
Таблиця 3.   ВИМОГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
Таблиця 3 

№ 
п/п 

Території та об’єкти культурної 
спадщини Пам’яткоохоронні регламентні вимоги та обмеження  

1 2 3 

1 Територія об’єктів всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО «Собор Святої 
Софії з прилеглими монастирськими 
будівлями, ансамбль Києво-
Печерської лаври» 

 

 

Забороняється: 
- нове будівництво та реконструкція об’єктів, що суперечить принципам збереження та реставрації пам'яток і об’єктів культурної 
спадщини, їх музеєфікації та реабілітації, регенерації історичної забудови, розміщення промислових об’єктів та господарських об’єктів, 
розміщення зовнішньої реклами, за виключенням інформаційних стендів. 
 

Допускається:  
- реставрація і реабілітація пам’яток, регенерація історичної забудови, санація території та реконструкція існуючих споруд (будівель), 
які не являються пам’ятками, без збільшення їх висотних та просторових параметрів по відношенню до збережених історичних 
будівель і лише на основі проектів, погоджених в установленому порядку. 
 

Забезпечується:  
- охорона та збереження пам’яток культурної спадщини та історичного середовища;  
- розробка проектів реставрації, реабілітації та пристосування об’єктів відповідно до законодавства, державних стандартів, норм та правил. 
 

2 Територія охоронної (буферної) зони 
об’єктів всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Собор Святої Софії з 
прилеглими монастирськими 
будівлями, ансамбль Києво-
Печерської лаври» 

 

Забороняється: 
- нове будівництво будинків та споруд висотністю вище існуючої історичної забудови, розміщення висотних будинків та будівель 
підвищеної поверховості;  
- зміна історичного розпланування, сформованого традиційною забудовою; 
- розміщення промислових підприємств; 
- зміна історичного силуету та розміщення нових будівель, надбудов, що погіршують сприйняття ансамблю Святої Софії та Києво-
Печерської лаври з визначених історико-архітектурним опорним планом видових точок;  
- розміщення рекламоносіїв (билбордів, троллів, сіті-лайтів, тощо), що змінюють характер історичного середовища та заважають 
огляду пам’яток на території охоронної зони. 
 

Допускається: 
- перетворення, що сприяють регенерації характерних рис історичного середовища ансамблів та створення оптимальних умов для 
огляду ансамблів, їх традиційного оточення; 
- реконструкція існуючих житлових, громадських та інших об’єктів без збільшення їх висоти та площі забудови;  
- нове будівництво обєктів мало- та середньоповерхового житла, об’єктів громадського призначення та туристичної інфраструктури 
на вільних ділянках (в місцях втрачених малоцінних будівель, споруд і на недоосвоєних історично ділянках) за проектами, 
погодженими згідно чинного пам’яткоохоронного законодавства з обмеженням параметрів (див. таблицю «Граничні параметри 
забудови» до Зонінгу відповідного планувального утворення).  
 



 

Таблиця 3 

№ 
п/п 

Території та об’єкти культурної 
спадщини Пам’яткоохоронні регламентні вимоги та обмеження  

1 2 3 

Забезпечується:  
- збереження історичного розпланування, масштабу і характеру просторової забудови територій, прилеглих до ансамблю споруд 
Софійського собору та Києво-Печерської лаври з додержанням особливостей історичної парцеляції, існуючих ліній забудови та її силуету; 
- реставрація і пристосування пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, благоустрій територій; 
- ремонтно-реставраційні роботи на об’єктах фонової історичної забудови, що підлягають збереженню; 
- збереження архітектурно-містобудівних особливостей традиційного середовища; 
- санація території з можливим новим будівництвом за умови збереження традиційного характеру середовища; 
- комплекс робіт по забезпеченню сприятливого для пам’яток гідрологічного режиму, пожежної безпеки, захисту від техногенного 
впливу, динамічних навантажень та інших негативних впливів;  
- нейтралізація дисгармонійних традиційному характеру середовища будівель і споруд;  
- впорядкування зелених насаджень, що перешкоджають огляду пам’яток архітектури та історичних містобудівних комплексів;  
- проведення археологічних досліджень і музеєфікації археологічних об’єктів; заборона розкопування «на знесення» археологічного 
культурного шару; резервування не розкопаних ділянок культурного шару як еталону на майбутнє; 
- завчасне інформування Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про всі архітектурні перетворення, заплановані в буферній зоні; 
- розробка проектів реконструкції (нового будівництва) будівель і споруд в охоронній (буферній) зоні відповідно до законодавства, 
державних стандартів, норм та правил та за проектами, погодженими в установленому порядку. 
 

3 Території національних та державних 
історико-культурних заповідників 

 

Забороняється: 
- діяльність, що негативно впливає або може негативно вплинути на стан збереження об’єктів культурної спадщини, режим їх 
охорони та використання; 
- розкопування «на знесення» археологічного культурного шару по всій його площі й на всю глибину; 
- нове будівництво, земляні роботи, прокладання транспортних комунікацій та інженерних мереж, якщо це не пов'язано з 
забезпеченням функціонування заповідників (музеїв) та їх пам'яток, а також у разі, якщо ці роботи порушують підземні частини 
пам'яток або гідрологічний режим території; 
- влаштування повітряних високовольтних ліній електромереж. 
 

Допускається: 
- облаштування об'єктів громадського обслуговування та туристичної інфраструктури відповідно до затверджених планів організацій 
територій заповідників. 
 

Забезпечується: 
- збереження пам'яток та об'єктів культурної спадщини, охорона археологічного культурного шару, традиційного характеру 
середовища (ландшафту, історично сформованого розпланування, парцеляції, забудови, елементів історичного благоустрою); 



 

Таблиця 3 

№ 
п/п 

Території та об’єкти культурної 
спадщини Пам’яткоохоронні регламентні вимоги та обмеження  

1 2 3 

- проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, пристосування, музеєфікації пам'яток, регенерації їх середовища, 
благоустрій та озеленення території, реконструкція і прокладання інженерних мереж, необхідних для експлуатації заповідників; 
- комплекс робіт по забезпеченню сприятливого для пам’яток гідрологічного режиму, пожежної безпеки, захисту від техногенного 
впливу, динамічних навантажень та інших негативних впливів;  
- проведення археологічних досліджень з музеєфікацією виявлених розкопками стародавніх будівель і споруд. Будь-яким земляним 
та будівельним роботам, запланованим на територіях заповідників, повинні передувати археологічні дослідження (розкопки), а самі 
роботи повинні здійснюватися під наглядом фахівця-археолога; 
- розробка проектів реставрації, реабілітації та пристосування об’єктів відповідно до законодавства, державних стандартів, норм та правил. 

 

4 Території охоронних зон пам’яток 
 

Забороняється: 
- нове будівництво будинків та споруд висотністю вище існуючих пам’яток та об’єктів історичної забудови; 
- містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідних 
органів охорони культурної спадщини, а також прокладання транспортних комунікацій, інженерних мереж, які порушують підземні 
частини будівель, споруд або гідрологічний режим території, влаштування високовольтних повітряних ліній електромереж, інша 
містобудівна діяльність, яка не відповідає вимогам охорони культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища. 
 

Допускається: 
- регенерація історичного середовища, благоустрій території, озеленення; 
- роботи з консервації, реставрації, реабілітації, пристосування, музеєфікації пам'яток; 
- вибіркове будівництво та реконструкція існуючих об’єктів, що не порушує традиційного характеру середовища, історично 
сформованого розпланування і парцеляції забудови. 
 

Забезпечується:  
- охорона археологічного культурного шару, проведення археологічних досліджень; 
- дотримання масштабу, кольорової гамми фасадів історичної забудови, об’ємно-просторова ув`язка з прилеглою історичною 
забудовою при здійсненні будівництва та реконструкції; 
- забезпечення сприятливого для пам’яток гідрологічного режиму із забороною змінювати підземні параметри для існуючих та нових 
об’єктів; 
- розробка проектів реставрації, реабілітації та пристосування, реконструкції, нового будівництва об’єктів відповідно до законодавства, 
державних стандартів, норм та правил. 
 

5 Зона охоронюваного ландшафту 
 

Забороняється: 
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спадщини Пам’яткоохоронні регламентні вимоги та обмеження  

1 2 3 

- будівництво, яке негативно впливає та змінює характер природного та історичного ландшафту; 
- будівництво нових житлових утворень та промислових підприємств;  
- розміщення, будівництво капітальних споруд у прибережних захисних смугах водних об’єктів, окрім тих, що споруджуються згідно 
чинного водного законодавства. 
 

Забезпечується:  
- охорона природного оточення, збереження, відтворення цінних природних і пейзажних якостей;  
- збереження і регулювання рослинності, заходи щодо зміцнення берегових територій, схилів ярів, нейтралізація дисгармонуючих 
будинків і споруд, що спотворюють історичний ландшафт; 
- розробка проектів реставрації, реабілітації та пристосування, реконструкції, нового будівництва об’єктів відповідно до законодавства, 
державних стандартів, норм та правил. 
 

Допускається: 
- господарська діяльність, що не порушує характер ландшафту; 
- зведення окремих нових будівель та реконструкція існуючих, що не порушують цінних якостей ландшафту; 
- використання відкритих галявин та луків для епізодичних масових свят та гулянь з встановленням тимчасових збірно-розбірних споруд; 
- створення лукопарків та гідропарків з відповідними технічними заходами та впорядженням, що не впливають негативно на 
ландшафт та не змінюють його характеру.  

6 Зони регулювання забудови 1-ої 
категорії 

 

 

Забороняється: 
- розміщення нових промислових підприємств, транспортних, складських та інших споруд, що створюють значні вантажні потоки, 
забруднюють повітряний та водний басейни, вогне- та вибухонебезпечних об'єктів; 
- будівництво нових будинків і споруд, що належать до категорій висотних та підвищеної поверховості. 
 

Забезпечується: 
- збереження пов'язаного з пам'ятками традиційного характеру середовища, розпланування, характерних містобудівних утворень та 
виразних елементів ландшафту;  
- збереження історичної забудови;  
- врахування композиційного характеру традиційного історичного середовища, збереження планувально-просторової композиції, 
візуального сприйняття пам’яток; 
- розробка проектів реставрації, реабілітації та пристосування, реконструкції, нового будівництва об’єктів відповідно до законодавства, 
державних стандартів, норм та правил. 
 

Допускається: 
- нове будівництво і реконструкція об’єктів відповідно характеру і масштабу історичної забудови з урахуванням, стильових, 
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колористичних та інших особливостей збереженого традиційного середовища (висоти та інших параметрів, кольорової гамми фасадів 
будинків, їх пластики, характеру покрівель та інших архітектурно-художніх вирішень). 
 

7 Зони регулювання забудови 2-ої 
категорії 

 

 

Забороняється: 
- розміщення нових промислових підприємств, транспортних, складських та інших споруд, що створюють значні вантажні потоки, 
забруднюють повітряний та водний басейни, вогне- та вибухонебезпечних об'єктів; 
- будівництво нових будинків і споруд, що належать до категорії висотних та підвищеної поверховості. 
 

Забезпечується: 
- збереження пов'язаного з пам'ятками традиційного характеру середовища, розпланування, характерних містобудівних утворень та 
виразних елементів ландшафту;  
- збереження історичної забудови, наявного розпланування, висоти та масштабу забудови; 
- врахування композиційного характеру традиційного історичного середовища, збереження планувально-просторової композиції, 
візуального сприйняття пам’яток; 
- розробка проектів реставрації, реабілітації та пристосування, реконструкції, нового будівництва об’єктів відповідно до законодавства, 
державних стандартів, норм та правил. 
 

Допускається: 
- нове будівництво і реконструкція об’єктів відповідно характеру і масштабу історичної забудови з урахуванням, стильових, 
колористичних та інших особливостей збереженого традиційного середовища (висоти та інших параметрів, кольорової гамми фасадів 
будинків, їх пластики, характеру покрівель та інших архітектурно-художніх вирішень). 
 

8 Зони регулювання забудови 3-ої 
категорії 

 

 

Забороняється: 
- розміщення нових промислових підприємств, транспортних, складських та інших споруд, що створюють значні вантажні потоки, 
забруднюють повітряний та водний басейни, вогне- та вибухонебезпечних об'єктів; 
- масова висотна забудова. 
 

Забезпечується: 
- збереження пов'язаного з пам'ятками традиційного характеру середовища, розпланування, характерних містобудівних утворень та 
виразних елементів ландшафту;  
- збереження історичної забудови та елементів ландшафту; 
- врахування композиційного характеру традиційного історичного середовища, збереження планувально-просторової композиції, 
візуального сприйняття пам’яток; 
- розробка проектів реставрації, реабілітації та пристосування, реконструкції, нового будівництва об’єктів відповідно до законодавства, 
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державних стандартів, норм та правил. 
 

- Допускається: 
- будівництво будівель і споруд підвищеної поверховості та окремих висотних об’єктів у визначених місцях з перевіркою та 
визначенням масштабу, висоти об’єкту шляхом макетування або іншими методами формування об’ємно-просторової композиції 
забудови на наступних стадіях проектування об’єктів. 
 

9 Території пам'яток археології та їх 
охоронних зон 

 

Забороняється: 
- розкопування «на знесення» археологічного культурного шару по всій його площі й на всю глибину. 
 

Забезпечується: 
- проведення археологічних досліджень з музеєфікацією виявлених розкопками стародавніх будівель і споруд; 
- всі будівельні і земляні роботи проводяться з дозволу органів охорони культурної спадщини під наглядом археолога; 
- охорона виявленого археологічного культурного шару; 
- резервування не розкопаних ділянок культурного шару як еталону на майбутнє. 
 

Допускається: 
- будівництво з умови дотримання пам'яткоохоронного законодавства та проведення археологічних досліджень в установленому 
порядку. 

 

10 Територія пам'ятки ландшафту 
місцевого значення «Історичний 
ландшафт Київських гір і долини 
р. Дніпра» 

 

Забороняється : 
- знищення елементів природного ландшафту та озеленення; 
- будівництво, що негативно впливає та змінює характер природного та історичного ландшафту; 
- будівництво нових житлових утворень та промислових підприємств на озеленених територіях;  
- розміщення та будівництво капітальних споруд у прибережних захисних смугах водних об’єктів, окрім тих, що споруджуються згідно 
чинного водного законодавства.   
 

Забезпечується: 
- збереження об’єктів культурної спадщини, що розташовані на території пам’ятки ландшафту; 
- збереження розпланувальної структури території; 
- обов’язкове проведення археологічних досліджень і музеєфікації археологічних об′єктів; 
- збереження природного ландшафту з усіма його складовими: геологічна будова, гідрографічна мережа, орографія, рослинність, її 
розміщення та дендрологічний склад; 
- збереження об'ємно-просторової композиції з усіма її цінними складовими, що формують панорами і перспективи в рамках даного 
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культурного ландшафту, форми забудови; 
- розробка проектів реставрації, реабілітації та пристосування, реконструкції, нового будівництва об’єктів відповідно до законодавства, 
державних стандартів, норм та правил. 
 

Допускається: 
- реставрація і реабілітація пам'яток та реконструкція інших будівель і споруд без збільшення їх висотних параметрів; 
- зведення окремих нових малоповерхових будівель та реконструкція існуючих, які не порушують цінних якостей ландшафту, що 
охороняється; 
- озеленення території за спеціальними проектами. 

11 

 

Території пам'яток містобудування 
 

Забороняється: 
- будь-які істотні перетворення, а також капітальне будівництво, яке може змінити існуючу просторово-планувальну структуру 
пам’ятки. 
 

Забезпечується: 
- збереження розпланувальної структури та історичної забудови, традиційного характеру історичного середовища, всіх об'єктів 
культурної спадщини та характерних особливостей їх видового розкриття 
- збереження об'ємно-просторової композиції пам’ятки з усіма її цінними складовими та елементами історичного культурного 
ландшафту;  
- збереження наявної парцеляції, висоти та масштабу забудови, її елементів, силуетів кварталів;  
- обов’язкове проведення археологічних досліджень і музеєфікації археологічних об′єктів; 
- розробка проектів реставрації, реабілітації та пристосування, реконструкції, нового будівництва об’єктів відповідно до законодавства, 
державних стандартів, норм та правил. 
 

Допускається: 
- реставрація і реабілітація пам'яток та реконструкція інших будівель і споруд без збільшення їх висотних параметрів; 
- нове будівництво дозволяється лише в межах існуючої забудови, що не має історико-культурної цінності, і лише в обсягах і формах, 
які відповідають традиційному характеру середовища 
-  здійснення робіт з благоустрою території, виконання протизсувних заходів, прокладання інженерних мереж (рекомендується 
дотримуватися трас існуючих комунікацій). 
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Території пам'яток та щойно 
виявлених об’єктів культурної 
спадщини 

 

Забороняється: 
- знесення, зміна, заміна, переміщення (перенесення) на інші місця пам'яток (щойно виявлених об’єктів культурної спадщини), їхніх 
частин, пов'язаного з ними рухомого та  нерухомого майна; 
- будівництво нових об’єктів; 
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- розміщення рекламних носіїв без відповідного дозволу. 
 

Забезпечується: 
- збереження об'єктів культурної спадщини на території пам’ятки; 
- здійснення робіт з благоустрою території, виконання протизсувних заходів; 
- розробка проектів реставрації, реабілітації та пристосування, реконструкції, нового будівництва об’єктів відповідно до законодавства, 
державних стандартів, норм та правил. 
 

Допускається: 
- здійснення консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування пам'яток (щойно виявлених об’єктів 
культурної спадщини), що повинні виконуватись на засадах наукової реставрації; 
- прокладання інженерних мереж (рекомендується дотримуватися трас існуючих комунікацій).  

13 Території Історичних ареалів  
 

В місті Києві визначено 15 історичних ареалів: 
1. Старокиївський. 
2. Поділ. 
3. Липки. 
4. Печерсько – Звіринецький. 
5. «Новоє строєніє»  
6. Лукянівсько-Татарський 
7. Куренівка 

 8. Солом’янка 

9. Шулявка. 
10. Байково-Батиївський. 
11. «ВДНГ» 
12. Лисогірський. 
13. Пуща-Водиця. 
14.Новодарницький. 
15 «ДВРЗ». 

 
Межі історичних ареалів, визначені в історико-архітектурному опорному плані, позначені в кожній планувальній зоні міста. 
Їх режими складаються з регламентних вимог та обмежень відповідних територій охоронних зон та пам’яток, що розташовані в межах 
ареалу. 

 
 

 


