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1.  ПРИРОДНІ ТА ТЕХНОГЕННІ ПРОЦЕСИ 

1.1 Затоплюваність повінню 1%-ної 
забезпеченості 
 

Необхідне проведення заходів з інженерної підготовки та захисту території. 
п. 9.8. ДБН 360-92**: 
Території, розміщені на прибережних ділянках, повинні бути захищені від затоплення паводковими водами, вітровим 
нагоном води і підтоплення ґрунтовими водами підсипанням (намиванням) або обвалуванням.  
Варіанти штучного підвищення поверхні території слід вибирати на підставі аналізу грунтово-геологічних, зонально-
кліматичних, функціонально-планувальних, соціальних, екологічних характеристик.  
Відмітку брівки території, яку підсипають (намивають), слід приймати не менше ніж на 0,5 м вище від розрахункового 
горизонту високих вод з урахуванням висоти хвилі при вітровому нагоні. Перевищення гребеня дамби обвалування над 
розрахунковим рівнем слід встановлювати залежно від класу споруди.  

1.2 Підтоплення природного та 
техногенного характеру 

Необхідне проведення заходів з інженерної підготовки та захисту території. 
п. 9.6. ДБН 360-92**: 
На території поселень з високим стоянням ґрунтових вод, на заболочених ділянках слід передбачати пониження рівня 
ґрунтових вод у зоні капітальної забудови шляхом улаштування вертикальних або горизонтальних закритих трубчастих 
дренажів різної конструкції. Потреба влаштування дренажів визначається висотою розрахункового рівня підземних вод. 
Розрахунковий рівень слід приймати з урахуванням сезонного і багаторічного коливання відповідно до технічного 
висновку про гідрогеологічні умови будівництва.  
На територіях садибної забудови міст, у сільських поселеннях і на територіях стадіонів, парків та інших озеленених 
територій загального користування допускаються відкриті осушувальні канали, їх також можна застосовувати і для 
захисту від підтоплення наземних транспортних комунікацій.  
Вказані заходи повинні забезпечувати пониження рівня ґрунтових вод на території: капітальної забудови - не менше 2,5 
м від проектної відмітки поверхні; стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень - не менше 1,0 м.  
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1.3 Зсувонебезпечні території Необхідне проведення заходів з інженерної підготовки та захисту території. 
Для виконання проектних та будівельних робіт на зазначених територіях, необхідно отримати технічні умови КП 
"Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт". 
 

2.  АКУСТИЧНИЙ ВПЛИВ АЕРОПОРТІВ 

2.1 L Aекв ≤ 60дБА 

L A ≤ 80дБА 

 

Додаток 19 ДСП №173-96: 
Дозволяється будівництво: 
- житлові будинки, дитячі дошкільні заклади; 
- поліклініки (дозволяється в частині зони з рівнями у денний час L Aекв ≤55дБА без обмеження, L Aекв ≤56-60дБА з 
підвищеною звукоізоляцією (ΔL A=25дБА); 
- школи та інші учбові заклади; 
- готелі, гуртожитки; 
- адміністративні будівлі, проектні та науково-дослідні організації.  

2.2 61дБА ≤ L Aекв ≤ 65дБА 

81дБА ≤ L A ≤ 85дБА 

Додаток 19 ДСП №173-96: 
Дозволяється будівництво: 
- житлові будинки, дитячі дошкільні заклади (дозволяється з підвищеною звукоізоляцією зовнішніх огороджень, які 
забезпечують зниження шуму ΔL A=25дБА(зона Б),  ΔL A=30дБА (зона В); 
- поліклініки (дозволяється з підвищеною звукоізоляцією,  яка забезпечує ΔL A=30дБА); 
- школи та інші учбові заклади (дозволяється з підвищеною звукоізоляцією,  яка забезпечує ΔL A=25дБА); 
- готелі, гуртожитки (дозволяється з підвищеною звукоізоляцією,  яка забезпечує ΔL A=20дБА (зона Б),  ΔL A=25Дба (зона 
В); 
- адміністративні будівлі, проектні та науково-дослідні організації.  

2.3 L Aекв > 65дБА 

L A > 85дБА 

Додаток 19 ДСП №173-96: 
Забороняється будівництво: 
- житлові будинки, дитячі дошкільні заклади; 
- поліклініки; 
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- школи та інші учбові заклади; 
- готелі, гуртожитки. 
Дозволяється будівництво: 
- адміністративні будівлі, проектні та науково-дослідні організації (дозволяється при забезпеченні необхідної 
звукоізоляції). 
 

3. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ТА ОХОРОННІ ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАБУДОВИ 

3.1 Санітарно-захисні зони від 
промислових об’єктів 

п. 5.10. ДСП №173-96: 
У санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення: 
- житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ;  
- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та 
спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів; 
- спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств; 
- охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопровідної розподільної мережі. 
п. 5.12. ДСП №173-96: 
У санітарно-захисній зоні допускається розташовувати: 
- пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, 
конструкторських бюро, учбових закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства 
громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням даного та прилеглих 
підприємств; 
- приміщення для чергового аварійного персоналу та добової охорони підприємств за встановленим списочним 
складом, стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, 
електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водоохолоджуючі споруди, споруди 
для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин 
для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони. 
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3.2 Санітарно-захисні зони від 
комунальних об’єктів 

п. 5.10. ДСанПіН №173-96: 
У санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення: 
- житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ;  
- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та 
спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів; 
- спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств; 
- охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопровідної розподільної мережі. 
п. 5.12. ДСанПіН №173-96: 
У санітарно-захисній зоні допускається розташовувати: 
- пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, 
конструкторських бюро, учбових закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства 
громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням даного та прилеглих 
підприємств; 
- приміщення для чергового аварійного персоналу та добової охорони підприємств за встановленим списочним 
складом, стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, 
електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водоохолоджуючі споруди, споруди 
для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин 
для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони. 
 
п. 3.5. ДСанПіН 2.2.2.028-99: 
У санітарно-захисних зонах кладовищ не можна допускати розміщення: 
- житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих; 
- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та 
спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів; 
- спортивних споруд, садів, садівницьких товариств; 
- джерел централізованого водопостачання, водозабірних споруд, споруд водопровідної розподільної мережі. 
 

3.3 Охоронні зони повітряних ліній п. 8.23. ДБН 360-92**: 
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електропередачі Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинне бути письмово 
узгоджене з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.  
В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:  
а) будувати житлові, громадські та дачні будинки;  
б) розташовувати автозаправні станції або сховища пально-мастильних матеріалів;  
в) влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту здійснювати зупинки 
всіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах ПЛ електропередачі напругою 330 кВ і вище. 
В охоронних і санітарно-захисних зонах ПЛ напругою до 330кВ включно, якщо затвердженою містобудівною 
документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків 
і споруд, колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів.  
В охоронних зонах ПЛ напругою 110-220кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів 
державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків і 
споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів та під'їзд до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами 
ПЛ.  
 

3.4 Охоронні зони магістральних 
газопроводів 

ст. 22. Закон України N3041-VI від 17.02.2011:  
До особливих обмежень, що діють у межах охоронних зон об'єктів магістральних газопроводів, етиленопроводів, 
належить заборона: 
- будувати житлові будинки, виробничі чи інші будівлі та споруди, громадські будівлі; 
- розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів;  
- будувати гаражі та автостоянки, дачні і садові будинки та господарські споруди; 
- будувати автомобільні дороги та залізничні колії, що проходять паралельно до магістрального газопроводу, крім 
випадків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств магістральних газопроводів;  
- влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричиняють корозію; 
- розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, 
пов'язані з масовим скупченням людей;  
- будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної власності, лісових ділянок, садів, виноградників 
тощо; 
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- зберігати сіно та солому, розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки; 
- висаджувати багаторічні насадження; 
- облаштовувати цвинтарі, скотомогильники; 
- переорювати (руйнувати) під'їзні шляхи та  відомчі технологічні дороги до магістральних газопроводів;  
- розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню.  
 

3.5 Санітарно-захисні смуги водоводів п.15.3.4.1. ДБН В.2.5-74:2013: 
У межах санітарно-захисної смуги водоводів повинні бути відсутні джерела забруднення ґрунту та ґрунтових вод 
(вбиральні, помийні ями, гноєсховища, приймальники сміття тощо). 
 

3.6 Перший пояс санітарної охорони 
джерел централізованого 
водопостачання 

п.п. 15.3.1.4, 15.3.1.5.  ДБН В.2.5-74:2013: 
У першому поясі підземних і поверхневих джерел водопостачання та майданчиків водопровідних споруд повинні бути 
заборонені: 
- всі види будівництва, які безпосередньо не пов’язані з експлуатацією, реконструкцією чи розширеннямводопровідних 
споруд та мереж; 
- розміщення житлових і громадських будівель, проживання людей, у т.ч. працюючих на водопроводі; 
- прокладання трубопроводів різного призначення, за винятком тих, що обслуговують водопровідні споруди; 
- випуск будь-яких стічних вод у розташовані на її території водойми, випас худоби, купання людей, прання білизни, 
рибальство, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив; 
- проведення головної рубки лісу; 
- організація причалів плавзасобів, видобування гравію та піску, проведення днопоглиблюючих та інших будівельно-
монтажних робіт, безпосередньо не пов’язаних з експлуатацією, ремонтом, реконструкцією, технічним переоснащенням 
існуючих водопровідних споруд та мереж; 
- інші види водокористування, що впливають на якість води. 
 

3.7 Санітарно-захисні зони від 
залізниці 

п. 5.10. ДСанПіН №173-96: 
У санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення: 
- житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ;  
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- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та 
спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів; 
- спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств; 
- охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопровідної розподільної мережі. 
п. 5.12. ДСанПіН №173-96: 
У санітарно-захисній зоні допускається розташовувати: 
- пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, 
конструкторських бюро, учбових закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства 
громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням даного та прилеглих 
підприємств; 
- приміщення для чергового аварійного персоналу та добової охорони підприємств за встановленим списочним 
складом, стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, 
електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водоохолоджуючі споруди, споруди 
для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин 
для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони. 

3.8 Санітарно-захисні зони від 
радіотехнічних об’єктів 

п. 1.4.6. ДСанПіН №239-96: 
Використання санітарно-захисних зон регламентується "Санітарними нормами проектування промислових 
підприємств", (СНіП 2.07.01-89). 
п. 5.10. ДСП №173-96: 
У санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення: 
- житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ;  
- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та 
спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів; 
- спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств; 
- охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопровідної розподільної мережі. 
п. 5.12. ДСП №173-96: 
У санітарно-захисній зоні допускається розташовувати: 
- пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, 
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конструкторських бюро, учбових закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства 
громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням даного та прилеглих 
підприємств; 
- приміщення для чергового аварійного персоналу та добової охорони підприємств за встановленим списочним 
складом, стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, 
електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водоохолоджуючі споруди, споруди 
для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин 
для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони. 

 

3.9 Зони обмеження забудови за 
рівнем напруженості ЕМП  

п. 1.5. ДСанПіН №239-96: 
Територію зони обмеження забудови дозволяється використовувати для розміщення забудови різного 
функціонального призначення при умові дотримання в місцях перебування населення ГДР відповідно до вимог, 
визначених Правилами. 
З цією метою в існуючій чи проектованій забудові необхідно вжити захисні заходи, які забезпечують зниження рівня 
ЕМП до нормативних значень з урахуванням можливих перевипромінювань. 
У зоні обмеження забудови будівлі лікувально-профілактичних установ зі стаціонарами, оздоровчих, дитячих 
дошкільних і шкільних закладів, будинків інвалідів і престарілих потрібно розміщувати на  ділянках території, де 
створюється радіотінь. 
При розробці проекту планування і забудови в зоні обмеження забудови проектна організація повинна передбачити 
заходи щодо зниження в житлових, громадських та інших будинках рівнів  
ЕМП, створюваного за рахунок перевипромінювачів, якими є металеві конструкції. Рівень ЕМП при цьому не повинен 
перевищувати нормативні значення, встановлені визначеними Правилами. 
При розміщенні об'єктів громадського будівництва в зоні обмеження забудови слід враховувати можливість зниження 
рівня ЕМП на майданчиках відпочинку та спорту за рахунок екрануючого ефекту   будинків і споруд, а в приміщеннях - 
за рахунок розташування житлових, громадських і промислових будинків торцем або фасадом з якнайменшою площею 
засклення до джерела ЕМП. При необхідності розташування будинків фасадом до джерела можна використовувати 
будинки галерейного типу,  орієнтовані житловими приміщеннями у бік, протилежний від джерела випромінювання. 
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При проектуванні забудови в зоні обмеження забудови необхідно передбачати густоту житлового  фонду  за  нижньою  
межею будівничих норм і правил. 
У зоні обмеження забудови рекомендується передбачати спорудження огороджувальних конструкцій і  покрівель 
житлових, громадських і промислових будинків із матеріалів з високими радіоекрануючими властивостями (наприклад, 
із залізобетону), або з покриттям заземленою металевою сіткою. Крім того, слід враховувати можливість застосування 
захисних стінок, піддашшя, глибоких лоджій тощо. 

 

4. ЗОНИ ОБМЕЖЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ ВІД АЕРОПОРТІВ 

4.1 Зони особливого контролю (смуги 
повітряних підходів) 

Висота забудови визначається площиною, що підіймається з нахилом 1,6%, та погоджується відповідно до вимог 
Повітряного Кодексу України. 

 

4.2 Внутрішня горизонтальна 
поверхня (висота будівель до 
50м) 

 

Висота забудови в межах внутрішньої горизонтальної поверхні не повинна перевищувати 50м (228,88м у БСВ) та 
погоджується відповідно до вимог Повітряного Кодексу України. 

4.3 Конічна поверхня (висота 
будівель від 50м до 150м) 

Висота забудови в межах конічної поверхні може становити від 50м (228,88м у БСВ) до 150м (328,88м у БСВ) та 
погоджується відповідно до вимог Повітряного Кодексу України. 

 

5. ОХОРОННІ ЗОНИ ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА КОМПЛЕКСІВ 

5.1 Прибережні захисні смуги  

 

ст. 89. Водний Кодекс України: 
У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: 
- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво; 
- зберігання та застосування пестицидів і добрив; 
- влаштування літніх таборів для худоби;  
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- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та 
стоянок автомобілів; 
- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 
- влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, 
полів фільтрації тощо. 

5.2 Межі курортних зон   

 

п. 5.24. ДБН 360-92**  
В межах курортних зон забороняється розміщення: 
- промислових та комунально-складських об’єктів; 
- житлової та громадської забудови; 
- садівницьких товариств; 
- кладовищ. 
Також в межах курортних зон повністю необхідно виключити транзитні транспортні потоки. 

5.3 Межі 2-ї зони округу санітарної 
охорони курортів 

ст. 32. Закон України N2026-IІІ від 05.10.2000:  
На території другої зони (зони обмежень) забороняється: 
- будівництво об'єктів і споруд, не пов'язаних з безпосереднім задоволенням потреб місцевого населення  та громадян, 
які прибувають на курорт; 
- проведення гірничих та інших видів робіт, не пов'язаних з безпосереднім упорядкуванням території; 
- спорудження поглинаючих колодязів, створення полів підземної фільтрації; 
- забруднення поверхневих водойм під час здійснення будь-яких видів робіт; 
- влаштування звалищ, гноєсховищ, кладовищ, скотомогильників, а також накопичувачів рідких і твердих відходів 
виробництва, інших відходів, що призводять до забруднення водойм, ґрунту, ґрунтових вод, повітря; 
- розміщення складів пестицидів і мінеральних добрив; 
- здійснення промислової вирубки зелених насаджень, а також будь-яке  інше  використання  земельних ділянок і 
водойм, що може призвести до погіршення їх природних і лікувальних факторів;  
- скидання у водні об'єкти сміття, стічних, підсланевих і баластних вод, витікання таких вод та інших речовин з 
транспортних(плавучих) засобів і трубопроводів. 
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5.4 Межі 3-ї зони округу санітарної 
охорони курортів 

ст. 33. Закон України N2026-IІІ від 05.10.2000:  
На території третьої зони (зони спостережень) забороняється:  
- будівництво підприємств, установ і організацій, діяльність яких може негативно впливати на ландшафтно-кліматичні 
умови, стан повітря, ґрунту та вод курорту; 
- спуск на  рельєф неочищених промислових та побутових стічних вод, проведення вирубок зелених насаджень (крім 
санітарних рубок). 
Третя зона  (зона  спостережень)  є  водночас  межею   округу санітарної охорони курорту і на її території 
дозволяється проведення видів робіт, які не впливатимуть негативно на лікувальні  та  природні фактори курорту, не 
погіршуватимуть його ландшафтно-кліматичних, екологічних і санітарно-гігієнічних умов. 
 

 
      Примітка 1.  Розміри санітарно-захисних зон для нових видів виробництв, підприємств та інших виробничих об'єктів з новими технологіями, а також зміна 
цих зон (збільшення чи зменшення) для підприємств і виробництв I-III класів небезпеки затверджуються Головним державним санітарним лікарем України на 
підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектних матеріалів на будівництво зазначених об'єктів.  
   Зміна розмірів санітарно-захисних зон для підприємств та інших виробничих об'єктів IV-V класів небезпеки затверджується головними державними 
санітарними лікарями Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи проектних матеріалів на будівництво зазначених об'єктів.  

 
 


