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2. ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПЛАНУВАЛЬНОГО  УТВОРЕННЯ  1.3.019  «БАБИН ЯР» 

 

Планувальне утворення 1.3.019 «Ландшафтний район «Бабин Яр» розташоване у північно-західній 
нагірній частині центральної планувальної зони міста Києва, охоплює історичні місцевості Дорогожичі, 
урочищ Бабин яр і Реп’яхів яр Шевченківського адміністративного району. Територія планувального 
утворення відома з давньоруського періоду як передмістя Дорогожичі. З середині ХІХ ст. тут існувало 
Лук’янівське міське кладовище, де ховали представників різних конфесій.  

На території цього району в урочищі Бабин Яр під час німецько-фашистської окупації Києва 
знаходилося одне з найбільших місць масового знищення гітлерівцями мирного населення переважно 
єврейської національності а також військовополонених. В повоєнні часи на території Бабиного яру було 
споруджено меморіальний комплекс на честь радянських громадян, що загинули тут у 1941-43 роках. 
Поруч розташована паркова зона Кирилівського гаю. 

У 1961 році біля північних меж планувального утворення сталася техногенна катастрофа, відома як 
«Куренівська трагедія», коли потужний селевий потік з відходів цегляних заводів, якими з 1950р. була 
заповнена частина яру, перетворившись на пульпу, крізь прорвану дамбу затопив Куренівку і призвів до 
численних жертв. 

Основне функціональне призначення території планувального утворення, що розглядається – 
рекреаційні, озеленені території, територія кладовища. 

Рельєф південної частини планувального утворення має переважно рівнинний характер, з 
незначними (до 4 м) перепадами висот. Північна частина за характером ландшафту більш активна, з 
крутими схилами яру та загальним пониженням рельєфу в бік долини Дніпра. Перепад абсолютних 
відміток земної поверхні в межах планувального утворення становить від 110,1 до 184,4 м (за 
Балтійською системою висот). 

Орієнтовна площа території планувального утворення складає 166,96 га. 

 

Найменування та кодове позначення територіальних зон та підзон 
 

 

Кодове 
позначення 

територі- 
альних зон 

Найменування  
територіальних зон 

Кодові позначення та найменування територіальних підзон * 

1 2 3 

Г Громадські Г1 - адміністративних будівель для забезпечення діяльності органів 
законодавчої, державної виконавчої та судової влади, а також 
дипломатичних представництв; 

Г2 - об’єктів адміністративно-ділового, науково-адміністративного, 
призначення, фінансових установ; 

Г3 - закладів вищої та середньої спеціальної освіти; 
Г4 - спеціалізованих закладів культури, мистецтва, дозвілля та 

спорту; 
Г5 - спеціалізованих медичних центрів, лікарень, поліклінік (окремо 

розташованих), діагностичних і лікувальних комплексів; 
Г6 - науково-дослідних інститутів та науково-виробничих комплексів; 
Г7 - торгівельних, торговельно-розважальних центрів, ринків. 

ГЖ Громадсько-житлові 

 

ГЖ – змішаної громадсько-житлової забудови 

у територіальній зоні ГЖ можуть розміщуватись територіальні 
підзони Г2, Г4, Г7, Ж4, ДН 

Ж Житлові Ж1 - малоповерхової (до 3 поверхів  включно) змішаної садибної та 
блокованої багатоквартирної житлової забудови; 

Ж2  - середньоповерхової (4-5 поверхів включно) багатоквартирної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
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житлової забудови; 
Ж3 - багатоповерхової (6-9 поверхів включно) та підвищеної 

поверховості  (10-16 поверхів  включно)  житлової забудови; 
Ж4 - змішаної  середньо-, багатоповерхової, підвищеної поверховості 

та висотної  (17 поверхів і вище) багатоквартирної житлової 
забудови; 

ДН - дитячих навчальних закладів. 

Р Ландшафтно-рекреаційні Р1 -  активного відпочинку та масового дозвілля населення, що 
формується у парках, лісопарках, лугопарках та гідропарках; 

Р2 - озеленених територій загального користування для відпочинку 
населення; 

Р3 - озеленених територій спеціального призначення, які 
використовуються для санітарно-захисних зон, охоронних зон 
та інших територіальних підзон з особливими умовами щодо 
захисного озеленення; 

Р4 - міських лісів; 
Р5 - рекреаційно-туристична; 
РС - садових та дачних товариств; 
РВ - водних об’єктів: річка, протока, затока, озеро, водосховище, 

ставок, канал. 

К Курортні підзони для даної територіальної зони не визначаються 

С Спеціальні підзони для даної територіальної зони не визначаються 

ТР Транспортні ТР1 - об’єктів транспорту (залізничного, повітряного та річкового); 

ТР2 - об’єктів автомобільного транспорту, в тому числі зовнішнього; 

ТР3 - об’єктів міського електротранспорту. 

ТРВ Вулиць і доріг підзони для даної територіальної зони не визначаються 

ІН Інженерної 
інфраструктури 

ІН1 - магістральних (головних) мереж та об’єктів водо-, електро-, 
тепло-, газопостачання, водовідведення, зв’язку; 

ІН2 - розподільчих мереж та об’єктів водо-, електро-, тепло-, газо-
постачання, водовідведення, зв’язку, а також споруд для 
інженерної підготовки та захисту території. 

КС Комунально-складські КС1 - розміщення груп і окремих підприємств, які забезпечують   
потреби у зберіганні товарів та надання комунальних та 
побутових послуг; 

КС2 - кладовищ, крематоріїв, колумбаріїв. 

В Виробничі В1 - промислових підприємств та пов’язаних з ними виробничих 
об’єктів, комплексів науково-виробничих установ І-ІІ класів 
шкідливості з відповідною транспортною інфраструктурою; 

В2 - промислових підприємств та пов’язаних з ними виробничих 
об’єктів, комплексів науково-виробничих установ ІІІ-ІV класів 
шкідливості з відповідною транспортною інфраструктурою; 

В3 - промислових підприємств та пов’язаних з ними виробничих 
об’єктів, комплексів науково-виробничих установ V класу 
шкідливості. 

*  Територіальні зони, визначені Схемою зонування території міста Києва, можуть включати підзони інших 
територіальних зон. 
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3. ТАБЛИЦІ  РЕГЛАМЕНТІВ  

ТА  ГРАНИЧНИХ  ПАРАМЕТРІВ  ЗАБУДОВИ  

КВАРТАЛІВ  ПЛАНУВАЛЬНОГО  УТВОРЕННЯ  

1.3.019  «БАБИН ЯР» 

 



1 2

Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

3

ТР3 Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: 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).

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона ТР3.

Частково потрапляє до санітарно-захисних зон від комунальних 

об’єктів (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.2), потрапляє до зони 

обмеженного використання території від аеропортів (конічна 

поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) (Регламенти - див. 

том1 табл. 4, п.4.3).

Частково потрапляє до території національних та державних 

історико-культурних заповідників (Регламенти - див. том 1 табл.3, 

п.3), потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 

історичного ареалу: Лук'янівсько-Татарський.

КВАРТАЛ 21030.а

Містобудівні регламенти територіальних підзон

квартал 21030.а
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та обмежень

Регламентні обмеження

(опис та посилання)
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Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Р2.2.п Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: експлуатація, 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; 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.

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона Р2.

Частково потрапляє до санітарно-захисних зон від комунальних 

об’єктів (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.2), потрапляє до зони 

обмеженного використання території від аеропортів (конічна 

поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) (Регламенти - див. 

том1 табл. 4, п.4.3).
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Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: експлуатація, 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; 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.

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона Р2.

Р2.1

Частково потрапляє до території національних та державних 

історико-культурних заповідників (Регламенти - див. том 1 табл.3, 

п.3), частково потрапляє до зони регулювання забудови 3-ої 

категорії (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.8), потрапляє до 

території пам'яток археології та їх охоронних зон (Регламенти - див. 

том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до історичного ареалу: 

Лук'янівсько-Татарський.
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Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

Частково потрапляє до санітарно-захисних зон від промислових 

об’єктів (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.1), частково потрапляє 

до санітарно-захисних зон від комунальних об’єктів (Регламенти - 

див. том1 табл. 4, п.3.2), потрапляє до зони обмеженного 

використання території від аеропортів (конічна поверхня (висота 

будівель від 50м до 150м)) (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3), 

частково потрапляє до природно-заповідного фонду (Регламенти 

відповідно до ЗУ «Про природно-заповідний фонд»).

Частково потрапляє до території національних та державних 

історико-культурних заповідників (Регламенти - див. том 1 табл.3, 

п.3), частково потрапляє до території охоронних зон 

пам’яток(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.4), частково потрапляє 

до зони регулювання забудови 3-ої категорії (Регламенти - див. том 

1 табл.3, п.8), потрапляє до території пам'яток археології та їх 

охоронних зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), частково 

потрапляє до території пам'ятки ландшафту місцевого значення 

«Історичний ландшафт Київських гір і долини р. 

Дніпра»(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.10), частково потрапляє 

до території пам'яток та щойно виявлених об’єктів культурної 

спадщини (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.12), територія 

віднесена до історичного ареалу: Лук'янівсько-Татарський.
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Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

КС1 Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: 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.

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона КС1.

Потрапляє до зони обмеженного використання території від 

аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3), частково потрапляє до 

природно-заповідного фонду (Регламенти відповідно до ЗУ «Про 

природно-заповідний фонд»).

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), потрапляє до території 

пам'ятки ландшафту місцевого значення «Історичний ландшафт 

Київських гір і долини р. Дніпра»(Регламенти - див. том 1 табл.3, 

п.10), частково потрапляє до території пам'яток та щойно 

виявлених об’єктів культурної спадщини (Регламенти - див. том 1 

табл.3, п.12), територія віднесена до історичного ареалу: 

Лук'янівсько-Татарський.
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Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Г6 Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: 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, 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; 

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.

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона Г6.

Потрапляє до зони обмеженного використання території від 

аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3), частково потрапляє до 

природно-заповідного фонду (Регламенти відповідно до ЗУ «Про 

природно-заповідний фонд»).
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Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги
Г4.2 Дозволені види використання 

території

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), потрапляє до території 

пам'ятки ландшафту місцевого значення «Історичний ландшафт 

Київських гір і долини р. Дніпра»(Регламенти - див. том 1 табл.3, 

п.10), частково потрапляє до території пам'яток та щойно 

виявлених об’єктів культурної спадщини (Регламенти - див. том 1 

табл.3, п.12), територія віднесена до історичного ареалу: 

Лук'янівсько-Татарський.

Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

    Дозволяється: 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 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. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона Г4.

Потрапляє до зони обмеженного використання території від 

аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3).
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Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

Г4.1 Дозволені види використання 

території

Частково потрапляє до території національних та державних 

історико-культурних заповідників (Регламенти - див. том 1 табл.3, 

п.3), потрапляє до зони регулювання забудови 3-ої категорії 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.8), потрапляє до території 

пам'яток археології та їх охоронних зон (Регламенти - див. том 1 

табл.3, п.9), територія віднесена до історичного ареалу: 

Лук'янівсько-Татарський.

    Дозволяється: 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 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.

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона Г4.
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квартал 21030.а

Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

Г2.п Дозволені види використання 

території

Частково потрапляє до санітарно-захисних зон від промислових 

об’єктів (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.1), потрапляє до 

санітарно-захисних зон від комунальних об’єктів (Регламенти - див. 

том1 табл. 4, п.3.2), потрапляє до зони обмеженного використання 

території від аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м 

до 150м)) (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3).

Потрапляє до зони регулювання забудови 3-ої категорії 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.8), потрапляє до території 

пам'яток археології та їх охоронних зон (Регламенти - див. том 1 

табл.3, п.9), територія віднесена до історичного ареалу: 

Лук'янівсько-Татарський.

    Дозволяється: 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 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. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона Г2.
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Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

Потрапляє до зони обмеженного використання території від 

аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3).

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), потрапляє до території 

пам'ятки ландшафту місцевого значення «Історичний ландшафт 

Київських гір і долини р. Дніпра»(Регламенти - див. том 1 табл.3, 

п.10), територія віднесена до історичного ареалу: Лук'янівсько-

Татарський.
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існуючий максимальний існуючий
мінімально 

допустимий

1 2 3 4 5 6

ТР3 3
Згідно

ДБН 360-92**
3 Не нормується

Р2.2.п 0
Згідно

ДБН 360-92**
8 65

Р2.1 0
Згідно

ДБН 360-92**
90 65

КС1 38
Згідно

ДБН 360-92**
8 3 кв.м/роб

Г6 0
Згідно

ДБН 360-92**
53 40

Г4.2 0
Згідно

ДБН 360-92**
100 40

Г4.1 0
Згідно

ДБН 360-92**
20 40

Г2.п 9
Згідно

ДБН 360-92**
8 40

Граничні параметри забудови

Визначається згідно чинних 

державних будівельних норм
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1 2 3

Р2 Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: експлуатація, 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; 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.

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона Р2.

КВАРТАЛ 21032.а

Містобудівні регламенти територіальних підзон
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Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

Ж2.п Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 

реставрація, санація, капітальний ремонт об’єктів, зокрема: 

багатоквартирні житлові будинки, будинки готельного типу, 

гуртожитки з поверховістю до 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; 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-

Частково потрапляє до зони обмеженного використання території 

від аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3), частково потрапляє до 

природно-заповідного фонду (Регламенти відповідно до ЗУ «Про 

природно-заповідний фонд»).

Частково потрапляє до території охоронних зон 

пам’яток(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.4), частково потрапляє 

до території пам'яток археології та їх охоронних зон (Регламенти - 

див. том 1 табл.3, п.9), потрапляє до території пам'ятки ландшафту 

місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. 

Дніпра»(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.10), частково потрапляє 

до території пам'яток та щойно виявлених об’єктів культурної 

спадщини (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.12), територія 

віднесена до історичного ареалу: Лук'янівсько-Татарський.
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Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

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. 

    Допускається, як виняток, розміщення окремих багатоповерхових 

будинків (до 9 пов.), за умов дотримання норм інсоляції та інших 

містобудівних, санітарно-гігієнічних, екологічних, протипожежних, 

історико-містобудівних вимог. 

    Допускаються  інші види використання території, що є 

необхідними для забезпечення функціонування дозволених видів 

використання в межах даної підзони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона Ж2.

Потрапляє до зони обмеженного використання території від 

аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3).

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), потрапляє до території 

пам'ятки ландшафту місцевого значення «Історичний ландшафт 

Київських гір і долини р. Дніпра»(Регламенти - див. том 1 табл.3, 

п.10), територія віднесена до історичного ареалу: Лук'янівсько-

Татарський.
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Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: 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 забудова); зблоковані 

житлові будинки поверховістю до 3 поверхів з виходом з кожної 

квартири на земельну ділянку; багатоквартирні житлові будинки 

поверховістю до 3 поверхів; будинки житлові готельного типу до 3 

поверхів; багатоквартирні житлові будинки до 3 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 

санітарних і протипожежних норм; об’єкти пожежної охорони 

(гідранти, резервуари, протипожежні водоймища); офіси вбудовані 

або окремо розташовані малоповерхові офісні та адміністративно-

ділові будинки; поштові відділення, телефонні і телеграфні станції; 

аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, амбулаторії; 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.

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона Ж1.

Потрапляє до зони обмеженного використання території від 

аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3).

Ж1
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квартал 21032.а

Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), потрапляє до території 

пам'ятки ландшафту місцевого значення «Історичний ландшафт 

Київських гір і долини р. Дніпра»(Регламенти - див. том 1 табл.3, 

п.10), територія віднесена до історичного ареалу: Лук'янівсько-

Татарський.
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існуючий максимальний існуючий
мінімально 

допустимий

1 2 3 4 5 6

Р2 0
Згідно

ДБН 360-92**
97 65

Ж2.п 0
Згідно

ДБН 360-92**
87 25

Ж1 0
Згідно

ДБН 360-92**
100 25

Граничні параметри забудови

Визначається згідно чинних 

державних будівельних норм
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1 2 3

Р2 Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: експлуатація, 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; 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.

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона Р2.

КВАРТАЛ 21053.а

Містобудівні регламенти територіальних підзон
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квартал 21053.а

Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

КС1 Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: 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.

Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона КС1.

Потрапляє до санітарно-захисних зон від промислових об’єктів 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.1), потрапляє до санітарно-

захисних зон від комунальних об’єктів (Регламенти - див. том1 табл. 

4, п.3.2), потрапляє до зони обмеженного використання території 

від аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3), частково потрапляє до 

санітарно-захисної зони закритих кладовищ (по закінченню 

кладовищного періоду) (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.3).

Частково потрапляє до санітарно-захисних зон від промислових 

об’єктів (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.1), потрапляє до 

санітарно-захисних зон від комунальних об’єктів (Регламенти - див. 

том1 табл. 4, п.3.2), частково потрапляє до зони обмеженного 

використання території від аеропортів (внутрішня горизонтальна 

поверхня (висота будівель до 50м)) (Регламенти - див. том1 табл. 4, 

п.4.2), частково потрапляє до зони обмеженного використання 

території від аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м 

до 150м)) (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3), частково 

потрапляє до санітарно-захисної зони закритих кладовищ (по 

закінченню кладовищного періоду) (Регламенти - див. том1 табл. 4, 

п.3.3).

Частково потрапляє до території національних та державних 

історико-культурних заповідників (Регламенти - див. том 1 табл.3, 

п.3), потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 

історичного ареалу: Лук'янівсько-Татарський.
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квартал 21053.а

Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: 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 котельні, 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. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона ІН2.

Потрапляє до санітарно-захисних зон від промислових об’єктів 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.1), потрапляє до санітарно-

захисних зон від комунальних об’єктів (Регламенти - див. том1 табл. 

4, п.3.2), потрапляє до зони обмеженного використання території 

від аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3), частково потрапляє до 

санітарно-захисної зони закритих кладовищ (по закінченню 

кладовищного періоду) (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.3).

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 

історичного ареалу: Лук'янівсько-Татарський.

ІН2

Частково потрапляє до території національних та державних 

історико-культурних заповідників (Регламенти - див. том 1 табл.3, 

п.3), потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 

історичного ареалу: Лук'янівсько-Татарський.
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існуючий максимальний існуючий
мінімально 

допустимий

1 2 3 4 5 6

Р2 0
Згідно

ДБН 360-92**
91 30

КС1 51
Згідно

ДБН 360-92**
4 3 кв.м/роб

ІН2 16
Згідно

ДБН 360-92**
22 Не нормується

Граничні параметри забудови

Визначається згідно чинних 

державних будівельних норм
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1 2

Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

КС1.2 Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: 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 

3

КС2 Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: 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.

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона КС2.

Частково потрапляє до санітарно-захисних зон від промислових 

об’єктів (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.1), потрапляє до 

санітарно-захисних зон від комунальних об’єктів (Регламенти - див. 

том1 табл. 4, п.3.2), потрапляє до зони обмеженного використання 

території від аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м 

до 150м)) (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3),отрапляє до 

санітарно-захисної зони закритих кладовищ (по закінченню 

кладовищного періоду) (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.3).

Частково потрапляє до зони регулювання забудови 3-ої категорії 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.8), потрапляє до території 

пам'яток археології та їх охоронних зон (Регламенти - див. том 1 

табл.3, п.9), територія віднесена до історичного ареалу: 

Лук'янівсько-Татарський.

КВАРТАЛ 21053.б

Містобудівні регламенти територіальних підзон
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квартал 21053.б

Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: 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.

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона КС1.

КС1.1

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.

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона КС1.

Потрапляє до санітарно-захисних зон від промислових об’єктів 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.1), потрапляє до санітарно-

захисних зон від комунальних об’єктів (Регламенти - див. том1 табл. 

4, п.3.2), потрапляє до зони обмеженного використання території 

від аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3), частково потрапляє до 

санітарно-захисної зони закритих кладовищ (по закінченню 

кладовищного періоду) (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.3).

Потрапляє до зони регулювання забудови 3-ої категорії 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.8), потрапляє до території 

пам'яток археології та їх охоронних зон (Регламенти - див. том 1 

табл.3, п.9), територія віднесена до історичного ареалу: 

Лук'янівсько-Татарський.
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Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

ІН1 Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: 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. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона ІН1.

Частково потрапляє до санітарно-захисних зон від промислових 

об’єктів (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.1), потрапляє до 

санітарно-захисних зон від комунальних об’єктів (Регламенти - див. 

том1 табл. 4, п.3.2), потрапляє до зони обмеженного використання 

території від аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м 

до 150м)) (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3), частково 

потрапляє до санітарно-захисної зони закритих кладовищ (по 

закінченню кладовищного періоду) (Регламенти - див. том1 табл. 4, 

п.3.3).

Потрапляє до санітарно-захисних зон від промислових об’єктів 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.1), потрапляє до санітарно-

захисних зон від комунальних об’єктів (Регламенти - див. том1 табл. 

4, п.3.2), потрапляє до зони обмеженного використання території 

від аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3),отрапляє до санітарно-

захисної зони закритих кладовищ (по закінченню кладовищного 

періоду) (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.3).

Потрапляє до зони регулювання забудови 3-ої категорії 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.8), потрапляє до території 

пам'яток археології та їх охоронних зон (Регламенти - див. том 1 

табл.3, п.9), територія віднесена до історичного ареалу: 

Лук'янівсько-Татарський.
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Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

Потрапляє до зони регулювання забудови 3-ої категорії 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.8), потрапляє до території 

пам'яток археології та їх охоронних зон (Регламенти - див. том 1 

табл.3, п.9), територія віднесена до історичного ареалу: 

Лук'янівсько-Татарський.
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існуючий максимальний існуючий
мінімально 

допустимий

1 2 3 4 5 6

КС2 0
Згідно

ДБН 360-92**
0 3 кв.м/роб

КС1.2 53
Згідно

ДБН 360-92**
43 3 кв.м/роб

КС1.1 56
Згідно

ДБН 360-92**
4 3 кв.м/роб

ІН1 15
Згідно

ДБН 360-92**
47 Не нормується

Граничні параметри забудови

Визначається згідно чинних 

державних будівельних норм

квартал 21053.б
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1 2

Вимоги та обмеження щодо 

охорони навколишнього 

природного середовища та 

щодо природних і техногенних 

явищ

Вимоги та обмеження щодо 

охорони культурної спадщини

Інші регламентні обмеження 

та вимоги

3

КС2 Дозволені види використання 

території

    Дозволяється: 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.

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона КС2.

Частково потрапляє до санітарно-захисних зон від промислових 

об’єктів (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.1), потрапляє до 

санітарно-захисних зон від комунальних об’єктів (Регламенти - див. 

том1 табл. 4, п.3.2), потрапляє до зони обмеженного використання 

території від аеропортів (конічна поверхня (висота будівель від 50м 

до 150м)) (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.4.3),отрапляє до 

санітарно-захисної зони закритих кладовищ (по закінченню 

кладовищного періоду) (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.3).

Частково потрапляє до території національних та державних 

історико-культурних заповідників (Регламенти - див. том 1 табл.3, 

п.3), частково потрапляє до зони регулювання забудови 3-ої 

категорії (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.8), потрапляє до 

території пам'яток археології та їх охоронних зон (Регламенти - див. 

том 1 табл.3, п.9), територія частково віднесена до історичного 

ареалу: Лук'янівсько-Татарський.

КВАРТАЛ 21067.а

Містобудівні регламенти територіальних підзон

квартал 21067.а
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(опис та посилання)
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існуючий максимальний існуючий
мінімально 

допустимий

1 2 3 4 5 6

КС2 1
Згідно

ДБН 360-92**
2 3 кв.м/роб

Визначається згідно чинних 

державних будівельних норм
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Граничні параметри забудови

34


	Зонінг ПЗ 1_Том 20 Бабин Яр
	1.3.019 таблица



