток, зон 
охорони пам'яток та історичних ареалів м. Києва;  

дотримання вимог щодо безперешкодного руху 
маломобільного населення: улаштування пандусів, 
спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 
для проїзду інвалідних візків та улаштування інших спеціальних 
пристроїв; 

благоустрій територій, облаштування вивісок і табличок з 
номерами будинків, назвами вулиць, художнє підсвічування 
фасадів значних громадських об’єктів, освітлення, павільйонів, 
кіосків, паркувальних елементів для велосипедів і автомобілів, 
громадських вбиралень, тощо згідно нормативно-правових 
актів Київської міської ради, а також відповідно до 
рекомендацій Посібника з вуличного дизайну м. Києва; 

освітлення прибудинкових територій відповідно до норм. 
 

   Г3 – територіальна підзона 
закладів вищої та середньої 
спеціальної освіти. 

 

У територіальній підзоні Г3 до дозволених видів 
містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт об’єктів вищої та 
спеціальної середньої освіти: 

будівлі та споруди вищих навчальних закладів; 
будівлі та споруди професійно-технічних навчальних 

закладів; 
будівлі та споруди позашкільних навчальних закладів; 
будівлі та споруди закладів з фахової перепідготовки; 
бібліотеки, книгосховища, інформаційні комп’ютерні центри;  
будівлі навчальних майстерень та лабораторій; 

В межах підзони Г3 забороняється: 
будівництво комерційного житла; 
розміщення носіїв зовнішньої реклами на фасадах учбових 

закладів, елементах благоустрою та малих архітектурних 
формах, а також рекламних щитів, лайтбоксів, холдерів, 
табличок, що стоять окремо (за винятком випадків, в яких 
розміщення подібних засобів регламентуються положеннями 
відповідних нормативно-правових актів); 

самовільна зміна архітектурного вигляду будинку, 
включаючи форму, матеріал та колір зовнішніх 
огороджувальних конструкцій існуючих будинків, вікна, скління 
балконів та лоджій, без узгодженого проекту комплексної 
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музеї, виставкові зали, художні галереї, творчі центри та 
майстерні митців; 

концертні будівлі, кінотеатри, театри, студентські клуби; 
зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються, 

головним чином, для публічних виступів; 
універсальні спортивні комплекси; 
готелі, гуртожитки, житлові будинки та будинки житлові 

готельного типу для студентів, викладачів і наукових 
працівників;  

підприємства громадського харчування; 
вбудовані, прибудовані, вбудовано-прибудовані та 

розташовані окремо торгівельні павільйони, спеціалізовані 
магазини (крамниці) роздрібної торгівлі з торгівельною 
площею до 50 м2; 

заклади побутового обслуговування, а саме: приймальні 
пункти пралень і хімчисток, пральні-самообслуговування, 
перукарні, ательє пошиття одягу, фотоательє, ремонтні 
майстерні побутової техніки, галантерейних виробів; 

відділення зв’язку; 
відділення поліції, пункти охорони, об’єкти пожежної 

охорони та служб екстреної допомоги; 
наземні, підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та 

багатоповерхові, що забезпечують функціонування установ 
та закладів даної підзони; 

аптеки, поліклініки та лікарні навчальних закладів, пункти 
надання першої медичної допомоги;  

існуючі культові споруди; 
споруди транспортної інфраструктури, що забезпечують 

функціонування зазначених установ та закладів даної 
підзони; 

реконструкції фасадів будівлі в установленому порядку; 
розміщення стільникових антен, кондиціонерів, 

вентиляційного та іншого обладнання на видимій з боку вулиць 
частині фасадів та покрівель інших будинків; 

розміщення гаражів боксового типу (за винятком місць 
зберігання  технологічного або службового автотранспорту, 
розташованих на ділянках, віддалених від вуличного фронту 
забудови);  

розміщення місць паркування автомобілів на тротуарах та 
газонах. 

В межах підзони Г3 забезпечується: 
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил;  
дотримання екологічних, історико-архітектурних та інших 

регламентних обмежень цієї зони;  
виконання вимог щодо збереження об’єктів культурної 

спадщини, цінної історичної та фонової забудови; 
дотримання режимів використання територій пам'яток, зон 

охорони пам'яток та історичних ареалів м. Києва; 
дотримання вимог щодо безперешкодного руху 

маломобільного населення: улаштування пандусів, 
спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 
для проїзду інвалідних візків та улаштування інших спеціальних 
пристроїв;  

благоустрій територій, облаштування вивісок і табличок з 
номерами будинків, назвами вулиць, художнє підсвічування 
фасадів значних громадських об’єктів, територій, освітлення 
павільйонів, кіосків, паркувальних елементів для велосипедів і 
автомобілів, громадських вбиралень, тощо згідно нормативно-
правових актів Київської міської ради, а також відповідно до 
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об’єкти інженерного забезпечення (інженерні мережі, 
колектори, трансформаторні підстанції, котельні, насосні 
станції тощо), що забезпечують роботу установ та закладів 
даної підзони; 

громадські туалети; 
елементи благоустрою (пам’ятники, скульптури, монументи 

квітники, газони, лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, 
паркувальні елементи, урни для сміття тощо). 

Допускаються інші види використання території, що є 
необхідними для забезпечення функціонування дозволених 
видів використання в межах даної підзони.  

 

рекомендацій Посібника з вуличного дизайну м. Києва. 
 

   Г4 – територіальна підзона 
закладів культури, мистецтва, 
дозвілля та спорту. 

У територіальній підзоні Г4 до дозволених видів 
містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт об’єктів культури, 
мистецтва, дозвілля і спорту, зокрема: 

музеї, музеї просто неба, виставкові зали, художні галереї; 
театри, кінотеатри та концертні зали, цирки;  
концертні, театральні комплекси просто неба;  
музичні та танцювальні зали, дискотеки; 
бібліотеки, книгосховища; 
науково-пізнавальні технічні центри, планетарії; 
спеціалізовані спортивні комплекси, спортивні клуби, 

спортивно-видовищні комплекси, стадіони, спортивні 
майданчики, зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, 
тенісні, інші спортивні зали; 

хокейні та льодові стадіони криті та відкриті ; 
легкоатлетичні манежі, тири; 
стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому 

В межах підзони Г4 забороняється: 
будівництво житлових будинків; 
розміщення казино та інших приміщень для азартних ігор; 
самовільна зміна архітектурного вигляду будівель, 

включаючи форму, матеріал та колір зовнішніх 
огороджувальних конструкцій існуючих будинків, вікон без 
узгодженого проекту комплексної реконструкції фасадів будівлі 
в установленому порядку; 

розміщення гаражів боксового типу (за винятком 
вбудованих місць зберігання  технологічного або службового 
автотранспорту);  

розміщення місць паркування автомобілів у невизначених 
місцях. 

В межах підзони Г4 забезпечується: 
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил;  
дотримання екологічних, історико-архітектурних та інших 

регламентних обмежень цієї зони;  
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повітрі, тенісні корти;  
басейни криті для плавання, водно-оздоровчі комплекси; 
духовно-релігійні, культові споруди, комплекси; 
археологічні розкопки, музеєфіковані археологічні об’єкти та 

історичні місця, що охороняються державою; 
зали засідань та багатоцільові зали для проведення 

масових заходів; 
готелі, центри обслуговування туристів, пункти прокату;  
інформаційні центри, рекламні агенції; 
пункти першої медичної допомоги, аптеки; 
відділення поліції, пункти охорони, об’єкти пожежної 

охорони та служб екстреної допомоги; 
магазини роздрібної торгівлі товарами першої необхідності 

з торгівельною площею до 200 м2; 
підприємства громадського харчування; 
наземні та підземні автостоянки та гаражі, в одному рівні та 

багатоповерхові, інші споруди транспортної інфраструктури 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; 

об’єкти інженерної інфраструктури (інженерні мережі, 
колектори, трансформаторні підстанції, котельні, насосні 
станції тощо), що забезпечують роботу установ та закладів 
даної підзони; 

громадські туалети; 
елементи благоустрою (пам’ятники, скульптури, квітники, 

газони, лави, навіси, альтанки, водограї, ліхтарі, паркувальні 
елементи, урни для сміття тощо). 

Допускаються інші види використання території, що є 
необхідними для забезпечення функціонування дозволених 
видів використання в межах даної підзони.  

влаштування паркінгів та автостоянок  відповідно до норм;  
дотримання вимог щодо безпечної евакуації відвідувачів; 
виконання вимог щодо збереження об’єктів культурної 

спадщини, цінної історичної та фонової забудови; 
дотримання режимів використання територій пам'яток, зон 

охорони пам'яток та історичних ареалів м. Києва; 
дотримання вимог щодо безперешкодного руху 

маломобільного населення: улаштування пандусів, 
спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 
для проїзду інвалідних візків та улаштування інших спеціальних 
пристроїв;  

збереження та благоустрій існуючих зелених насаджень; 
благоустрій прилеглих територій відповідно до 

рекомендацій Посібника з вуличного дизайну м. Києва; 
художня підсвітка та освітлення прилеглих територій 

відповідно до норм. 
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    Г5 – територіальна підзона 
спеціалізованих медичних центрів, 
лікарень, поліклінік (окремо 
розташованих), діагностичних і 
лікувальних комплексів.  

У територіальній підзоні Г5 до дозволених видів 
містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт об’єктів спеціалізованих 
медичних установ, закладів охорони здоров’я, а саме: 

заклади з надання невідкладної медичної допомоги 
населенню; 

спеціалізовані лікарні, психіатричні та інші диспансери; 
лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, 

навчальних закладів; 
поліклініки, пункти медичного обслуговування та 

консультації; 
спеціалізовані поліклініки;  
лікарні профільні, диспансери,. амбулаторії; 
науково-дослідні  медичні центри;  
материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові 

будинки; 
шпиталі силових структур, виправних закладів; 
санаторії, профілакторії та центри функціональної 

реабілітації; 
заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші; 
станції невідкладної швидкої допомоги;  
станції переливання крові (відповідно до містобудівної 

документації); 
аптеки;  
вбудовані, прибудовані, вбудовано-прибудовані та 

розташовані окремо торгівельні павільйони, магазини 
(крамниці) роздрібної торгівлі з торгівельною площею до       
50 м2, заклади харчування та сервісного обслуговування з 

В межах підзони Г5 забороняється: 
розміщення будинків та споруд іншого функціонального 

призначення, не пов’язаних з функціонуванням закладів 
охорони здоров’я;  

самовільна зміна архітектурного вигляду будівель, 
включаючи форму, матеріал та колір зовнішніх 
огороджувальних конструкцій існуючих будівель;  

розміщення місць паркування автомобілів у невизначених 
місцях. 

В межах підзони Г5 забезпечується; 
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил;  
дотримання екологічних, історико-архітектурних та інших 

регламентних обмежень цієї зони;  
влаштування паркінгів та автостоянок  відповідно до норм;  
дотримання вимог щодо безпечної евакуації пацієнтів та 

персоналу; 
виконання вимог щодо збереження об’єктів культурної 

спадщини; 
дотримання вимог щодо безперешкодного руху хворих 

пацієнтів та осіб з особливими вадами шляхом улаштування 
пандусів, спеціальних ліфтів, підйомників, пониження 
бортового каменю для проїзду інвалідних візків та улаштування 
інших спеціальних пристроїв;  

збереження та благоустрій існуючих зелених насаджень; 
благоустрій, озеленення, облаштування внутрішніх проїздів 

та пішохідних доріжок з твердим покриттям,  
створення садово-паркової зони площею не менше 25 м2 на 

ліжко;  
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торгівельною площею до 50 м2 ,  
споруди комунальної та інженерної інфраструктури, 

необхідні для обслуговування даної зони;  
гостьові автостоянки;  
громадські туалети; 
установи, що надають ритуальні послуги;  
культові споруди. 
Допускаються інші види використання території, що є 

необхідними для забезпечення функціонування зазначених 
дозволених видів використання в межах даної підзони.  

 

освітлення територій закладів відповідно до норм; 
ізоляція приміщень, де здійснюються ритуальні церемонії з 

окремим виїздом за межі закладу.  
 

    Г6 – територіальна підзона 
науково-дослідних інститутів та 
науково-виробничих комплексів  

У територіальній підзоні Г6 до дозволених видів 
містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт об’єктів науково-дослідних 
інститутів та науково-виробничих комплексів, зокрема:  

науково-дослідні та проектно-вишукувальні установи; 
заклади з фахової перепідготовки, освітні та науково-

дослідні заклади; 
метеорологічні станції, обсерваторії; 
готелі, будинки прийому гостей; 
клуби, зали багатоцільового і спеціалізованого 

призначення; 
видавництва і редакційні офіси, комп’ютерні центри, 

бібліотеки, архіви, інформаційні центри, музеї, виставкові 
зали; 

телевізійні і радіостудії, рекламні агенції; 
аптеки, пункти першої медичної допомоги; 
пункти прокату, підприємства побутового обслуговування; 
магазини товарів першої необхідності, кафе, їдальні, банки, 

В межах підзони Г6 забороняється. 
розміщення будинків та споруд іншого функціонального 

призначення, не пов’язаних з функціонуванням науково-
дослідних установ; 

самовільна зміна архітектурного вигляду будівель, 
включаючи форму, матеріал та колір зовнішніх 
огороджувальних конструкцій існуючих будівель. 

 
В межах підзони Г6 забезпечується: 
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил;  
дотримання екологічних, історико-архітектурних та інших 

регламентних обмежень цієї зони;  
влаштування паркінгів та автостоянок  відповідно до норм;  
виконання вимог щодо збереження об’єктів культурної 

спадщини; 
дотримання вимог щодо безперешкодного руху 

маломобільного населення: улаштування пандусів, 
спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 
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відділення банків, поштові відділення; 
відкриті автостоянки і споруди для тимчасового зберігання 

транспортних засобів; 
громадські туалети; 
об’єкти пожежної охорони, відділення міліції; 
споруди комунальної та інженерної інфраструктури, 

необхідні для обслуговування даної зони; 
гостьові автостоянки;  
громадські туалети; 
установи, що надають ритуальні послуги;  
культові споруди. 
Допускаються інші види використання території, що є 

необхідними для забезпечення функціонування дозволених 
видів використання в межах даної підзони. 

 

для проїзду інвалідних візків та улаштування інших спеціальних 
пристроїв;  

збереження існуючих зелених насаджень, благоустрій та 
озеленення території, облаштування спортмайданчиків, 
внутрішніх проїздів та пішохідних доріжок; 

освітлення територій відповідно до норм. 
 

    Г7 – територіальна підзона 
торгівельних, торговельно-
розважальних центрів, ринків. 

 

На території підзони Г7 до дозволених видів містобудівної 

діяльності та використання території відносяться 

експлуатація, будівництво, реконструкція, реставрація та 

капітальний ремонт об’єктів торгівельних, торговельно-

розважальних центрів, ринків, зокрема:  

торгові центри, універмаги, магазини; 

торговельно-розважальні центри; 

криті ринки, павільйони та зали для ярмарків; 

підприємства та установи громадського харчування, 

побутового обслуговування, інші торговельні будівлі; 

фінансові установи; 

комп’ютерні центри;  

аптеки, пункти першої медичної допомоги. 

В межах підзони Г7 забороняється. 
розміщення будинків та споруд іншого функціонального 

призначення, не пов’язаних з функціонуванням торгівельних, 
торговельно-розважальних комплексів; 

самовільна зміна архітектурного вигляду будівель, 
включаючи форму, матеріал та колір зовнішніх 
огороджувальних конструкцій існуючих будівель. 

 
В межах підзони Г7 забезпечується: 
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил; 
дотримання екологічних, історико-архітектурних та інших 

регламентних обмежень цієї зони; 
влаштування паркінгів та автостоянок  відповідно до норм; 
виконання вимог щодо збереження об’єктів культурної 
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Допускаються інші види використання території, що є 

необхідними для забезпечення функціонування дозволених 

видів використання в межах даної підзони. 

спадщини; 
дотримання вимог щодо безперешкодного руху 

маломобільного населення: улаштування пандусів, 
спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 
для проїзду інвалідних візків та улаштування інших спеціальних 
пристроїв;  

збереження існуючих зелених насаджень, благоустрій та 
озеленення території; 

підсвітлення будівель та освітлення територій відповідно до 
норм. 

ГРОМАДСЬКО-ЖИТЛОВІ  ЗОНИ  (ГЖ) 

    ГЖ – територіальна підзона 
змішаної громадської та 
багатоквартирної житлової забудови. 

На території підзони ГЖ до дозволених видів 
містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, 
житлових будинків з об’єктами громадського обслуговування, 
зокрема:  

адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у 
верхніх поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів 
культурно-побутового, сервісного, комерційного призначення 
за умовою влаштування окремих входів; 

- житлові будинки з об’єктами громадського 
обслуговування на 1-3 поверхах; 

- будівлі громадського призначення: фінансового 
обслуговування, зв’язку, окремі будівлі органів судової влади, 
закордонних представництв тощо;  

-  готелі, багатоцільові зали для масових заходів; 
- спортивні зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, 

В межах підзони ГЖ забороняється : 
розміщення виробництв 1-5 класів; 
розміщення нових житлових приміщень на перших поверхах 

житлових будинків вуличного фронту забудови;  
самовільна зміна архітектурного вигляду будівель, 

включаючи форму, матеріал та колір зовнішніх 
огороджувальних конструкцій існуючих будівель; 

розміщення автозаправних комплексів. 
 
В межах підзони ГЖ забезпечується: 
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил; 
виконання вимог щодо збереження об’єктів культурної 

спадщини, цінної історичної та фонової забудови; 
дотримання режимів використання територій пам'яток, зон 

охорони пам'яток та історичних ареалів м. Києва; 
дотримання вимог щодо безперешкодного руху 

маломобільного населення: улаштування пандусів, 



 

Таблиця 2 

Кодове позначення 
територіальної підзони 

Дозволені види містобудівної діяльності 
та використання території 

Регламентні вимоги та обмеження територіальних підзон * 

1 2 3 

тенісні), басейни криті для плавання, зали спортивні інші; 
культові споруди; 
ринки, універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані 

магазини; 
театри, кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; 
паркінги, автостоянки. 
Допускаються інші види використання території, що є 

необхідними для забезпечення функціонування дозволених 
видів використання в межах даної підзони. 

 

спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 
для проїзду інвалідних візків та улаштування інших спеціальних 
пристроїв; 

встановлення граничної загальної площі нових громадських 
та житлових об’єктів в залежності від можливості розміщення 
необхідної кількості місць паркування автомобілів в межах 
ділянки, з розрахунку від 25 до 30 м2 на 1 машино-місце, з 
урахуванням призначення об’єкту та транспортного 
навантаження прилеглих вулиць; 

благоустрій територій, облаштування вітрин, вивісок і 
табличок з номерами будинків, назвами вулиць, художнє 
підсвічування фасадів значних громадських об’єктів, 
освітлення бюветів, дитячих майданчиків, павільйонів, кіосків, 
паркувальних елементів для велосипедів і автомобілів, 
громадських вбиралень, тощо згідно нормативно-правових 
актів Київської міської ради, а також відповідно до 
рекомендацій Посібника з вуличного дизайну м. Києва; 

освітлення прибудинкових територій відповідно до норм. 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПІДЗОНИ ЖИТЛОВИХ ЗОН  (Ж) 

Ж1  –  територіальна підзона 
малоповерхової  (до 3 поверхів 
включно) садибної та блокованої 
багатоквартирної житлової забудови. 

У територіальній житловій підзоні Ж1 до дозволених видів 
містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт об’єктів житлової 
забудови та громадського обслуговування, зокрема: 

одноквартирні індивідуальні житлові будинки та котеджі 
(садибна забудова); 

будинки одноквартирні малоповерхові (несадибна 

В межах підзони Ж1 забороняється: 
розміщення виробництв 1-4 категорії санітарної 

класифікації; 
розміщення нових житлових багатоповерхових будинків; 
споруджування господарських будівель для вирощування 

тварин, птахів, інших виробничих процесів без дотримання 
необхідних санітарних розривів до сусідніх садибних 
земельних ділянок, прибудинкових територій багатоквартирних 
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забудова); 
зблоковані житлові будинки поверховістю до 4 поверхів з 

виходом з кожної квартири на земельну ділянку; 
багатоквартирні житлові будинки поверховістю до 

3 поверхів; 
будинки житлові готельного типу до 4 поверхів; 
багатоквартирні житлові будинки до 4 поверхів з 

розміщенням на 1 поверсі громадських приміщень ділового, 
культурно-побутового і комерційного призначення при умові 
облаштування окремих входів; 

гаражі або відкриті автостоянки (в межах приватних 
земельних ділянок без порушення умов добросусідства); 

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

господарські будівлі; 
сади, городи, палісадники, теплиці, оранжереї; 
резервуари, свердловини для забору води, індивідуальні 

колодязі;  
індивідуальні лазні; 
споруди для занять індивідуальною трудовою діяльністю 

(без порушення принципів добросусідства) згідно санітарним і 
протипожежним нормам; 

об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари, 
протипожежні водоймища); 

офіси вбудовані або окремо розташовані малоповерхові 
офісні та адміністративно-ділові будинки; 

дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи, 
навчально-виховні комплекси;  

поштові відділення, телефонні і телеграфні станції; 
аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, амбулаторії; 

будинків, а також принципів добросусідства; 
перекриття вільного доступу до місцевих проїздів, об’єктів 

пожежної охорони (гідрантів, резервуарів, протипожежних 
водоймищ). 

 
В межах підзони Ж1 забезпечується: 
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил;  
дотримання екологічних, історико-архітектурних та інших 

регламентних обмежень цієї зони; 
виконання вимог щодо збереження об’єктів культурної 

спадщини, цінної історичної та фонової забудови; 
дотримання режимів використання територій пам'яток, зон 

охорони пам'яток та історичних ареалів м. Києва; 
благоустрій територій відповідно до рекомендацій 

Посібника з вуличного дизайну м. Києва; 
освітлення та тверде покриття вулиць, проїздів відповідно 

до норм; 
створення інженерної інфраструктури (водопостачання, 

водовідведення, газопостачання, електропостачання; 
здійснення заходів з пониження ґрунтових, та відведення 

дощових вод.  

 



 

Таблиця 2 

Кодове позначення 
територіальної підзони 

Дозволені види містобудівної діяльності 
та використання території 

Регламентні вимоги та обмеження територіальних підзон * 

1 2 3 

культові будівлі; 
магазини товарів першої потреби, ринки (відкриті, закриті); 
ательє, майстерні ремонту побутової техніки, взуття, 

одягу, перукарні та інші об’єкти побутового обслуговування; 
житлово-експлуатаційні служби і аварійно-диспетчерські 

служби; 
підприємства громадського харчування; 
відділення, пункти поліції; 
споруди комунальної та інженерної інфраструктури, 

необхідної для обслуговування даної підзони; 
Допускаються інші види використання, що є необхідними 

для забезпечення функціонування змішаної малоповерхової 
садибної, блокованої та багатоквартирної малоповерхової 
житлової забудови з об’єктами громадського обслуговування. 

Ж2 – територіальна підзона 
середньоповерхової (4-5 поверхів 
включно) багатоквартирної житлової 
забудови.  

 

В територіальній підзоні Ж2 до дозволених видів 
містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
реставрація, санація, капітальний ремонт об’єктів, зокрема:  

багатоквартирні житлові будинки, будинки готельного 
типу, гуртожитки з поверховістю 4-5 поверхів; 

багатоквартирні житлові будинки з поверховістю 4-5 
поверхів з розміщенням в перших поверхах громадських 
приміщень ділового, культурно-побутового і комерційного 
призначення. 

офіси, адміністративно-ділові будинки; 
дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи, 

навчально-виховні комплекси;  
аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, поліклініки; 
зали, клуби багатоцільового і спеціального призначення з 

обмеженням часу роботи; 

В територіальній підзоні Ж2 забороняється: 
розміщення виробництв 1-4 категорії санітарної 

класифікації; 
громадських приміщень торгівельного призначення, 

громадського харчування, офісно-адміністративного 
призначення на перших поверхах житлових будинків, 
розташованих у внутрішньому просторі кварталу (мікрорайону);  

перекриття місцевих проїздів; 
встановлення кондиціонерів, стільникових антен на видимій 

з боку вулиць частині фасадів та покрівель будинків; 
 
В межах підзони Ж2 забезпечується: 
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил;  
дотримання екологічних, історико-архітектурних та інших 

регламентних обмежень цієї зони;  
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магазини товарів першої потреби, торгові центри, 
виставки товарів, ринки (відкриті, закриті); 

ательє, майстерні ремонту побутової техніки, перукарні та 
інші об’єкти побутового обслуговування; 

поштові відділення, телефонні і телеграфні станції, 
фінансові установи; 

житлово-експлуатаційні служби і аварійно-диспетчерські 
служби; 

об’єкти пожежної охорони; 
вбудовані в житлові будинки гаражі та інші об’єкти 

обслуговування та відкриті стоянки для тимчасового 
зберігання автотранспорту, що не потребують встановлення 
санітарно-захисних зон, з розрахунку відповідно ДБН 360-
92**; 

спортивні зали, спортивні клуби, зали-рекреації (з 
басейном чи без), лазні; 

універсальні фізкультурно-оздоровчі комплекси, тенісні 
корти; 

підприємства громадського харчування); 
культові будівлі; 
відділення, пункти поліції; 
підземні, наземні гаражі, автостоянки на окремих ділянках; 
споруди комунальної та інженерної інфраструктури, 

необхідної для обслуговування даної зони. 
Розміщення окремих багатоповерхових будинків 

допускається за умов дотримання норм інсоляції та інших 
містобудівних, санітарно-гігієнічних, екологічних, 
протипожежних, історико-містобудівних вимог.  

Допускаються також інші види використання території, які 
є функціонально сумісними з житловою забудовою та 

виконання вимог щодо збереження об’єктів культурної 
спадщини, цінної історичної та фонової забудови; 

дотримання режимів використання територій пам'яток, зон 
охорони пам'яток та історичних ареалів м. Києва; 

благоустрій територій відповідно до рекомендацій 
Посібника з вуличного дизайну м. Києва;  

дотримання вимог щодо безперешкодного руху 
маломобільного населення: улаштування пандусів, 
спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 
для проїзду інвалідних візків та улаштування інших спеціальних 
пристроїв; 

благоустрій територій, облаштування вітрин, вивісок і 
табличок з номерами будинків, назвами вулиць, освітлення 
бюветів, дитячих майданчиків, павільйонів, кіосків, 
паркувальних елементів для велосипедів і автомобілів, 
громадських вбиралень, тощо згідно нормативно-правових 
актів Київської міської ради, а також відповідно до 
рекомендацій Посібника з вуличного дизайну м. Києва; 

розміщення будь-яких засобів зовнішньої реклами; 
розміщення гаражів боксового типу, паркування автомобілів 

на тротуарах, газонах; 
перекриття місцевих проїздів; 
розміщення місць вуличної торгівлі, торгівельних та інших 

павільйонів і кіосків (в тому числі пересувних), окрім торгівлі 
пресою, квитками та квітами згідно з чинними нормативно-
правовими актами, які регламентують даний вид діяльності; 

самовільна зміна архітектурного вигляду будинку, 
включаючи форму, матеріал та колір зовнішніх 
огороджувальних конструкцій існуючих будинків, вікна, скління 
балконів та лоджій, без узгодженого проекту комплексної 
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об’єктами громадського обслуговування. 
 

реконструкції фасадів будівлі в установленому порядку;  
встановлення кондиціонерів, стільникових антен на видимій 

з боку вулиць частині фасадів та покрівель будинків; 
благоустрій та освітлення прибудинкових територій, вулиць, 

проїздів відповідно до норм; 
улаштування замково-переговірних пристроїв на вхідних 

дверях будинків, спеціальних приміщень для консьєржів; 
улаштування паркінгів (підземних або надземних) при 

проектуванні нових будинків з кількістю машино-місць не менш 
за кількість квартир.  

Гранична висота об’єктів нового будівництва за межами 
історичних ареалів визначається згідно з середньою висотою 
існуючої забудови з можливим збільшенням висоти нового 
об’єкту, яка перевіряється макетуванням або іншими методами 
формування об’ємно-просторової композиції забудови на 
наступних стадіях проектування об’єкту. 

При проведенні комплексної реконструкції кварталів 
застарілого житлового фонду, занедбаних індустріальних зон 
висота забудови визначається при розробленні детального 
плану території. 

Ж3 –  територіальна підзона 
багатоповерхової  (6-9 поверхів 
включно) та підвищеної поверховості 
(10-16 поверхів включно) житлової 
забудови. 

В територіальній підзоні Ж3 до дозволених видів 
містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
реставрація, санація об’єктів житлової забудови та 
громадського обслуговування, зокрема:   

- багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки, житлові 
будинки готельного типу (багатоповерхової та підвищеної 
поверховості)  

- житлові будинки з розміщенням у перших поверхах 
громадських приміщень ділового, культурно-побутового і 

В територіальній підзоні Ж3 забороняється: 
- розміщення виробництв 1-4 категорії санітарної 

класифікації; 
- громадських приміщень торгівельного призначення, 

громадського харчування, офісно-адміністративного 
призначення на перших поверхах житлових будинків, 
розташованих у внутрішньому просторі кварталу (мікрорайону);  

- встановлення кондиціонерів, стільникових антен на 
видимій з боку вулиць частині фасадів та покрівель будинків; 

- розміщення боксових гаражів та місць паркування 
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комерційного призначення при умові облаштування окремих 
входів; 

- офіси, адміністративно-ділові будинки;  
- дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи, 

навчально-виховні комплекси;  
- аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, поліклініки; 
- зали, клуби багатоцільового і спеціального призначення 

з обмеженням часу роботи; 
- вбудовані, вбудовано-прибудовані магазини товарів 

першої потреби; 
- ательє, майстерні ремонту побутової техніки, перукарні 

та інші об’єкти побутового обслуговування; 
- поштові відділення, телефонні станції, фінансові 

установи; 
- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, 

необхідної для обслуговування даної зони; 
- вбудовані в житлові будинки гаражі; 
- відкриті стоянки для тимчасового зберігання 

автотранспорту, що не потребують встановлення санітарно-
захисних зон, з розрахунку відповідно ДБН 360-92**; 

-  житлово-експлуатаційні служби і аварійно-диспетчерські 
служби; 

- спортивні зали, спортивні клуби, плавальні басейни, 
універсальні фізкультурно-оздоровчі комплекси, тенісні корти, 
лазні; 

- підприємства громадського харчування, ринки (відкриті, 
закриті); 

- культові споруди; 
- відділення, пункти поліції, об’єкти пожежної охорони; 
Допускається, як виключення, розміщення окремих 

автомобілів на тротуарах і газонах; 
- перекриття місцевих проїздів; 
- будівництво житлових будинків на земельних ділянках, які 

передбачені затвердженими детальними планами для 
розміщення дитячих дошкільних закладів, шкіл, інших об’єктів 
громадського призначення; 

- розміщення будь-яких засобів зовнішньої реклами; 
- розміщення гаражів боксового типу, паркування 

автомобілів на тротуарах, газонах; 
- розміщення місць вуличної торгівлі, торгівельних та інших 

павільйонів і кіосків (в тому числі пересувних), окрім торгівлі 
пресою, квитками та квітами згідно з чинними нормативно-
правовими актами, які регламентують даний вид діяльності; 

- самовільна зміна архітектурного вигляду будинку, 
включаючи форму, матеріал та колір зовнішніх 
огороджувальних конструкцій існуючих будинків, вікна, скління 
балконів та лоджій, без узгодженого проекту комплексної 
реконструкції фасадів будівлі в установленому порядку; 

- встановлення кондиціонерів, стільникових антен на 
видимій з боку вулиць частині фасадів та покрівель будинків; 

 
В межах підзони Ж3 забезпечується: 
- проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил;  
- дотримання екологічних, історико-архітектурних та інших 

регламентних обмежень цієї зони; 
- виконання вимог щодо збереження об’єктів культурної 

спадщини, цінної історичної та фонової забудови; 
- дотримання режимів використання територій пам'яток, зон 

охорони пам'яток та історичних ареалів м. Києва; 
- благоустрій територій відповідно до рекомендацій 
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висотних будинків, яке визначається детальним планом 
території, а їх висота встановлюється макетуванням або 
іншими методами формування об’ємно-просторової 
композиції забудови на наступних стадіях проектування 
об’єкту.   

Допускаються також інші види використання території, які 
є функціонально сумісними з житловою забудовою та 
об’єктами громадського обслуговування.  

Посібника з вуличного дизайну м. Києва; 
- дотримання вимог щодо безперешкодного руху 

маломобільного населення: улаштування пандусів, 
спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 
для проїзду інвалідних візків та улаштування інших спеціальних 
пристроїв; 

- благоустрій територій, облаштування вітрин, вивісок і 
табличок з номерами будинків, назвами вулиць, освітлення 
бюветів, дитячих майданчиків, павільйонів, кіосків, 
паркувальних елементів для велосипедів і автомобілів, 
громадських вбиралень, тощо згідно нормативно-правових 
актів Київської міської ради, а також відповідно до 
рекомендацій Посібника з вуличного дизайну м. Києва; 

- благоустрій та освітлення прибудинкових територій, 
вулиць, проїздів відповідно до норм; 

- улаштування замково-переговірних пристроїв на вхідних 
дверях будинків, спеціальних приміщень для консьєржів; 

- улаштування паркінгів (підземних або надземних) при 
проектуванні нових будинків з кількістю машино-місць не менш 
за кількість квартир.  

Гранична висота об’єктів нового будівництва за межами 
історичних ареалів визначається згідно з середньою висотою 
існуючої забудови з можливим збільшенням висоти нового 
об’єкту, яка перевіряється макетуванням або іншими методами 
формування об’ємно-просторової композиції забудови на 
наступних стадіях проектування об’єкту.  

При проведенні комплексної реконструкції кварталів 
застарілого житлового фонду, занедбаних індустріальних зон 
висота забудови визначається при розробленні детального 
плану території. 
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Ж4 – територіальна підзона 
середньо-, багатоповерхової, 
підвищеної поверховості та висотної 
(17 поверхів і вище) житлової 
забудови. 

 

В територіальній підзоні Ж4 до дозволених видів 
містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
реставрація, санація об’єктів житлової забудови та 
громадського обслуговування, зокрема:   

багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки, житлові 
будинки готельного типу (середньоповерхові, 
багатоповерхові, підвищеної поверховості); 

окремі висотні будинки; 
житлові будинки з розміщенням у перших поверхах 

громадських приміщень ділового, культурно-побутового і 
комерційного призначення при умові облаштування окремих 
входів; 

офіси, адміністративно-ділові будинки;  
дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи, 

навчально-виховні комплекси;  
аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, поліклініки; 
зали, клуби багатоцільового і спеціального призначення з 

обмеженням часу роботи; 
магазини товарів першої потреби, торгові центри; 
ательє, майстерні ремонту побутової техніки, перукарні та 

інші об’єкти побутового обслуговування; 
поштові відділення, телефонні станції, фінансові установи; 
споруди комунальної, транспортної та інженерної 

інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони; 
вбудовані в житлові будинки гаражі; 
відкриті стоянки для тимчасового зберігання 

автотранспорту, що не потребують встановлення санітарно-
захисних зон, з розрахунку відповідно ДБН 360-92**; 

житлово-експлуатаційні служби і аварійно-диспетчерські 

В територіальній підзоні Ж4 забороняється: 
розміщення виробництв 1-4 категорії санітарної 

класифікації; 
громадських приміщень торгівельного призначення, 

громадського харчування, офісно-адміністративного 
призначення на перших поверхах житлових будинків, 
розташованих у внутрішньому просторі кварталу (мікрорайону);  

встановлення кондиціонерів, стільникових антен на видимій 
з боку вулиць частині фасадів та покрівель будинків; 

розміщення боксових гаражів та місць паркування 
автомобілів на тротуарах і газонах; 

будівництво житлових будинків на земельних ділянках, які 
передбачені затвердженими детальними планами для 
розміщення дитячих дошкільних закладів, шкіл, інших об’єктів 
громадського призначення; 

розміщення будь-яких засобів зовнішньої реклами; 
розміщення гаражів боксового типу, паркування автомобілів 

на тротуарах, газонах; 
розміщення місць вуличної торгівлі, торгівельних та інших 

павільйонів і кіосків (в тому числі пересувних), окрім спеціально 
відведених місць; 

самовільна зміна архітектурного вигляду будинку, 
включаючи форму, матеріал та колір зовнішніх 
огороджувальних конструкцій існуючих будинків, вікна, скління 
балконів та лоджій, без узгодженого проекту комплексної 
реконструкції фасадів будівлі в установленому порядку. 

 
В межах підзони  Ж3  забезпечується: 
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил;  
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служби; 
спортивні зали, спортивні клуби, плавальні басейни, 

універсальні фізкультурно-оздоровчі комплекси, тенісні корти, 
лазні; 

підприємства громадського харчування, ринки (відкриті, 
закриті); 

культові споруди; 
відділення, пункти поліції, об’єкти пожежної охорони, 

громадські туалети. 
Розміщення окремих висотних будинків визначається 

детальним планом території, а їх висота встановлюється 
макетуванням або іншими методами формування об’ємно-
просторової композиції.   

Допускаються також інші види використання території, які 
є функціонально сумісними з житловою забудовою та 
об’єктами громадського обслуговування.  

 

дотримання екологічних, історико-архітектурних та інших 
регламентних обмежень цієї зони;  

виконання вимог щодо збереження об’єктів культурної 
спадщини, цінної історичної та фонової забудови; 

дотримання режимів використання територій пам'яток, зон 
охорони пам'яток та історичних ареалів м. Києва; 

благоустрій територій відповідно до рекомендацій 
Посібника з вуличного дизайну м. Києва;  

дотримання вимог щодо безперешкодного руху 
маломобільного населення: улаштування пандусів, 
спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 
для проїзду інвалідних візків та улаштування інших спеціальних 
пристроїв;  

благоустрій територій, облаштування вітрин, вивісок і 
табличок з номерами будинків, назвами вулиць, освітлення 
бюветів, дитячих майданчиків, павільйонів, кіосків, 
паркувальних елементів для велосипедів і автомобілів, 
громадських вбиралень, тощо згідно нормативно-правових 
актів Київської міської ради, а також відповідно до 
рекомендацій Посібника з вуличного дизайну м. Києва; 

благоустрій та освітлення прибудинкових територій, вулиць, 
проїздів відповідно до норм; 

улаштування замково-переговірних пристроїв на вхідних 
дверях будинків, спеціальних приміщень для консьєржів;  

улаштування паркінгів (підземних або надземних) при 
проектуванні нових будинків з кількістю машино-місць не менш 
за кількість квартир.  

Гранична висота об’єктів нового будівництва за межами 
історичних ареалів визначається згідно з середньою висотою 
існуючої забудови з можливим збільшенням висоти нового 
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об’єкту, яка перевіряється макетуванням або іншими методами 
формування об’ємно-просторової композиції забудови на 
наступних стадіях проектування об’єктів. 

При проведенні комплексної реконструкції кварталів 
застарілого житлового фонду, занедбаних індустріальних зон 
висота забудови визначається при розробленні детального 
плану території. 
 

ДН – територіальна підзона 
дитячих навчальних закладів. 

Підзона може розміщуватись 
також у територіальних зонах 
громадсько-житловій (ГЖ) і 
громадській (Г). 

 

В територіальній підзоні ДН до дозволених видів 
містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
санація об’єктів дитячих навчальних закладів, зокрема:  

дошкільні та позашкільні навчальні заклади; 
загальноосвітні школи та інші середні навчальні заклади; 
гімназії, ліцеї, школи-інтернати; міжшкільні центри; 
майданчики: дитячі, спортивні, відпочинку, господарські; 
інші види використання, що є необхідними для 

забезпечення функціонування дитячих навчальних закладів. 

В територіальній підзоні ДН забороняється: 

розміщення виробництв  

розміщення житлових будинків, інших об’єктів, які не є 

необхідними для забезпечення функціонування дитячих 

навчальних закладів. 

розміщення будь-яких засобів зовнішньої реклами; 

розміщення місць вуличної торгівлі, торгівельних та інших 

павільйонів і кіосків (в тому числі пересувних), окрім спеціально 

відведених місць; 

 

В межах підзони ДН забезпечується: 

проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил;  

дотримання екологічних, історико-архітектурних та інших 

регламентних обмежень цієї зони;  

огородження та охорона території дитячого дошкільного 

закладу; 

благоустрій територій відповідно до рекомендацій 

Посібника з вуличного дизайну м. Києва;  

дотримання вимог щодо безперешкодного руху 
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маломобільного населення: улаштування пандусів, пониження 

бортового каменю для проїзду інвалідних візків та улаштування 

інших спеціальних пристроїв; 

освітлення ділянки та будівлі відповідно до норм. 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПІДЗОНИ ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ  ЗОН  (Р) 

Р1 – територіальна підзона 
активного відпочинку та масового 
дозвілля населення, що формується 
у парках, лісопарках, лугопарках та 
гідропарках.  

У територіальній підзоні Р1 до дозволених видів 
містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція 
об’єктів відпочинку та масового дозвілля населення, 
благоустрій, озеленення та відповідне облаштування 
територій, зокрема:  

культурно-видовищні установи; 
фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди, спортивні 

центри, відкриті і закриті  плавальні басейни 
пляжі, засоби розваг на воді,  
облаштування місць відпочинку дітей та дорослих, занять 

водними видами спорту, атракціонів, аквапарків; 
малі архітектурні форми, елементи дизайну, скульптурні 

композиції, об’єкти декоративно-монументального мистецтва; 
зелені насадження загального користування, тенісні корти, 

гольф клуби; 
підприємства громадського харчування (кафе, літні кафе, 

ресторани); 
рятувальні станції та пости, пункти первинної медичної 

допомоги; 
пункти прокату пляжного реманенту; приміщення для 

зберігання іншого ігрового і спортивного інвентарю 
відділення поліції, рятувальні водні пункти та станції, місця 

паркування; 
громадські туалети;  

В територіальній підзоні Р1 забороняється: 
будівництво житла, торгівельно-розважальних центрів, 

офісних приміщень, дач, готелів; 
розміщення виробництв;  
інших об’єктів, не передбачених детальним планом цієї 

території. 
В територіальній підзоні Р1 забезпечується: 
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил;  
розроблення та затвердження детального плану території; 
дотримання екологічних, історико-архітектурних та інших 

регламентних обмежень цієї зони;  
благоустрій територій;  
відокремлення підзон для пляжного футболу, волейболу у 

пляжних зонах; 
дотримання вимог щодо безперешкодного руху 

маломобільного населення: улаштування пандусів, 
спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 
для проїзду інвалідних візків та інших улаштування спеціальних 
пристроїв; 

дотримання вимог безпеки на воді та протипожежних вимог 
експлуатації атракціонів, павільйонів та інших місць масового 
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інженерні споруди. 
Допускаються інші види використання, що не суперечать 

державним нормам, стандартам і правилам. 

скупчення людей; 
освітлення доріжок, майданчиків, пляжів, будівель та споруд 

відповідно до норм. 

 
Р2 – територіальна підзона 

озеленених територій загального 
користування для відпочинку 
населення. 

  
У територіальній підзоні Р2 зелених насаджень загального 

користування до дозволених видів містобудівної діяльності та 
використання території відносяться нове будівництво, 
реконструкція, реставрація, благоустрій парків, скверів, 
бульварів, зокрема: 

парки дитячі, спортивні, зоологічні, ботанічні, дендрологічні, 
меморіальні та інші; 

багатофункціональні парки з зонами різного 
функціонального призначення, у т. ч. тихого відпочинку, 
дитячою, спортивною, атракціонів та іншими функціями в 
залежності від площі території підзони; 

сквери, сади, бульвари; 
водойми у складі парків (озера, ставки, струмки, штучні 

водограї тощо); 
лугопарки, гідропарки, пляжі, водні атракціони, буферні 

лісопарки; 
меморіальні парки; 
споруди для відпочинку; 
ігрові і спортивні майданчики, альтанки, навіси, перголи; 
облаштовані пішохідні доріжки і алеї з благоустроєм; 
велосипедні та бігові доріжки; 
приміщення для зберігання ігрового і спортивного 

інвентарю; 
комплекси атракціонів, ігрові зали; 
танцювальні майданчики, дискотеки; 
літні театри, естради; 

 
У територіальній підзоні Р2  забороняється: 
будівництво житла, торгівельно-розважальних центрів, 

офісних приміщень, баз відпочинку, дач, готелів;  
розміщення виробництв та інших об’єктів, що суперечать 

держаним нормам, стандартам і правилам. 
      
У територіальній підзоні Р2 забезпечується: 
Для об’єктів озеленених територій загального користування 

встановлюється мінімально допустимий рівень озеленення 
територій, а саме:  міські парки – до 65-80 % 

         дитячі парки – до 40-55 % 
        спортивні парки – до 15-30 % 
        зоологічні сади – до 15-40 % 
        ботанічні сади – до 40-70 % 
        сквери – до 75-85 % 
        бульвари – до 60-75 %. 
 
У територіальній підзоні Р2 також забезпечується:  
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил; 
дотримання екологічних, історико-архітектурних та інших 

регламентних обмежень цієї зони; 
благоустрій територій; 
дотримання вимог щодо безперешкодного руху 

маломобільного населення: улаштування пандусів, 
спеціальних ліфтів, пониження бортового каменю для проїзду 
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зоомайданчики; 
елементи дизайну, скульптурні композиції, об’єкти 

декоративно-монументального мистецтва; 
малі архітектурні форми; 
пункти первинної медичної допомоги; 
підприємства громадського харчування (капітальні будівлі – 

кафе, ресторани, бари); 
відділення поліції; 
громадські туалети; 
місця паркування; 
майданчики для вигулу домашніх тварин; 
споруди інженерного забезпечення. 
В межах підзони можуть виділятися об’єкти природно-

заповідного фонду, зокрема: пам’ятки природи, заповідні 
урочища, окремі цінні рослини або їх групи, підзони 
охоронюваного цінного ландшафту тощо.  

У складі парків допускається створювати підзони активного 
відпочинку з відповідним містобудівним регламентом. 

Допускаються інші види використання, що є необхідними 
для забезпечення функціонування зони озеленених територій 
загального користування. 

 

інвалідних візків та улаштування інших спеціальних пристроїв; 
дотримання вимог пожежної безпеки та експлуатації 

атракціонів, павільйонів та інших місць  масового скупчення 
людей; 

освітлення доріжок, майданчиків, пляжів, будівель та споруд 
відповідно до норм. 

Р3 – територіальна підзона 
озеленених територій спеціального 
призначення, які використовуються 
для санітарно-захисних зон, 
охоронних зон та територіальних 
підзон з особливими умовами щодо 
захисного озеленення. 

У територіальні підзоні Р3 озеленених територій 
спеціального призначення санітарно-захисних зон (СЗЗ) до 
дозволених видів містобудівної діяльності та використання 
території відносяться експлуатація, будівництво, 
реконструкція об’єктів, зокрема:  

озеленення (посадка дерев, кущів, газонів); 
комунальні та виробничі підприємства, розміщення яких не 

забороняється санітарними правилами;  

У територіальні підзоні Р3 забороняється: 
створення об’єктів озеленення загального користування для 

відпочинку населення,  
розміщення житлової забудови, готелів, дитячих дошкільних 

установ, шкіл, медичних закладів. 
У територіальні підзоні Р3 забезпечується: 
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил; 
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гаражі, паркінги, автостоянки та інші об’єкти комунального 
призначення за умов дотримання граничної допустимої площі 
озеленення санітарно-захисної зони в залежності від категорії 
санітарної класифікації підприємства; 

заклади по наданню комерційних послуг та підприємницької 
діяльності, засоби зовнішньої реклами; 

споруди інженерного забезпечення; 
громадські вбиральні;  
шумові зони об’єктів транспорту, охоронні зони повітряних 

ліній електропередач, коридорів та інших комунікацій, 
санітарно-захисні зон охорони об’єктів водопостачання, 
територій зсувів тощо. 

Допускаються інші види використання, що є необхідними 
для забезпечення функціонування озеленених територій 
спеціального призначення та об’єктів, розташованих у межах  
санітарно-захисної зони. 

 

мінімально допустимий відсоток озеленення, породний склад 
рослин, необхідний для забезпечення захисту навколишнього 
природного середовища з урахуванням характеру та рівня 
забруднення;  

дотримання екологічних та інших регламентних обмежень 
цієї зони;  

благоустрій територій. 
 

Р4 – територіальна підзона 
міських лісів.  

У територіальній підзоні міських лісів Р4 до дозволених 
видів містобудівної діяльності та використання території 
відноситься:  

використання лісів для культурно-оздоровчих, 
рекреаційних, спортивних, туристичних, освітньо-виховних 
цілей, проведення науково-дослідних робіт в порядку, 
установленому Лісовим кодексом України, зокрема: 

ведення лісового господарства, збереження природного 
лісового ресурсу, здійснення захисних, санітарно-гігієнічних, 
функцій; 

експлуатація, реконструкція існуючих об’єктів відпочинку та 
оздоровлення населення у рекреаційних зонах: будинків 
мисливця та рибалки, баз відпочинку, санаторіїв, мотелів, 

У територіальній підзоні Р4 забороняється: 
розміщення житлового будівництва, виробничої та іншої 

забудови, інша діяльність, що порушує вимоги чинного 
законодавства.  

У територіальній зоні Р4 забезпечується: 
проектування об’єктів відповідно до державних стандартів, 

норм і правил.  
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туристичних баз, дитячих оздоровчих таборів, створення 
міських парків відпочинку (лісопарків) відповідно до 
Генерального плану міста Києва; 

створення національних природних та регіональних 
ландшафтних парків.  

Допускається організація господарських зон для потреб 
ведення лісового господарства з будинком лісника, пунктом 
пожежної охорони іншими спорудами тощо, інші види 
використання, що є необхідними для збереження лісів згідно 
з Лісовим кодексом України, Земельним кодексом України.  

 
Р5 – рекреаційно-туристична 

підзона. 
На території рекреаційно-

туристичної підзони допускається 
встановлювати територіальні зони 
об’єктів ПЗФ, інших охоронюваних 
об’єктів.   

 
У територіальній підзоні Р5 до дозволених видів 

містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація нове будівництво, реконструкція, 
реставрація об’єктів, зокрема:  

пансіонати, готелі, туристичні бази, бази відпочинку, дитячі 
табори, кемпінги, мотелі;  

об’єкти громадського обслуговування; 
ландшафтні парки; 
будинки для тимчасового проживання біженців, соціально 

незахищених осіб, людей похилого віку; 
споруди інженерного забезпечення об’єктів;  
автостоянки для тимчасового зберігання транспортних 

засобів;  
зелені насадження обмеженого користування, квітники, 

газони; 
облаштовані пішохідні доріжки та алеї з благоустроєм; 
спортивні майданчики, велосипедні доріжки, теренкури; 
поля для гольфу, тенісні корти;  
майданчики для відпочинку, тихих ігор, читання; 

 
В територіальній підзоні Р5 забороняється: 
будівництво житла, торгівельно-розважальних, складських 

комплексів, офісних приміщень, створення нових садових та 
дачних товариств; 

розміщення виробництв та інших об’єктів, що суперечать 
Земельному кодексу України, іншим законодавчих та 
нормативно-правовим актам.  

 
В територіальній підзоні Р5 забезпечується: 
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил;  
дотримання екологічних та інших регламентних обмежень 

цієї зони;  
благоустрій територій;  
відокремлення місць для активних спортивних ігор; 
дотримання вимог щодо безперешкодного руху 

маломобільного населення: улаштування пандусів, 
спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 
для проїзду інвалідних візків та улаштування інших спеціальних 
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танцювальні майданчики; 
літні кінотеатри; 
спортивні зали, спортивні центри з плавальними 

басейнами; 
приміщення для розваг, клуби, танцювальні зали, 

дискотеки, відео зали; 
екскурсійні бюро; 
підприємства громадського харчування; 
пункти прокату, підприємства побутового обслуговування; 
лазні, сауни; 
підприємства торгівлі; 
відділення зв'язку; 
пункти першої медичної допомоги; 
інформаційна реклама, малі архітектурні форми; 
громадські вбиральні. 
Допускаються інші види використання, що є необхідними 

для забезпечення функціонування дозволених видів 
використання в межах рекреаційно-туристичної підзони. 

пристроїв; 
освітлення доріжок, майданчиків, будівель та споруд 

відповідно до норм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РС – територіальна підзона 

садових та дачних товариств. 

 
У територіальній підзоні РС садових та дачних товариств до 

дозволених видів містобудівної діяльності та використання 
території відносяться експлуатація, нове будівництво, 
реконструкція, благоустрій об’єктів, зокрема: 

дачні та садові будинки; 
сади, городи, квітники; 
споруди для зберігання дрібних домашніх тварин, 

індивідуальні лазні, господарські будівлі для зберігання 
садового інвентарю і господарської продукції, теплиці; 

місця паркування власних авто; 
локальні джерела водопостачання, локальні очисні 

 
У територіальній підзоні РС забороняється: 
розміщення багатоквартирної житлової забудови, виробничих 

споруд1-5 категорії санітарної класифікації; 
розміщення об’єктів громадського призначення та 

обслуговування у садових і дачних будинках при неможливості 
забезпечення розмірів земельної ділянки відповідно до вимог 
державних норм в залежності від ємності і функціонального 
призначення об’єкту; 

влаштування ферм по вирощуванню тварин та птахів, інших 
виробничих процесів без дотримання необхідних санітарних 
розривів до сусідніх садових і дачних земельних ділянок та 
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споруди; 
приміщення для охорони колективних садів та дач; 
майданчики для збору сміття; 
протипожежні водойми; 
відкриті гостьові автостоянки; 
зелені зони та пляжі загального користування; 
інші види використання, що є необхідними для 

забезпечення функціонування садових та дачних товариств. 

принципів добросусідства; 
перекриття вільного доступу до місцевих проїздів, об’єктів 

пожежної охорони (гідранти, резервуари, протипожежні 
водоймища). 

 
В межах підзони РС забезпечується: 
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил; 
будівництво невеликих об’єктів торгівельного, розважального 

та іншого громадського призначення; 
благоустрій територій;  
освітлення вулиць, проїздів згідно з  нормативними 

вимогами; 
створення інженерної інфраструктури газопостачання, 

електропостачання; централізованого або локального 
водопостачання та водовідведення; 

здійснення заходів з відведення дощових вод; 
здійснення заходів з пожежної безпеки, встановлення огорож 

та пунктів охорони навколо садових та дачних товариств, 
відкритих майданчиків для проведення загальних зборів. 

 

 
РВ – територіальна підзона 

водних об’єктів: річка, протока, 
затока, озеро, водосховище, ставок, 
канал. 

 
У територіальній підзоні РВ у визначених місцях відповідно 

до Водного Кодексу України до дозволених видів 
містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція 
об’єктів, зокрема: 

причалів для річкового транспорту; 
гідротехнічних, водозбірних та інших водогосподарських 

об'єктів. 

 
У територіальній підзоні РВ забороняється діяльність, що 

порушує стан водних об’єктів відповідно до Водного кодексу 
України. та забезпечуються заходи зі збереження об’єктів 
водного фонду України. 
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Допускається також облаштування:  
місць для купання, плавання на човнах, любительського і 

спортивного рибальства, занять водними видами спорту 
тощо; 

водних атракціонів, аквапарків; 
дебаркадерів, плавучих готелів; 
стоянок маломірних суден;  
 рибогосподарських об’єктів. 
Допускаються інші види використання, що є необхідними 

для функціонування зазначених об’єктів відповідно до 
державних, стандартів, норм і правил. 

 

КУРОРТНІ  ЗОНИ (К) 

 
К – територіальна курортно-ліку-

вальна зона санаторіїв, санаторіїв - 
профілакторіїв  

(територіальні підзони не визна-
чаються)  

 

 
У територіальній зоні К до дозволених видів містобудівної 

діяльності та використання території відносяться 
експлуатація, нове будівництво, реконструкція, реставрація, 
капітальний ремонт об’єктів: 

санаторії, санаторії-профілакторії для дорослих, для батьків 
з дітьми;  

господарські будівлі, пов’язані з функціонуванням 
санаторіїв; 

автостоянки для тимчасового зберігання транспортних 
засобів; 

зелені насадження загального та обмеженого користування, 
квітники, газони, спортивні майданчики, майданчики для 
відпочинку, тихих ігор, читання; 

спортивні зали, спортивні споруди з плавальними 
басейнами, лазні, сауни; 

 
У територіальній зоні К забороняється нова житлова 

забудова, виробництво та забезпечується збереження 
лікувальних властивостей курортних ресурсів відповідно до 
вимог Закону України «Про курорти», Земельного кодексу. 

 
В межах підзони К  забезпечується: 
проектування об’єктів відповідно до законодавства, 

державних норм, стандартів та правил;  
виконання вимог щодо збереження об’єктів культурної 

спадщини, цінної історичної та фонової забудови; 
дотримання режимів використання територій пам'яток, зон 

охорони пам'яток та історичних ареалів м. Києва;  
дотримання вимог щодо безперешкодного руху 

маломобільного населення: улаштування пандусів, 
спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 
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існуючі житлові будинки; 
підприємства громадського харчування, підприємства 

торгівлі, відділення зв'язку, підприємства побутового 
обслуговування, фінансові установи; 

інформаційна реклама, малі архітектурні форми; 
аптеки, пункти першої медичної допомоги, загальнокурортні 

поліклініки;  
пункти поліції, охорони, пожежної безпеки;  
громадські вбиральні, інженерне обладнання, що 

забезпечує функціонування  об’єктів зони; 
Допускаються інші види використання, що є необхідними 

для забезпечення функціонування курортної зони. 
 

для проїзду інвалідних візків та улаштування інших спеціальних 
пристроїв; 

благоустрій територій, облаштування вітрин, вивісок і 
табличок з номерами будинків, назвами вулиць, освітлення 
бюветів, тощо згідно нормативно-правових актів Київської 
міської ради; 

освітлення територій лікувально-оздоровчих закладів 
відповідно до норм. 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПІДЗОНИ ТРАНСПОРТНИХ ЗОН (ТР) 

 
    ТР1 – територіальна підзона 
зовнішнього транспорту 
(залізничного, повітряного та 
річкового).  

 
У територіальній підзоні ТР1 до дозволених видів 

містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
капітальний ремонт об’єктів транспорту, зокрема: 

залізничний транспорт 
магістральні залізничні лінії, роз’їзні та обгінні пункти, 

під’їзні шляхи; 
пасажирські вокзали та станції, комплексні пересадочні 

вузли; 
локомотивні, вагонні депо, технічні станції; 
споруди для обслуговування залізниць; 
штучні споруди (мости, шляхопроводи);  
тунелі залізничні, комбіновані з іншими видами 

транспорту; 

 
У територіальній підзоні ТР1 забороняється: 
розміщення житлової забудови, спортивних споруд, садів, 

парків, джерел централізованого водопостачання, 
водозабірних споруд та інших об’єктів, не пов’язаних 
безпосередньо з функціонуванням об’єктів транспортної 
інфраструктури; 

розміщення та будівництво нових сортувальних, вантажних 
станцій та дворів;  

розміщення автозаправних, авто-газонаповнювальних 
станцій, окрім тих що пов’язані з функціонуванням об’єктів 
зовнішнього транспорту. 

У територіальній підзоні ТР1 забезпечується: 
винесення існуючих залізничних вантажних дворів, 

сортувальних станцій, а також річкових вантажних порту та 



 

Таблиця 2 

Кодове позначення 
територіальної підзони 

Дозволені види містобудівної діяльності 
та використання території 

Регламентні вимоги та обмеження територіальних підзон * 

1 2 3 

інші види використання, що є необхідними для 
забезпечення функціонування об’єктів залізничного 
транспорту, відповідно до вимог державних і галузевих норм, 
стандартів і правил; 

річковий транспорт 
річкові вокзали, причали; 
пристрої для технічного обслуговування, ремонту і 

зимового відстою флоту, маяки та пов’язані з ними будівлі; 
стоянки маломірних суден; 
повітряний транспорт 
аеропорти, аеродроми, міські аеровокзали, вертолітні 

станції; 
злітно-посадкові смуги, ангари для літаків, споруди для 

обслуговування злітно-посадкових смуг та літаків; 
Допускаються інші види використання, що є необхідними 

для забезпечення функціонування об’єктів транспорту, 
зокрема: 

паркінги та автостоянки для тимчасового зберігання 
автотранспорту; 

інженерні мережі; 
заклади торгівлі та обслуговування; 
заклади громадського харчування; 
приміщення для тимчасового проживання пасажирів та 

членів екіпажу;  
малі архітектурні форми; 
громадські  вбиральні; 
елементи зовнішньої реклами; 
споруди захисту від акустичного впливу (шумозахисні 

екрани тощо).  
 

районів;  
проектування та будівництво об’єктів відповідно до 

законодавства, державних норм, стандартів та правил; 
дотримання вимог щодо безперешкодного руху мало 

мобільного населення: улаштування пандусів, спеціальних 
ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю для проїзду 
інвалідних візків та інших спеціальних пристроїв; 

благоустрій та освітлення територій відповідно до вимог 
державних норм, стандартів і правил; 

створення санітарно-захисних зон від залізничних ліній, 
об’єктів річкового та повітряного транспорту;   

здійснення заходів з пожежної безпеки та інших заходів 
щодо безпечного функціонування об’єктів зовнішнього 
транспорту. 
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Кодове позначення 
територіальної підзони 
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    ТР2 – територіальна підзона 
об’єктів автомобільного транспорту, 
в тому числі зовнішнього. 

 

 
У територіальній підзоні ТР2 до дозволених видів 

містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
капітальний ремонт об’єктів транспорту, зокрема: 

автобусні парки, автотранспортні підприємства; 
автобусні станції та вокзали; 
диспетчерські пункти, місця відстою транспортних засобів, 

комплексні пересадочні вузли;  
станції технічного обслуговування автомобілів, 

автозаправні станції, гаражі, автостоянки; 
штучні споруди (мости, шляхопроводи, тунелі);  
 
Допускаються інші види використання, що є необхідними 

для забезпечення функціонування об’єктів транспорту, 
зокрема: 

інженерні мережі; 
заклади торгівлі та обслуговування; 
заклади громадського харчування; 
малі архітектурні форми; 
громадські  вбиральні; 
споруди захисту від акустичного впливу (шумозахисні 

екрани тощо). 

 

У територіальній підзоні ТР2 забороняється:  

розміщення житлової забудови, промислових підприємств, 

спортивних споруд, садів, парків, джерел централізованого 

водопостачання, водозабірних споруд та інших об’єктів, не 

пов’язаних безпосередньо з функціонуванням об’єктів 

транспортної інфраструктури; 

розміщення АЗС на відстані менше 100 м від 

шляхопроводу, мосту; 

паркування автомобілів на тротуарах та газонах, крім 

спеціально облаштованих для цього міст місць. 

 

У територіальній підзоні ТР2 забезпечується: 

проектування та будівництво об’єктів відповідно до 

законодавства, державних норм, стандартів та правил; 

дотримання вимог щодо безперешкодного руху 

маломобільного населення: улаштування пандусів, 

спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 

для проїзду інвалідних візків та улаштування інших спеціальних 

пристроїв; 

благоустрій та освітлення територій відповідно до вимог 

державних норм, стандартів і правил; 

створення санітарно-захисних зон об’єктів автомобільного 

транспорту;   

здійснення заходів з пожежної безпеки та інших заходів 

щодо безпечного функціонування об’єктів транспорту. 
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     ТР3 – територіальна підзона 
об’єктів міського електротранспорту.   

 
У територіальній підзоні ТР3 до дозволених видів 

містобудівної діяльності та використання території 

відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 

капітальний ремонт об’єктів електротранспорту, зокрема: 

будівлі та споруди міського електротранспорту; 

депо метрополітену, колії, наземні та підземні станції 

метрополітену; 

штучні споруди (мости, шляхопроводи, тунелі);  

пристанційні та притунельні споруди, інші об’єкти для 

безпечної та надійної роботи метрополітену;  

трамвайні, тролейбусні депо, трамвайні колії та станції; 

диспетчерські пункти, комплексні пересадочні вузли;  

тягові підстанції та інші об’єкти інженерного забезпечення 

руху електротранспорту. 

Допускаються інші види використання, що є необхідними 

для забезпечення функціонування об’єктів 

електротранспорту, зокрема: 

інженерні мережі; 

заклади торгівлі та обслуговування; 

заклади громадського харчування; 

малі архітектурні форми; 

громадські  вбиральні; 

споруди захисту від акустичного впливу (шумозахисні 

екрани тощо). 

 
 

 
У територіальній підзоні ТР3 забороняється:  

розміщення житлової забудови та інших об’єктів, не 

пов’язаних безпосередньо з функціонуванням об’єктів 

транспортної інфраструктури; 

 

У територіальній підзоні ТР3 забезпечується: 

проектування та будівництво об’єктів відповідно до 

законодавства, державних норм, стандартів та правил; 

дотримання вимог щодо безперешкодного руху 

маломобільного населення: улаштування пандусів, 

спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 

для проїзду інвалідних візків та улаштування інших спеціальних 

пристроїв; 

благоустрій та освітлення територій відповідно до вимог 

державних норм, стандартів і правил; 

створення санітарно-захисних зон об’єктів 

електротранспорту; 

здійснення заходів з пожежної безпеки та інших заходів 

щодо безпечного функціонування об’єктів транспорту. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ЗОНА ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ (ТРВ) 

 
      ТРВ – територіальна зона вулиць 
та доріг (в межах червоних ліній) 
складається з існуючих 
магістральних та житлових вулиць, 
доріг, проїздів, пішохідних бульварів, 
велосипедних доріжок, а також 
територій зарезервованих для 
розвитку вуличної мережі 

(територіальні підзони не 
визначаються)  

 

 
У територіальній зоні ТРВ до дозволених видів 

містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
капітальний ремонт дорожньо-транспортних об’єктів, зокрема: 

проїзна частина вулиць і доріг, трамвайне полотно;  
колії метрополітену, залізничні колії; 
штучні споруди (мости, шляхопроводи, тунелі);  
споруди дорожнього водовідводу; 
технічні засоби організації дорожнього руху; 
зупинки та станції міського транспорту;  
автомобільні стоянки; 
майдани, площі, тротуари, пішохідні зони та велосипедні 

доріжки;  
зелені насадження; 
наземні та підземні інженерні мережі; 
підземні та надземні пішохідні переходи; 
громадські вбиральні; 
споруди захисту від акустичного впливу (шумозахисні 

екрани тощо); 
розміщення у визначених місцях малих архітектурних 

форм для організації зупиночних пунктів транспорту, торгівлі 
пресою, квитками, квітами. 

У підземному просторі вулиць, площ, майданів 
допускаються розміщення паркінгів, торгівельних об’єктів, 
громадського харчування, споруд інженерного забезпечення, 
інших видів використання відповідно до державних 
стандартів, норм та правил. 

 
У територіальній зоні ТРВ забороняється розміщення:  
наземних об'єктів житлово-громадського, промислового 

призначення та інших капітальних споруд, крім об'єктів 
транспорту та інженерних мереж; 

елементів зовнішньої реклами, окрім обмежених видів; 
малих архітектурних форм для ведення підприємницької 

діяльності, окрім визначених в установленому порядку місць; 
паркування автомобілів на вулицях, площах, тротуарах та 

газонах, окрім спеціально визначених для цього місць. 
 
У територіальній підзоні ТРВ забезпечується: 
проектування та будівництво об’єктів відповідно до 

законодавства, державних норм, стандартів та правил; 
влаштування окремо виділених смуг руху громадського 

транспорту та велосипедних доріжок;  
дотримання вимог щодо безперешкодного руху 

маломобільного населення: улаштування пандусів, 
спеціальних ліфтів, підйомників, пониження бортового каменю 
для проїзду інвалідних візків та улаштування інших спеціальних 
пристроїв; 

освітлення територій відповідно до вимог державних норм, 
стандартів і правил; 

однорідність покриття проїзних частин в межах окремих 
вулиць, площ, а також тротуарів; 

благоустрій територій відповідно до рекомендацій Посібника 
з вуличного дизайну м. Києва; 

здійснення заходів з пожежної безпеки та інших заходів щодо 
безпечного функціонування об’єктів транспорту. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПІДЗОНИ ЗОН  ІНЖЕНЕРНОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ  (ІН) 

 
ІН1 – підзона магістральних 

(головних) мереж та об’єктів водо-, 
електро-, тепло-, газопостачання, 
водовідведення, зв’язку. 

 
У територіальній підзоні ІН1 до дозволених видів 

містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
капітальний ремонт об’єктів магістральних інженерних мереж, 
зокрема: 

водозабірні споруди централізованого водопостачання, 
станції очистки води та водопідготовки, гідровузли, насосні 
станції І-го та ІІ-го підйому, інші споруди на водоводах; 

теплові електростанції, теплові електроцентралі, 
електропідстанції напругою 35 кВ та вище, перехідні пристрої 
та інші елементи електромереж напругою 35 кВ та вище;  

станції теплопостачання, районні котельні, насосні станції 
та інші споруди на теплових магістралях; 

об’єкти на газопроводах високого тиску (газорозподільні 
станції, автогазонаповнювальні компресорні станції, 
газорегуляторні пункти тощо); 

радіо-, телевізійні і радіолокаційні станції різного 
призначення та інших головних об’єктів та споруд 
телекомунікаційних мереж; 

очисні споруди господарсько-побутової та дощової 
каналізації, каналізаційних насосних станцій. 

Допускаються інші види використання, що є необхідними 
для забезпечення функціонування магістральних (головних) 
інженерних мереж та споруд, відповідно до державних 
стандартів, норм та правил. 

 

 
В територіальній підзоні ІН1 забороняється розміщення:   
житлової та громадської забудови; 
дитячих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл та інших 

навчальних закладів; 
рекреаційних та оздоровчих закладів; 
зелених насаджень загального користування; 
будівель комунально-складського та виробничого 

призначення, крім тих, які пов’язані з функціонуванням 
відповідних інженерних мереж та об’єктів;  

тимчасових споруд для підприємницької та іншої діяльності, в 
тому числі в межах охоронних зон інженерних мереж та 
споруд. 

 
В територіальній підзоні ІН1 забезпечується: 
проектування та будівництво мереж та об’єктів відповідно до 

законодавства, державних стандартів, норм та правил; 
впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та 

методів водозабору, водопідготовки, очистки води, тепло-, 
електрогенерації, транспортування та споживання газу; 

забезпечення встановленого режиму використання 
охоронних та санітарно-захисних зон від інженерних мереж та 
об’єктів; 

здійснення заходів з пожежної безпеки та інших заходів щодо 
безпечного та ефективного функціонування об’єктів інженерної 
інфраструктури. 
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ІН2 – територіальна підзона 
розподільчих мереж та об’єктів водо-, 
електро-, тепло-, газопостачання, 
водовідведення, зв’язку, а також 
споруд для інженерної підготовки та 
захисту території. 

У територіальній підзоні ІН2 до дозволених видів 

містобудівної діяльності та використання території 

відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 

капітальний ремонт об’єктів розподільчих інженерних мереж, 

зокрема: 

насосні станції, окремо розташовані свердловини, бювети, 

споруди протипожежних та локальних технічних 

водопроводів, інших об’єктів на розподільчих водопровідних 

мережах;  

розподільчі пункти, трансформаторні підстанції, перехідні 

пристрої та інші елементи електромереж напругою до 35 кВ; 

квартальні котельні, модульні котельн, бойлерні, 

індивідуальні теплові пункти, інші споруди розподільчих 

теплових мереж; 

об’єкти на газопроводах середнього та низького тиску 

(газорегуляторні пункти, шафні газорегуляторні пункти тощо); 

локальні очисні споруди господарсько-побутової та дощової 

каналізації, очисних споруд виробничих підприємств; 

об’єкти та споруди, що є необхідними для забезпечення 

інженерної підготовки та захисту територій (дамби, насосні 

станції тощо). 

Допускаються інші види використання, що є необхідними 

для забезпечення функціонування розподільчих інженерних 

мереж та споруд, а також споруд для інженерної підготовки та 

захисту території, відповідно до державних стандартів, норм 

та правил. 

В територіальній підзоні ІН2 забороняється розміщення: 
житлової та громадської забудови; 
дитячих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл та інших 

навчальних закладів; 
рекреаційних та оздоровчих закладів; 
зелених насаджень загального користування; 
будівель комунально-складського та виробничого 

призначення, крім тих, які пов’язані з функціонуванням 
відповідних інженерних мереж та об’єктів;  

тимчасових споруд для підприємницької та іншої діяльності, у 
тому чиcлі в межах охоронних зон інженерних мереж та 
споруд. 

 
В територіальній підзоні ІН2 забезпечується: 
проектування та будівництво мереж та об’єктів відповідно до 

законодавства, державних стандартів, норм та правил; 
впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та  

методів транспортування та розподілу води, тепла, газу та 
електроенергії; 

забезпечення встановленого режиму використання 
охоронних та санітарно-захисних зон від інженерних мереж та 
об’єктів; 

здійснення заходів з пожежної безпеки та інших заходів щодо 
безпечного та ефективного функціонування об’єктів інженерної 
інфраструктури. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПІДЗОНИ  КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКИХ  ЗОН  (КС) 

 
КС1 – територіальна підзона, в 

якій розміщуються групи і окремі 
підприємства, які забезпечують 
потреби у зберіганні товарів та 
надання комунальних та побутових 
послуг. 

 
У територіальній підзоні КС1 до дозволених видів 

містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
капітальний ремонт підприємств, зокрема: 

харчової (харчосмакової, м'ясної і молочної) промисловості, 
торгівлі й плодоовочевого господарства;  

загальнотоварних складів, розподільних холодильників, 
плодоовочевих баз, сховищ овочів і фруктів, заготівельних 
підприємств напівфабрикатів та кулінарних виробів тощо;  

транспортного господарства (гаражі, станції технічного 
обслуговування автомашин, автозаправочні станції, 
трамвайні і тролейбусні депо, автобусні і таксомоторні парки 
тощо);  

побутового обслуговування населення (фабрики-пральні, 
хімічного чищення одягу, ремонту побутової техніки, одягу, 
меблів); 

комунального господарства (парки дорожньо-прибиральних 
машин, бази експлуатації та ремонту жител, інженерних 
мереж тощо); 

пожежних депо та інших об’єктів, необхідних для 
забезпечення пожежної безпеки та цивільної оборони.  

Допускаються інші види використання, що є необхідними 
для забезпечення функціонування комунальних підприємств 
та об’єктів, відповідно до державних стандартів, норм та 
правил. 

 

 
В територіальній підзоні КС1 забороняється розміщення:  
житлової забудови;  
дитячих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл; 
рекреаційних та оздоровчих закладів; 
зелених насаджень загального користування; 
холодильників великої місткості (понад 600т) і молокозаводів 

із застосуванням великої кількості аміаку;  
складських комплексів, не пов'язаних з безпосереднім 

обслуговуванням населення;  
складів державних резервів, складів нафти і нафтопродуктів 

першої групи, перевалочних баз нафти і нафтопродуктів, 
складів зріджених газів, складів вибухових матеріалів і 
базисних складів сильнодіючих отруйних речовин, базисних 
складів продовольства, фуражу і промислової сировини; 
лісоперевалочних баз базисних складів лісових і будівельних 
матеріалів; 

підприємств, виробництво продукції яких не дозволяється у 
цій підзоні згідно з санітарно - гігієнічними правилами. 

 
В територіальній підзоні КС1 забезпечується: 
проектування та будівництво об’єктів відповідно до 

законодавства, державних стандартів, норм та правил; 
благоустрій територій; 
дотримання встановленого режиму використання санітарно-

захисних зон та запровадження заходів для їх зменшення. 
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     КС2 – територіальна підзона, в 
якій розміщуються кладовища, 
крематорії, колумбарії. 

У територіальній підзоні КС2 до дозволених видів 
містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
капітальний ремонт об’єктів, зокрема: 

крематорії, кладовища, колумбарії, колумбарні стіни, 
культові споруди, похоронні бюро, служби та підприємства по 
наданню ритуальних послуг. 

Допускаються інші види використання, які є необхідними 
для забезпечення функціонування об’єктів підзони КС2. 

 

У територіальній підзоні КС2 забороняються будь-які види 
використання, не пов’язані безпосередньо із функціонуванням 
крематоріїв, кладовищ, колумбаріїв, похоронних бюро, служб 
та підприємств по наданню ритуальних послуг. 

 
В територіальній підзоні КС2 забезпечується: 
проектування та будівництво об’єктів відповідно до 

законодавства, державних стандартів, норм та правил; 
благоустрій територій; 
виконання заходів з протидії зсувам, обвалам, затопленню та 

підтопленню талими, дощовими і паводковими водами.  
дотримання встановленого режиму використання санітарно-

захисних зон та запровадження заходів для їх зменшення. 
 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПІДЗОНИ  ВИРОБНИЧИХ ЗОН  (В) 

 
В1 – територіальна підзона 

промислових підприємств та 
пов’язаних з ними виробничих 
об’єктів, комплексів науково-
виробничих установ І-ІІ класів 
шкідливості з відповідною 
транспортною інфраструктурою. 

 
 

 
У територіальній підзоні В1 до дозволених видів 

містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
капітальний ремонт промислових підприємств та пов’язаних з 
ними виробничих об’єктів, зокрема: 

виробничі та промислові підприємства I-ІІ класів 
шкідливості; 

підприємства, окремі об’єкти та споруди з виробництвами 
нижчого класу шкідливості  відносно основного виробництва; 

виробничо-лабораторні корпуси; 
науково-дослідницькі, проектні і конструкторські 

організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств; 
об’єкти та споруди технічного, транспортного та 

 
В територіальній підзоні В1 забороняється розміщення:  
житлової, громадської та рекреаційної забудови;  
установ охорони здоров’я, соціального забезпечення, 

закладів освіти, спортивних і фізкультурно-оздоровчих установ; 
зелених насаджень загального користування; 
складських комплексів, не пов'язаних з безпосереднім 

функціонуванням промислових підприємств; 
будь-яких інших видів використання, не пов’язаних 

безпосередньо із функціонуванням підприємств даної 
територіальної підзони. 

 
В територіальній підзоні В1 забезпечується: 
проектування та будівництво об’єктів відповідно до 
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інженерного забезпечення підприємств; 
приміщення для обслуговування персоналу, чергового 

аварійного персоналу, охорони підприємств; 
громадські споруди (адміністративні будівлі, заклади 

громадського харчування тощо), які обслуговують промислові 
підприємства. 

Допускаються інші види використання, що є необхідними 
для забезпечення функціонування промислових підприємств 
I-ІІ класів шкідливості відповідно до державних стандартів, 
норм та правил. 

 

законодавства, державних стандартів, норм та правил; 
благоустрій територій; 
ефективне та компактне використання територій;  
впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та 

методів виробництва; 
дотримання встановленого режиму використання санітарно-

захисних зон та запровадження заходів для їх зменшення. 

 
В2 – територіальна підзона 

промислових підприємств та 
пов’язаних з ними виробничих 
об’єктів, комплексів науково-
виробничих установ ІІІ-ІV класів 
шкідливості з відповідною 
транспортною інфраструктурою. 

 
 

 
У територіальній підзоні В2 до дозволених видів 

містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
капітальний ремонт промислових підприємств та пов’язаних з 
ними виробничих об’єктів, зокрема: 

виробничі та промислові підприємства ІІІ-ІV класів 
шкідливості; 

підприємства, окремі об’єкти та споруди з виробництвами 
нижчого класу шкідливості  відносно основного виробництва; 

виробничо-лабораторні корпуси; 
науково-дослідницькі, проектні і конструкторські 

організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств; 
об’єкти та споруди технічного, транспортного та 

інженерного забезпечення підприємств; 
приміщення для обслуговування персоналу, чергового 

аварійного персоналу, охорони підприємств; 
громадські споруд (адміністративні будівлі, заклади 

громадського харчування тощо), які обслуговують промислові 

 
В територіальній підзоні В2 забороняється розміщення:  
житлової, громадської та рекреаційної забудови;  
установ охорони здоров’я, соціального забезпечення, 

закладів освіти, спортивних і фізкультурно-оздоровчих установ; 
зелених насаджень загального користування; 
складських комплексів, не пов'язаних з безпосереднім 

функціонуванням промислових підприємств; 
промислових підприємств з вищим класом шкідливості; 
будь-яких інших видів використання, не пов’язаних 

безпосередньо із функціонуванням підприємств даної 
територіальної підзони. 

 
В територіальній підзоні В2 забезпечується: 
проектування та будівництво об’єктів відповідно до 

законодавства, державних стандартів, норм та правил; 
благоустрій територій; 
ефективне та компактне використання територій;  
впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та 
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підприємства. 
Допускаються інші види використання, що є необхідними 

для забезпечення функціонування промислових підприємств 
ІІІ-ІV класів шкідливості відповідно до державних стандартів, 
норм та правил. 

методів виробництва; 
дотримання встановленого режиму використання санітарно-

захисних зон та запровадження заходів для їх зменшення. 

 
В3 – територіальна підзона 

промислових підприємств та 
пов’язаних з ними виробничих 
об’єктів, комплексів науково-
виробничих установ V класу 
шкідливості. 

 
 

 
У територіальній підзоні В3 до дозволених видів 

містобудівної діяльності та використання території 
відносяться експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
капітальний ремонт промислових підприємств та пов’язаних з 
ними виробничих об’єктів, зокрема: 

виробничі та промислові підприємства V класів 
шкідливості; 

підприємства, окремі об’єкти та споруди з виробництвами 
нижчого класу шкідливості  відносно основного виробництва; 

виробничо-лабораторні корпуси; 
науково-дослідницькі, проектні і конструкторські 

організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств; 
об’єкти та споруди технічного, транспортного та 

інженерного забезпечення підприємств; 
приміщення для обслуговування персоналу, чергового 

аварійного персоналу, охорони підприємств; 
громадські споруд (адміністративні будівлі, заклади 

громадського харчування тощо), які обслуговують промислові 
підприємства. 

Допускаються інші види використання, що є необхідними 
для забезпечення функціонування промислових підприємств 
V класів шкідливості відповідно до державних стандартів, 
норм та правил. 

 
В територіальній підзоні В3 забороняється розміщення:  
житлової, громадської та рекреаційної забудови;  
установ охорони здоров’я, соціального забезпечення, 

закладів освіти, спортивних і фізкультурно-оздоровчих установ; 
зелених насаджень загального користування; 
складських комплексів, не пов'язаних з безпосереднім 

функціонуванням промислових підприємств; 
промислових підприємств з вищим класом шкідливості; 
будь-яких інших видів використання, не пов’язаних 

безпосередньо із функціонуванням підприємств даної 
територіальної підзони. 

 
В територіальній підзоні В3 забезпечується: 
проектування та будівництво об’єктів відповідно до 

законодавства, державних стандартів, норм та правил; 
благоустрій територій; 
ефективне та компактне використання територій;  
впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та 

методів виробництва; 
дотримання встановленого режиму використання санітарно-

захисних зон та запровадження заходів для їх зменшення. 
 



 

Таблиця 2 

Кодове позначення 
територіальної підзони 

Дозволені види містобудівної діяльності 
та використання території 

Регламентні вимоги та обмеження територіальних підзон * 

1 2 3 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ  (С)  

 
С – територіальна зона, в якій 

розміщуються об’єкти та установи 
спеціального призначення силових 
структур України. 

(територіальні підзони не 
визначаються)  

 

 
У територіальній зоні С до дозволених видів містобудівної 

діяльності та використання території відносяться 
експлуатація, будівництво, реконструкція та капітальний 
ремонт об’єктів, зокрема : 

будівлі та споруди силових структур України; 
казарми, клуби, спортивні об’єкти;  
будівлі та споруди пенітенціарної служби. 
Допускаються інші види використання, що є необхідними 

для забезпечення функціонування об’єктів та установ 
спеціального призначення. Також допускається розміщення 
службового житла відповідно до державних стандартів, норм 
та правил. 

 

 
В територіальній зоні С забороняється розміщення:  
житлової (окрім службового житла), громадської та 

рекреаційної забудови;  
установ охорони здоров’я, соціального забезпечення, 

закладів освіти; 
зелених насаджень загального користування; 
складських комплексів, не пов'язаних з безпосереднім 

функціонуванням об’єктів та установ спеціального 
призначення; 

будь-яких інших видів використання, не пов’язаних 
безпосередньо із функціонуванням об’єктів та установ 
спеціального призначення. 

В територіальній зоні С необхідно забезпечувати: 
проектування та будівництво об’єктів відповідно до 

законодавства, державних стандартів, норм та правил; 
дотримання режиму використання об’єктів та установ 

спеціального призначення. 
 

ЗОНИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ІК) 

 
ІК – територіальна зона історико-

культурного призначення 
складається з підзон територій 
пам’яток культурної спадщини, інших 
охоронюваних територій та об’єктів, 
а також зон їх охорони, що можуть 

 
У територіальній зоні історико-культурного призначення 

до дозволених видів містобудівної діяльності та використання 
територій відносяться: 

експлуатація, реконструкція, реставрація, реабілітація та 
пристосування, ремонт об’єктів культурної спадщини 
історичної фонової забудови та благоустрій територій; 

 
У межах територіальної зони історико-культурного 

призначення забороняється: 
будівництво висотних будівель та забудови підвищеної 

поверховості в зонах регулювання забудови першої та другої 
категорії, а також на територіях заповідників, буферних та 
охоронних зон;  
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охоплювати житлові, громадські та 
інші територіальні підзони.   

експлуатація, будівництво, реконструкція та ремонт 
будівель і споруд іншого функціонального призначення, які не 
віднесені до об’єктів культурної спадщини;  

прокладання нових (за межами територій пам’яток) та 
реконструкція існуючих інженерних мереж та споруд. 

У територіальній зоні історико-культурного призначення 
допускаються інші види використання відповідно до 
пам’яткоохоронного законодавства, та режимів використання 
територій пам’яток, заповідників, зон охорони пам’яток та 
історичних ареалів, наведених у таблиці 3.  

 

зміна пам’яток культурної спадщини; 
зміна параметрів історичної забудови; 
зміна історичного розпланування;  
забороняється містобудівна діяльність з порушенням 

пам’ятко-охоронного законодавства, державних стандартів, 
норм і правил. 

 
У межах територіальної зони історико-культурного 

призначення забезпечується:  
охорона та збереження пам’яток культурної спадщини та 

історичного середовища;  
проектування та будівництво об’єктів відповідно до 

законодавства, державних стандартів, норм та правил; 
дотримання режимів використання територій пам’яток, 

заповідників, зон охорони пам’яток та історичних ареалів, 
наведених у таблиці 3. 

  

ЗОНИ  ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО  ФОНДУ  (ПЗФ) 

 
ПЗФ – територіальні зони об’єктів 

природно-заповідного фонду. 
Допускається також 

встановлювати територіальні підзони 
окремих об’єктів ПЗФ в межах 
територіальних підзон рекреаційно-
туристичних, зелених насаджень 
загального користування, міських 
лісів та інших.  

 

 
В межах територіальних зон ПЗФ до дозволених видів 

містобудівної діяльності та використання території 
відносяться природні території та штучно створені об’єкти, 
зокрема;  

природні території та об’єкти:  
природні заповідники,  
національні природні парки,  
біосферні заповідники,  
регіональні ландшафтні парки,  
заказники,  
пам’ятки природи,  

 
У межах територіальної зони ПЗФ забороняється 

містобудівна діяльність, що суперечить завданням збереження 
цінного природного комплексу. 

 
На територіях регіональних ландшафтних парків та штучно 

створених об’єктів допускається створення підзон озеленених 
територій загального користування з виділенням підзон 
активного відпочинку, з пляжами та супутніми об’єктами 
громадського обслуговування. 
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заповідні урочища; 
природоохоронні ландшафти;  
штучно створені об’єкти: ботанічні сади, дендрологічні 

парки, - зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва. 

Території та об’єкти природно-заповідного фонду з 
додержанням вимог, встановлених Законом України «Про 
природно-заповідний фонд України» та іншими 
законодавчими актами, можуть використовуватися у 
природоохоронних науково-дослідних оздоровчо-
рекреаційних освітньо-виховних цілях, для потреб 
моніторингу навколишнього природного середовища. 

Зазначені види використання можуть здійснюватися лише 
за умови, що така діяльність не суперечить цільовому 
призначенню територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, встановленим вимогам щодо охорони, відтворення та 
використання їх природних комплексів та окремих об’єктів. 

У підзоні об’єктів природно-заповідного фонду 
дозволяються також види використання для будівництва, 
реконструкції таких об’єктів: 

установи та організації, у віданні яких перебувають ці 
території та об’єкти; 

наукові підрозділи, служби охорони, господарського та 
іншого обслуговування; 

відповідно обладнані експозиційні зони, що 
встановлюються адміністрацією. 

Вказані види використання можуть здійснюватися лише за 
умови, що така діяльність не суперечить цільовому 
призначенню територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, встановленим вимогам щодо охорони, відтворення та 
використання їх природних комплексів та окремих об’єктів. 

 


