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1. СХЕМА  РОЗТАШУВАННЯ  ПЛАНУВАЛЬНОГО  УТВОРЕННЯ  
1.1.002 «ЛИПКИ» У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ПЛАНУВАЛЬНІЙ ЗОНІ М. КИЄВА 
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2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЛАНУВАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 1.1.002 «ЛИПКИ» 

 

Планувальне утворення 1.1.002 «Липки» розташоване у центральній нагірній частині планувальної 
зони №1 міста Києва, в історичній місцевості Липки Печерського адміністративного району. Територія 
планувального утворення є історичним адміністративним центром Києва, де здавна розташовувались 
установи державної влади. Формування планувальної структури цієї території відбувалося з другої 
третини ХІХ ст. і продовжувалось до початку ХХ ст. В межах цієї території зберігся значний масив 
історичної забудови, основна частина якого склалася наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., і була 
доповнена зразками сучасної архітектури у ХХ-ХХІ ст. Характер забудови району здебільшого 
периметральний, більша частина забудови має середню поверховість, переважаюче функціональне 
призначення забудови – громадсько-житлове. 

Рельєф активний, північно-західна частина планувального утворення розташована на Кловському 
пагорбі в межах Печерського плато і межує з урочищем Клов, західна частина прилягає до 
Хрещатицької низини. Перепад абсолютних відміток поверхні землі за Балтійською системою висот 
становить від 140,0 до 195,0 м. 

Гранична висота забудови на території планувального утворення визначається згідно Схеми 
визначення граничної висоти забудови (наведена у додатку). 

Орієнтовна площа території планувального утворення складає 145,95 га. 

Існуюча щільність населення - 211 чол./га *. 

__________________ 

 *   Щільність населення порахована для житлових та громадсько-житлових територіальних підзон в 
межах даного планувального утворення за інформацією щодо кількості зареєстрованих мешканців, наданою 
Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією. 

 

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 
житлової забудови; 
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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 

1.1.002 «ЛИПКИ» 

 



КВАРТАЛ  21267 
Містобудівні регламенти територіальних підзон  

 

 

квартал 21267 

Ко
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че
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
Р3 Дозволені види 

використання території 
    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція 

об’єктів, зокрема: озеленення (посадка дерев, кущів, газонів); 
комунальні та виробничі підприємства, розміщення яких не 
забороняється санітарними правилами; гаражі, паркінги, 
автостоянки та інші об’єкти комунального призначення за умов 
дотримання граничної допустимої площі озеленення санітарно-
захисної зони в залежності від категорії санітарної класифікації 
підприємства; заклади по наданню комерційних послуг та 
підприємницької діяльності, засоби зовнішньої реклами; споруди 
інженерного забезпечення; громадські вбиральні; шумові зони 
об’єктів транспорту, охоронні зони повітряних ліній 
електропередач, коридорів та інших комунікацій, санітарно-
захисні зон охорони об’єктів водопостачання, територій зсувів 
тощо. 
    Допускаються інші види використання, що є необхідними для 
забезпечення функціонування озеленених територій 
спеціального призначення та об’єктів, розташованих у межах  
санітарно-захисної зони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 
1, табл.2, тер. підзона Р3. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони зсувонебезпечної території (Регламенти - 
див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних 
зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), частково потрапляє до 
території пам'яток містобудування (Регламенти - див. том 1 
табл.3, п.11), територія віднесена до історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні обмеження 
та вимоги 

  

Р2.2 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, 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Частково потрапляє до охоронної буферної зони об’єкта 
всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі 
монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра» (Регламенти - 
див. том 1 табл.3, п.2), потрапляє до території пам'яток 
археології та їх охоронних зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, 
п.9), потрапляє до території пам'яток містобудування 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.11), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні обмеження 
та вимоги 

  

Р2.1 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; 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних 
зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), частково потрапляє до 
території пам'яток містобудування (Регламенти - див. том 1 
табл.3, п.11), територія віднесена до історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні обмеження 
та вимоги 

  

ІН2.2 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, 
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табл.2, тер. підзона ІН2. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних 
зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні обмеження 
та вимоги 

  

ІН2.1 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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних 
зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні обмеження 
та вимоги 

  

ГЖ.3 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, 
житлових будинків з об’єктами громадського обслуговування, 
зокрема: адміністративно-ділові будинки та адміністративні 
будинки змішаного використання: з житловими апартаментами у 
верхніх поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів 
культурно-побутового, сервісного, комерційного призначення за 

10 
 



квартал 21267 
умови влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в 
частині сумісності функцій в межах даної зони. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних 
зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні обмеження 
та вимоги 

  

ГЖ.2 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, 
житлових будинків з об’єктами громадського обслуговування, 
зокрема: адміністративно-ділові будинки та адміністративні 
будинки змішаного використання: з житловими апартаментами у 
верхніх поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів 
культурно-побутового, сервісного, комерційного призначення за 
умови влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки.    
Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в 
частині сумісності функцій в межах даної зони.    Регламентні 
обмеження територіальної підзони – див. том 1, табл.2, тер. 
підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних 
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охорони культурної 
спадщини 

зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні обмеження 
та вимоги 

  

ГЖ.1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, 
житлових будинків з об’єктами громадського обслуговування, 
зокрема: адміністративно-ділові будинки та адміністративні 
будинки змішаного використання: з житловими апартаментами у 
верхніх поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів 
культурно-побутового, сервісного, комерційного призначення за 
умови влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки.    
Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в 
частині сумісності функцій в межах даної зони.    Регламентні 
обмеження територіальної підзони – див. том 1, табл.2, тер. 
підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Частково потрапляє до охоронної буферної зони об’єкта 
всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі 
монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра» (Регламенти - 
див. том 1 табл.3, п.2), потрапляє до території пам'яток 
археології та їх охоронних зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, 
п.9), частково потрапляє до території пам'яток містобудування 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.11), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні обмеження 
та вимоги 

  

Г4 Дозволені види 
використання території 

    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 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних 
зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), частково потрапляє до 
території пам'яток містобудування (Регламенти - див. том 1 
табл.3, п.11), територія віднесена до історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні обмеження 
та вимоги 

  

Г1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів 
законодавчої та державної виконавчої влади на відповідних 
земельних ділянках, зокрема: адміністративні будівлі Верховної 
Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Національного банку України, Конституційного 
Суду України, міністерств, відомств, комітетів тощо; 
багатофункціональні будівлі, будівлі органів судової влади, 
фінансового обслуговування; адміністративно-ділові будинки 
змішаного використання: з апартаментами і квартирами у верхніх 
поверхах із розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурного, 
сервісного, комерційного призначення; готелі, будинки прийомів, 
центри обслуговування туристів; існуючі багатоквартирні житлові 
будинки; будівлі дошкільних навчальних та загальноосвітніх 
закладів; підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, 
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бари, ресторани) та побутового обслуговування; вбудовані, 
прибудовані, вбудовано-прибудовані та окремо розташовані 
магазини (крамниці) роздрібної торгівлі з торгівельною площею 
до 200 м²; наземні, підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні 
та багатоповерхові, що забезпечують функціонування установ та 
закладів даної підзони; аптеки, пункти першої медичної 
допомоги, стоматологічні кабінети;  існуючі культові споруди; 
споруди транспортної інфраструктури, що забезпечують 
функціонування зазначених установ та закладів даної підзони; 
об’єкти інженерного забезпечення (інженерні мережі, колектори, 
трансформаторні підстанції, котельні, насосні станції тощо); 
громадські туалети; пам’ятники, скульптури, елементи 
благоустрою (квітники, газони, лави, навіси, альтанки, фонтани, 
ліхтарі, паркувальні елементи, урни для сміття тощо).    
Допускаються інші види використання території, що є 
необхідними для забезпечення функціонування дозволених видів 
використання в межах даної підзони.    Регламентні обмеження 
територіальної підзони – див. том 1, табл.2, тер. підзона Г1. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних 
зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні обмеження 
та вимоги 
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Граничні параметри забудови  
 

квартал 21267 
Ко
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ід
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 Відсоток забудови, 
% 

Відсоток озеленення, 
% 

Гранична висота забудови, 
м  

існуючий найбільш 
ймовірний існуючий мінімально 

допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Р3 0 Згідно 
ДБН 360-92** 99,51 60 

8,82-65,13  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

Р2.2 1 Згідно 
ДБН 360-92** 29,96 60 

Р2.1 0 Згідно 
ДБН 360-92** 79,24 65 

ІН2.2 74 Згідно 
ДБН 360-92** 0 Не 

нормується 

ІН2.1 38 Згідно 
ДБН 360-92** 20,09 Не 

нормується 

ГЖ.3 46 Згідно 
ДБН 360-92** 3,69 25 

ГЖ.2 49 Згідно 
ДБН 360-92** 0,41 25 

ГЖ.1 51 Згідно 
ДБН 360-92** 2,83 25 

Г4 21 Згідно 
ДБН 360-92** 17,93 40 

Г1 32 Згідно 
ДБН 360-92** 27,39 40 
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Містобудівні регламенти територіальних підзон  
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и 

Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
Г4 Дозволені види 

використання території 
    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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Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), 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: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

 
 
 
Граничні параметри забудови  
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Відсоток забудови, 
% 

Відсоток озеленення, 
% 

Гранична висота забудови, 
м  

існуючий найбільш 
ймовірний існуючий мінімально 

допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Г4 31 Згідно 
ДБН 360-92** 42,12 40 

Визначається згідно 
чинних державних 
будівельних норм 
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КВАРТАЛ  21286.б 
Містобудівні регламенти територіальних підзон  
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 
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Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

 
 
Граничні параметри забудови  
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 Відсоток забудови, 

% 
Відсоток озеленення, 

% 
Гранична висота забудови, 

м  
існуючий найбільш 

ймовірний існуючий мінімально 
допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Р2 0 Згідно 
ДБН 360-92** 60,71 75 

Визначається згідно 
чинних державних 
будівельних норм 
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Містобудівні регламенти територіальних підзон  
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
Р2.2 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, 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), потрапляє до території 
пам'яток містобудування (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.11), 
територія віднесена до історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Р2.1 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, 

20 
 



квартал 21299 
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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), потрапляє до території 
пам'яток містобудування (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.11), 
територія віднесена до історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Ж4 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
реставрація, санація об’єктів житлової забудови та громадського 
обслуговування, зокрема:  багатоквартирні житлові будинки, 
гуртожитки, житлові будинки готельного типу (середньоповерхові, 
багатоповерхові, підвищеної поверховості); окремі висотні 
будинки; житлові будинки з розміщенням у перших поверхах 
громадських приміщень ділового, культурно-побутового і 
комерційного призначення при умові облаштування окремих 
входів; офіси, адміністративно-ділові будинки; дитячі дошкільні 
установи, загальноосвітні школи, навчально-виховні комплекси; 
аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, поліклініки; зали, клуби 
багатоцільового і спеціального призначення з обмеженням часу 
роботи; магазини товарів першої потреби, торгові центри; ательє, 
майстерні ремонту побутової техніки, перукарні та інші об’єкти 
побутового обслуговування; поштові відділення, телефонні станції, 
фінансові установи; споруди комунальної, транспортної та 
інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної 
зони; вбудовані в житлові будинки гаражі; відкриті стоянки для 
тимчасового зберігання автотранспорту, що не потребують 
встановлення санітарно-захисних зон, з розрахунку відповідно 
ДБН 360-92**; житлово-експлуатаційні служби і аварійно-
диспетчерські служби; спортивні зали, спортивні клуби, плавальні 
басейни, універсальні фізкультурно-оздоровчі комплекси, тенісні 
корти, лазні; підприємства громадського харчування, ринки 
(відкриті, закриті); культові споруди; відділення, пункти поліції, 
об’єкти пожежної охорони, громадські туалети. 
    Розміщення окремих висотних будинків визначається детальним 
планом території, а їх висота встановлюється макетуванням або 
іншими методами формування об’ємно-просторової композиції 
забудови. 
    Допускаються  інші види використання території, що є 
необхідними для забезпечення функціонування дозволених видів 
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використання в межах даної підзони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Ж4. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), потрапляє до території 
пам'яток містобудування (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.11), 
територія віднесена до історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги щодо охорони 
культурної спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), потрапляє до території 
пам'яток містобудування (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.11), 
територія віднесена до історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г2 Дозволені види 
використання території 

    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 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), потрапляє до території 
пам'яток містобудування (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.11), 
територія віднесена до історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

 

23 
 



Граничні параметри забудови  
 

квартал 21299 
Ко

до
ве

  
по

зн
ач

ен
ня

 
те

ри
то

рі
ал

ьн
ої 

 п
ід

зо
ни

 Відсоток забудови, 
% 

Відсоток озеленення, 
% 

Гранична висота забудови, 
м  

існуючий найбільш 
ймовірний існуючий мінімально 

допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Р2.2 0 Згідно 
ДБН 360-92** 47,09 75 

14-34  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

Р2.1 0 Згідно 
ДБН 360-92** 53,65 75 

Ж4 34 Згідно 
ДБН 360-92** 12,78 25 

ГЖ 48 Згідно 
ДБН 360-92** 3,21 25 

Г2 48 Згідно 
ДБН 360-92** 2,98 40 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 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. 
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    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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних 
зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

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. 
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Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони зсувонебезпечної території (Регламенти - 
див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних 
зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ.2 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, 
житлових будинків з об’єктами громадського обслуговування, 
зокрема: адміністративно-ділові будинки та адміністративні 
будинки змішаного використання: з житловими апартаментами у 
верхніх поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів 
культурно-побутового, сервісного, комерційного призначення за 
умови влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних 
представництв тощо; готелі, багатоцільові зали для масових 
заходів; спортивні зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, 
тенісні), басейни криті для плавання, зали спортивні інші; 
культові споруди; ринки, універмаги, магазини, пасажі, 
спеціалізовані магазини; театри, кінотеатри, музеї, виставкові 
зали, галереї; паркінги, автостоянки.    Допускаються інші види 
використання, що не суперечать державним будівельним 
нормам та санітарним правилам в частині сумісності функцій в 
межах даної зони.    Регламентні обмеження територіальної 
підзони – див. том 1, табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони зсувонебезпечної території (Регламенти - 
див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних 
зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ.1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, 
житлових будинків з об’єктами громадського обслуговування, 
зокрема: адміністративно-ділові будинки та адміністративні 
будинки змішаного використання: з житловими апартаментами у 
верхніх поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів 
культурно-побутового, сервісного, комерційного призначення за 
умови влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
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громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних 
представництв тощо; готелі, багатоцільові зали для масових 
заходів; спортивні зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, 
тенісні), басейни криті для плавання, зали спортивні інші; 
культові споруди; ринки, універмаги, магазини, пасажі, 
спеціалізовані магазини; театри, кінотеатри, музеї, виставкові 
зали, галереї; паркінги, автостоянки.    Допускаються інші види 
використання, що не суперечать державним будівельним 
нормам та санітарним правилам в частині сумісності функцій в 
межах даної зони.    Регламентні обмеження територіальної 
підзони – див. том 1, табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних 
зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), частково потрапляє до 
території пам'яток містобудування (Регламенти - див. том 1 
табл.3, п.11), територія віднесена до історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 
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техногенних явищ 
Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Частково потрапляє до охоронної буферної зони об’єкта 
всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі 
монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра» (Регламенти - 
див. том 1 табл.3, п.2), потрапляє до території пам'яток 
археології та їх охоронних зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, 
п.9), частково потрапляє до території пам'яток містобудування 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.11), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г4 Дозволені види 
використання території 

    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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 

  

28 
 



квартал 21300 
техногенних явищ 
Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних 
зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), потрапляє до території 
пам'яток містобудування (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.11), 
територія віднесена до історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г2 Дозволені види 
використання території 

    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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних 
зон (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), частково потрапляє до 
території пам'яток містобудування (Регламенти - див. том 1 
табл.3, п.11), територія віднесена до історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 
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Ко
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ід
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 Відсоток забудови, 
% 

Відсоток озеленення, 
% 

Гранична висота 
забудови, м  

існуючий найбільш 
ймовірний існуючий мінімально 

допустимий 

1 2 3 4 5 6 

ТР3 43 Згідно 
ДБН 360-92** 10,75 Не 

нормується 

6,41-34  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

Р2 0 Згідно 
ДБН 360-92** 63,98 75 

ГЖ.2 64 Згідно 
ДБН 360-92** 1,77 25 

ГЖ.1 67 Згідно 
ДБН 360-92** 3,99 25 

Г6 62 Згідно 
ДБН 360-92** 0,18 40 

Г4 78 Згідно 
ДБН 360-92** 0 40 

Г2 32 Згідно 
ДБН 360-92** 25,26 40 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
ГЖ Дозволені види 

використання території 
    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 

реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 

    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 
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Ко
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 Відсоток забудови, 
% 

Відсоток озеленення, 
% 

Гранична висота забудови, 
м  

існуючий найбільш 
ймовірний існуючий мінімально 

допустимий 

1 2 3 4 5 6 

ГЖ 68 Згідно 
ДБН 360-92** 0,03 25 

23,72-31,29  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

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 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони зсувонебезпечної території (Регламенти - 
див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

 
 
Граничні параметри забудови  
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м  
існуючий найбільш 

ймовірний існуючий мінімально 
допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Р2 0 Згідно 
ДБН 360-92** 53,54 75 

Визначається згідно 
чинних державних 
будівельних норм 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони зсувонебезпечної території (Регламенти - 
див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 
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Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Ж4 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
реставрація, санація об’єктів житлової забудови та громадського 
обслуговування, зокрема:  багатоквартирні житлові будинки, 
гуртожитки, житлові будинки готельного типу (середньоповерхові, 
багатоповерхові, підвищеної поверховості); окремі висотні 
будинки; житлові будинки з розміщенням у перших поверхах 
громадських приміщень ділового, культурно-побутового і 
комерційного призначення при умові облаштування окремих 
входів; офіси, адміністративно-ділові будинки; дитячі дошкільні 
установи, загальноосвітні школи, навчально-виховні комплекси; 
аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, поліклініки; зали, клуби 
багатоцільового і спеціального призначення з обмеженням часу 
роботи; магазини товарів першої потреби, торгові центри; ательє, 
майстерні ремонту побутової техніки, перукарні та інші об’єкти 
побутового обслуговування; поштові відділення, телефонні станції, 
фінансові установи; споруди комунальної, транспортної та 
інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної 
зони; вбудовані в житлові будинки гаражі; відкриті стоянки для 
тимчасового зберігання автотранспорту, що не потребують 
встановлення санітарно-захисних зон, з розрахунку відповідно 
ДБН 360-92**; житлово-експлуатаційні служби і аварійно-
диспетчерські служби; спортивні зали, спортивні клуби, плавальні 
басейни, універсальні фізкультурно-оздоровчі комплекси, тенісні 
корти, лазні; підприємства громадського харчування, ринки 
(відкриті, закриті); культові споруди; відділення, пункти поліції, 
об’єкти пожежної охорони, громадські туалети. 
    Розміщення окремих висотних будинків визначається детальним 
планом території, а їх висота встановлюється макетуванням або 
іншими методами формування об’ємно-просторової композиції 
забудови. 
    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 Ж4. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ДН.3 Дозволені види     Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
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використання території санація об’єктів дитячих навчальних закладів, зокрема: дошкільні 

та позашкільні навчальні заклади; загальноосвітні школи та інші 
середні навчальні заклади; гімназії, ліцеї, школи-інтернати; 
міжшкільні центри; майданчики: дитячі, спортивні, відпочинку, 
господарські; інші види використання, що є необхідними для 
забезпечення функціонування дитячих навчальних закладів. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ДН. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ДН.2 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
санація об’єктів дитячих навчальних закладів, зокрема: дошкільні 
та позашкільні навчальні заклади; загальноосвітні школи та інші 
середні навчальні заклади; гімназії, ліцеї, школи-інтернати; 
міжшкільні центри; майданчики: дитячі, спортивні, відпочинку, 
господарські; інші види використання, що є необхідними для 
забезпечення функціонування дитячих навчальних закладів. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ДН. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони зсувонебезпечної території (Регламенти - 
див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ДН.1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
санація об’єктів дитячих навчальних закладів, зокрема: дошкільні 
та позашкільні навчальні заклади; загальноосвітні школи та інші 
середні навчальні заклади; гімназії, ліцеї, школи-інтернати; 
міжшкільні центри; майданчики: дитячі, спортивні, відпочинку, 
господарські; інші види використання, що є необхідними для 
забезпечення функціонування дитячих навчальних закладів. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ДН. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 
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Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ.2 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ.1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
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універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 

    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони зсувонебезпечної території (Регламенти - 
див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г4 Дозволені види 
використання території 

    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 
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використання в межах даної підзони. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г4. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони зсувонебезпечної території (Регламенти - 
див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г2 Дозволені види 
використання території 

    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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 
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Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г1.3 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів законодавчої 
та державної виконавчої влади на відповідних земельних ділянках, 
зокрема: адміністративні будівлі Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Конституційного Суду України, 
міністерств, відомств, комітетів тощо; багатофункціональні будівлі, 
будівлі органів судової влади, фінансового обслуговування; 
адміністративно-ділові будинки змішаного використання: з 
апартаментами і квартирами у верхніх поверхах із розміщенням у 
нижніх поверхах об’єктів культурного, сервісного, комерційного 
призначення; готелі, будинки прийомів, центри обслуговування 
туристів; існуючі багатоквартирні житлові будинки; будівлі 
дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладів; підприємства 
громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани) та 
побутового обслуговування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та окремо розташовані магазини (крамниці) 
роздрібної торгівлі з торгівельною площею до 200 м²; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; аптеки, пункти першої медичної допомоги, стоматологічні 
кабінети;  існуючі культові споруди; споруди транспортної 
інфраструктури, що забезпечують функціонування зазначених 
установ та закладів даної підзони; об’єкти інженерного 
забезпечення (інженерні мережі, колектори, трансформаторні 
підстанції, котельні, насосні станції тощо); громадські туалети; 
пам’ятники, скульптури, елементи благоустрою (квітники, газони, 
лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, паркувальні елементи, 
урни для сміття тощо).    Допускаються інші види використання 
території, що є необхідними для забезпечення функціонування 
дозволених видів використання в межах даної підзони.    
Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г1. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г1.2 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів законодавчої 
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та державної виконавчої влади на відповідних земельних ділянках, 
зокрема: адміністративні будівлі Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Конституційного Суду України, 
міністерств, відомств, комітетів тощо; багатофункціональні будівлі, 
будівлі органів судової влади, фінансового обслуговування; 
адміністративно-ділові будинки змішаного використання: з 
апартаментами і квартирами у верхніх поверхах із розміщенням у 
нижніх поверхах об’єктів культурного, сервісного, комерційного 
призначення; готелі, будинки прийомів, центри обслуговування 
туристів; існуючі багатоквартирні житлові будинки; будівлі 
дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладів; підприємства 
громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани) та 
побутового обслуговування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та окремо розташовані магазини (крамниці) 
роздрібної торгівлі з торгівельною площею до 200 м²; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; аптеки, пункти першої медичної допомоги, стоматологічні 
кабінети;  існуючі культові споруди; споруди транспортної 
інфраструктури, що забезпечують функціонування зазначених 
установ та закладів даної підзони; об’єкти інженерного 
забезпечення (інженерні мережі, колектори, трансформаторні 
підстанції, котельні, насосні станції тощо); громадські туалети; 
пам’ятники, скульптури, елементи благоустрою (квітники, газони, 
лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, паркувальні елементи, 
урни для сміття тощо).    Допускаються інші види використання 
території, що є необхідними для забезпечення функціонування 
дозволених видів використання в межах даної підзони.    
Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г1. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г1.1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів законодавчої 
та державної виконавчої влади на відповідних земельних ділянках, 
зокрема: адміністративні будівлі Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Конституційного Суду України, 
міністерств, відомств, комітетів тощо; багатофункціональні будівлі, 
будівлі органів судової влади, фінансового обслуговування; 
адміністративно-ділові будинки змішаного використання: з 
апартаментами і квартирами у верхніх поверхах із розміщенням у 
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нижніх поверхах об’єктів культурного, сервісного, комерційного 
призначення; готелі, будинки прийомів, центри обслуговування 
туристів; існуючі багатоквартирні житлові будинки; будівлі 
дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладів; підприємства 
громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани) та 
побутового обслуговування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та окремо розташовані магазини (крамниці) 
роздрібної торгівлі з торгівельною площею до 200 м²; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; аптеки, пункти першої медичної допомоги, стоматологічні 
кабінети;  існуючі культові споруди; споруди транспортної 
інфраструктури, що забезпечують функціонування зазначених 
установ та закладів даної підзони; об’єкти інженерного 
забезпечення (інженерні мережі, колектори, трансформаторні 
підстанції, котельні, насосні станції тощо); громадські туалети; 
пам’ятники, скульптури, елементи благоустрою (квітники, газони, 
лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, паркувальні елементи, 
урни для сміття тощо).    Допускаються інші види використання 
території, що є необхідними для забезпечення функціонування 
дозволених видів використання в межах даної підзони.    
Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г1. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони зсувонебезпечної території (Регламенти - 
див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 
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 Відсоток забудови, 
% 

Відсоток озеленення, 
% 

Гранична висота забудови, 
м  

існуючий найбільш 
ймовірний існуючий мінімально 

допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Р2 1 Згідно 
ДБН 360-92** 64,93 75 

0,43-35,21  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

Ж4 51 Згідно 
ДБН 360-92** 18,83 25 

ДН.3 23 Згідно 
ДБН 360-92** 8,06 45 

ДН.2 19 Згідно 
ДБН 360-92** 17,17 45 

ДН.1 36 Згідно 
ДБН 360-92** 13,33 45 

ГЖ.2 41 Згідно 
ДБН 360-92** 17,91 25 

ГЖ.1 46 Згідно 
ДБН 360-92** 35,29 25 

Г4 52 Згідно 
ДБН 360-92** 34,74 40 

Г2 1 Згідно 
ДБН 360-92** 64,11 40 

Г1.3 55 Згідно 
ДБН 360-92** 11,97 40 

Г1.2 38 Згідно 
ДБН 360-92** 19,68 40 

Г1.1 66 Згідно 
ДБН 360-92** 14,77 40 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
ГЖ.2 Дозволені види 

використання території 
    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 

реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ.1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
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окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки.    
Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони.    Регламентні обмеження 
територіальної підзони – див. том 1, табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів законодавчої 
та державної виконавчої влади на відповідних земельних ділянках, 
зокрема: адміністративні будівлі Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Конституційного Суду України, 
міністерств, відомств, комітетів тощо; багатофункціональні будівлі, 
будівлі органів судової влади, фінансового обслуговування; 
адміністративно-ділові будинки змішаного використання: з 
апартаментами і квартирами у верхніх поверхах із розміщенням у 
нижніх поверхах об’єктів культурного, сервісного, комерційного 
призначення; готелі, будинки прийомів, центри обслуговування 
туристів; існуючі багатоквартирні житлові будинки; будівлі 
дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладів; підприємства 
громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани) та 
побутового обслуговування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та окремо розташовані магазини (крамниці) 
роздрібної торгівлі з торгівельною площею до 200 м²; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; аптеки, пункти першої медичної допомоги, стоматологічні 
кабінети;  існуючі культові споруди; споруди транспортної 
інфраструктури, що забезпечують функціонування зазначених 
установ та закладів даної підзони; об’єкти інженерного 
забезпечення (інженерні мережі, колектори, трансформаторні 
підстанції, котельні, насосні станції тощо); громадські туалети; 
пам’ятники, скульптури, елементи благоустрою (квітники, газони, 
лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, паркувальні елементи, 
урни для сміття тощо).    Допускаються інші види використання 
території, що є необхідними для забезпечення функціонування 
дозволених видів використання в межах даної підзони.    
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Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г1. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

 
 
 
 
 
 

Граничні параметри забудови  
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 Відсоток забудови, 
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Відсоток озеленення, 

% 
Гранична висота забудови, 

м  
існуючий найбільш 

ймовірний існуючий мінімально 
допустимий 

1 2 3 4 5 6 

ГЖ.2 77 Згідно 
ДБН 360-92** 0 25 

14,88-31,13  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

ГЖ.1 50 Згідно 
ДБН 360-92** 18,48 25 

Г1 55 Згідно 
ДБН 360-92** 2,26 40 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
Ж4 Дозволені види 

використання території 
    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 

реставрація, санація об’єктів житлової забудови та громадського 
обслуговування, зокрема:  багатоквартирні житлові будинки, 
гуртожитки, житлові будинки готельного типу (середньоповерхові, 
багатоповерхові, підвищеної поверховості); окремі висотні 
будинки; житлові будинки з розміщенням у перших поверхах 
громадських приміщень ділового, культурно-побутового і 
комерційного призначення при умові облаштування окремих 
входів; офіси, адміністративно-ділові будинки; дитячі дошкільні 
установи, загальноосвітні школи, навчально-виховні комплекси; 
аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, поліклініки; зали, клуби 
багатоцільового і спеціального призначення з обмеженням часу 
роботи; магазини товарів першої потреби, торгові центри; ательє, 
майстерні ремонту побутової техніки, перукарні та інші об’єкти 
побутового обслуговування; поштові відділення, телефонні станції, 
фінансові установи; споруди комунальної, транспортної та 
інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної 
зони; вбудовані в житлові будинки гаражі; відкриті стоянки для 
тимчасового зберігання автотранспорту, що не потребують 
встановлення санітарно-захисних зон, з розрахунку відповідно 
ДБН 360-92**; житлово-експлуатаційні служби і аварійно-
диспетчерські служби; спортивні зали, спортивні клуби, плавальні 
басейни, універсальні фізкультурно-оздоровчі комплекси, тенісні 
корти, лазні; підприємства громадського харчування, ринки 
(відкриті, закриті); культові споруди; відділення, пункти поліції, 
об’єкти пожежної охорони, громадські туалети. 
    Розміщення окремих висотних будинків визначається детальним 
планом території, а їх висота встановлюється макетуванням або 
іншими методами формування об’ємно-просторової композиції 
забудови. 

    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 Ж4. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), 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). 

Вимоги та обмеження щодо Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
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охорони культурної 
спадщини 

(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), частково потрапляє до 
території пам'яток містобудування (Регламенти - див. том 1 табл.3, 
п.11), територія віднесена до історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Ж3 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
реставрація, санація об’єктів житлової забудови та громадського 
обслуговування, зокрема:  багатоквартирні житлові будинки, 
гуртожитки, житлові будинки готельного типу (багатоповерхової та 
підвищеної поверховості); житлові будинки з розміщенням у 
перших поверхах громадських приміщень ділового, культурно-
побутового і комерційного призначення при умові облаштування 
окремих входів; офіси, адміністративно-ділові будинки; дитячі 
дошкільні установи, загальноосвітні школи, навчально-виховні 
комплекси;  аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, поліклініки; 
зали, клуби багатоцільового і спеціального призначення з 
обмеженням часу роботи; магазини товарів першої потреби, 
торгові центри; ательє, майстерні ремонту побутової техніки, 
перукарні та інші об’єкти побутового обслуговування; поштові 
відділення, телефонні станції, фінансові установи; споруди 
комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 
обслуговування даної зони; вбудовані в житлові будинки гаражі; 
відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту, що 
не потребують встановлення санітарно-захисних зон, з розрахунку 
відповідно ДБН 360-92**; житлово-експлуатаційні служби і 
аварійно-диспетчерські служби; спортивні зали, спортивні клуби, 
плавальні басейни, універсальні фізкультурно-оздоровчі 
комплекси, тенісні корти, лазні; підприємства громадського 
харчування, ринки (відкриті, закриті); культові споруди; відділення, 
пункти поліції, об’єкти пожежної охорони.    Розміщення окремих 
висотних будинків визначається детальним планом території, а їх 
висота встановлюється макетуванням або іншими методами 
формування об’ємно-просторової композиції забудови.    
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 Ж3. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), 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). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), потрапляє до території 
пам'яток містобудування (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.11), 
територія віднесена до історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Ж2 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
реставрація, санація, капітальний ремонт об’єктів, зокрема: 
багатоквартирні житлові будинки, будинки готельного типу, 
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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-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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ДН.2 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
санація об’єктів дитячих навчальних закладів, зокрема: дошкільні 
та позашкільні навчальні заклади; загальноосвітні школи та інші 
середні навчальні заклади; гімназії, ліцеї, школи-інтернати; 
міжшкільні центри; майданчики: дитячі, спортивні, відпочинку, 
господарські; інші види використання, що є необхідними для 
забезпечення функціонування дитячих навчальних закладів.    
Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ДН. 

Вимоги та обмеження щодо Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
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охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ДН.1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
санація об’єктів дитячих навчальних закладів, зокрема: дошкільні 
та позашкільні навчальні заклади; загальноосвітні школи та інші 
середні навчальні заклади; гімназії, ліцеї, школи-інтернати; 
міжшкільні центри; майданчики: дитячі, спортивні, відпочинку, 
господарські; інші види використання, що є необхідними для 
забезпечення функціонування дитячих навчальних закладів. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ДН. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г4 Дозволені види 
використання території 

    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 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г2 Дозволені види 
використання території 

    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 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів законодавчої 
та державної виконавчої влади на відповідних земельних ділянках, 
зокрема: адміністративні будівлі Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Конституційного Суду України, 
міністерств, відомств, комітетів тощо; багатофункціональні будівлі, 
будівлі органів судової влади, фінансового обслуговування; 
адміністративно-ділові будинки змішаного використання: з 
апартаментами і квартирами у верхніх поверхах із розміщенням у 
нижніх поверхах об’єктів культурного, сервісного, комерційного 
призначення; готелі, будинки прийомів, центри обслуговування 
туристів; існуючі багатоквартирні житлові будинки; будівлі 
дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладів; підприємства 
громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани) та 
побутового обслуговування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та окремо розташовані магазини (крамниці) 
роздрібної торгівлі з торгівельною площею до 200 м²; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; аптеки, пункти першої медичної допомоги, стоматологічні 
кабінети;  існуючі культові споруди; споруди транспортної 
інфраструктури, що забезпечують функціонування зазначених 
установ та закладів даної підзони; об’єкти інженерного 
забезпечення (інженерні мережі, колектори, трансформаторні 
підстанції, котельні, насосні станції тощо); громадські туалети; 
пам’ятники, скульптури, елементи благоустрою (квітники, газони, 
лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, паркувальні елементи, 
урни для сміття тощо).    Допускаються інші види використання 
території, що є необхідними для забезпечення функціонування 
дозволених видів використання в межах даної підзони.    
Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г1. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 
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Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

 
 
 

Граничні параметри забудови  
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Відсоток забудови, 
% 

Відсоток озеленення, 
% 

Гранична висота забудови, 
м  

існуючий найбільш 
ймовірний існуючий мінімально 

допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Ж4 36 Згідно 
ДБН 360-92** 13,63 25 

12,81-34,87  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

Ж3 46 Згідно 
ДБН 360-92** 4,26 25 

Ж2 32 Згідно 
ДБН 360-92** 6,76 25 

ДН.2 34 Згідно 
ДБН 360-92** 4,46 45 

ДН.1 20 Згідно 
ДБН 360-92** 5,66 45 

Г4 33 Згідно 
ДБН 360-92** 4,39 40 

Г2 15 Згідно 
ДБН 360-92** 0 40 

Г1 38 Згідно 
ДБН 360-92** 9,98 40 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
ДН Дозволені види 

використання території 
    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 

санація об’єктів дитячих навчальних закладів, зокрема: дошкільні 
та позашкільні навчальні заклади; загальноосвітні школи та інші 
середні навчальні заклади; гімназії, ліцеї, школи-інтернати; 
міжшкільні центри; майданчики: дитячі, спортивні, відпочинку, 
господарські; інші види використання, що є необхідними для 
забезпечення функціонування дитячих навчальних закладів. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ДН. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ.3 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо   
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охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 
Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ.2 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ.1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
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тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимогита обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні   
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обмеження та вимоги 

Г1.3 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів законодавчої 
та державної виконавчої влади на відповідних земельних ділянках, 
зокрема: адміністративні будівлі Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Конституційного Суду України, 
міністерств, відомств, комітетів тощо; багатофункціональні будівлі, 
будівлі органів судової влади, фінансового обслуговування; 
адміністративно-ділові будинки змішаного використання: з 
апартаментами і квартирами у верхніх поверхах із розміщенням у 
нижніх поверхах об’єктів культурного, сервісного, комерційного 
призначення; готелі, будинки прийомів, центри обслуговування 
туристів; існуючі багатоквартирні житлові будинки; будівлі 
дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладів; підприємства 
громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани) та 
побутового обслуговування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та окремо розташовані магазини (крамниці) 
роздрібної торгівлі з торгівельною площею до 200 м²; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; аптеки, пункти першої медичної допомоги, стоматологічні 
кабінети;  існуючі культові споруди; споруди транспортної 
інфраструктури, що забезпечують функціонування зазначених 
установ та закладів даної підзони; об’єкти інженерного 
забезпечення (інженерні мережі, колектори, трансформаторні 
підстанції, котельні, насосні станції тощо); громадські туалети; 
пам’ятники, скульптури, елементи благоустрою (квітники, газони, 
лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, паркувальні елементи, 
урни для сміття тощо).    Допускаються інші види використання 
території, що є необхідними для забезпечення функціонування 
дозволених видів використання в межах даної підзони.    
Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г1. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимогита обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г1.2 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів законодавчої 
та державної виконавчої влади на відповідних земельних ділянках, 
зокрема: адміністративні будівлі Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Конституційного Суду України, 
міністерств, відомств, комітетів тощо; багатофункціональні будівлі, 
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будівлі органів судової влади, фінансового обслуговування; 
адміністративно-ділові будинки змішаного використання: з 
апартаментами і квартирами у верхніх поверхах із розміщенням у 
нижніх поверхах об’єктів культурного, сервісного, комерційного 
призначення; готелі, будинки прийомів, центри обслуговування 
туристів; існуючі багатоквартирні житлові будинки; будівлі 
дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладів; підприємства 
громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани) та 
побутового обслуговування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та окремо розташовані магазини (крамниці) 
роздрібної торгівлі з торгівельною площею до 200 м²; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; аптеки, пункти першої медичної допомоги, стоматологічні 
кабінети;  існуючі культові споруди; споруди транспортної 
інфраструктури, що забезпечують функціонування зазначених 
установ та закладів даної підзони; об’єкти інженерного 
забезпечення (інженерні мережі, колектори, трансформаторні 
підстанції, котельні, насосні станції тощо); громадські туалети; 
пам’ятники, скульптури, елементи благоустрою (квітники, газони, 
лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, паркувальні елементи, 
урни для сміття тощо).    Допускаються інші види використання 
території, що є необхідними для забезпечення функціонування 
дозволених видів використання в межах даної підзони.    
Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г1. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимогита обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г1.1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів законодавчої 
та державної виконавчої влади на відповідних земельних ділянках, 
зокрема: адміністративні будівлі Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Конституційного Суду України, 
міністерств, відомств, комітетів тощо; багатофункціональні будівлі, 
будівлі органів судової влади, фінансового обслуговування; 
адміністративно-ділові будинки змішаного використання: з 
апартаментами і квартирами у верхніх поверхах із розміщенням у 
нижніх поверхах об’єктів культурного, сервісного, комерційного 
призначення; готелі, будинки прийомів, центри обслуговування 
туристів; існуючі багатоквартирні житлові будинки; будівлі 
дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладів; підприємства 
громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани) та 
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побутового обслуговування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та окремо розташовані магазини (крамниці) 
роздрібної торгівлі з торгівельною площею до 200 м²; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; аптеки, пункти першої медичної допомоги, стоматологічні 
кабінети;  існуючі культові споруди; споруди транспортної 
інфраструктури, що забезпечують функціонування зазначених 
установ та закладів даної підзони; об’єкти інженерного 
забезпечення (інженерні мережі, колектори, трансформаторні 
підстанції, котельні, насосні станції тощо); громадські туалети; 
пам’ятники, скульптури, елементи благоустрою (квітники, газони, 
лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, паркувальні елементи, 
урни для сміття тощо).    Допускаються інші види використання 
території, що є необхідними для забезпечення функціонування 
дозволених видів використання в межах даної підзони.    
Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г1. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимогита обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 
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Ко
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ої 

 п
ід

зо
ни

 Відсоток забудови, 
% 

Відсоток озеленення, 
% 

Гранична висота забудови, 
м  

існуючий найбільш 
ймовірний існуючий мінімально 

допустимий 

1 2 3 4 5 6 

ДН 20 Згідно 
ДБН 360-92** 29,92 45 

17,24-35,35  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

ГЖ.3 44 Згідно 
ДБН 360-92** 7,66 25 

ГЖ.2 42 Згідно 
ДБН 360-92** 17,8 25 

ГЖ.1 29 Згідно 
ДБН 360-92** 27,48 25 

Г6 63 Згідно 
ДБН 360-92** 7,37 40 

Г1.3 30 Згідно 
ДБН 360-92** 22,75 40 

Г1.2 51 Згідно 
ДБН 360-92** 11,04 40 

Г1.1 38 Згідно 
ДБН 360-92** 19,42 40 
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Ко
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пі
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
ГЖ Дозволені види 

використання території 
    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 

реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів законодавчої 
та державної виконавчої влади на відповідних земельних ділянках, 
зокрема: адміністративні будівлі Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Конституційного Суду України, 
міністерств, відомств, комітетів тощо; багатофункціональні будівлі, 
будівлі органів судової влади, фінансового обслуговування; 
адміністративно-ділові будинки змішаного використання: з 
апартаментами і квартирами у верхніх поверхах із розміщенням у 
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нижніх поверхах об’єктів культурного, сервісного, комерційного 
призначення; готелі, будинки прийомів, центри обслуговування 
туристів; існуючі багатоквартирні житлові будинки; будівлі 
дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладів; підприємства 
громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани) та 
побутового обслуговування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та окремо розташовані магазини (крамниці) 
роздрібної торгівлі з торгівельною площею до 200 м²; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; аптеки, пункти першої медичної допомоги, стоматологічні 
кабінети;  існуючі культові споруди; споруди транспортної 
інфраструктури, що забезпечують функціонування зазначених 
установ та закладів даної підзони; об’єкти інженерного 
забезпечення (інженерні мережі, колектори, трансформаторні 
підстанції, котельні, насосні станції тощо); громадські туалети; 
пам’ятники, скульптури, елементи благоустрою (квітники, газони, 
лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, паркувальні елементи, 
урни для сміття тощо).    Допускаються інші види використання 
території, що є необхідними для забезпечення функціонування 
дозволених видів використання в межах даної підзони.    
Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г1. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

 
Граничні параметри забудови  
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Відсоток забудови, 
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Відсоток озеленення, 
% 

Гранична висота забудови, 
м  

існуючий найбільш 
ймовірний існуючий мінімально 

допустимий 

1 2 3 4 5 6 

ГЖ 53 Згідно 
ДБН 360-92** 7,13 25 10-28,97  

(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) Г1 34 Згідно 

ДБН 360-92** 27,8 40 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
Ж2 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-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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
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охорони культурної 
спадщини 

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

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г2 Дозволені види 
використання території 

    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 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

 
 
 
 

Граничні параметри забудови  
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Гранична висота забудови, 
м  

існуючий найбільш 
ймовірний існуючий мінімально 

допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Ж2 33 Згідно 
ДБН 360-92** 18,92 25 

18,06-25,76  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

ГЖ 45 Згідно 
ДБН 360-92** 20,5 25 

Г2 65 Згідно 
ДБН 360-92** 0 40 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
ГЖ Дозволені види 

використання території 
    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 

реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г2 Дозволені види 
використання території 

    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 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

 
 
 
 

Граничні параметри забудови  
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Відсоток озеленення, 

% 
Гранична висота забудови, 

м  
існуючий найбільш 

ймовірний існуючий мінімально 
допустимий 

1 2 3 4 5 6 

ГЖ 39 Згідно 
ДБН 360-92** 14,18 25 16,99-26,96  

(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) Г2 65 Згідно 

ДБН 360-92** 6,46 40 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
ГЖ Дозволені види 

використання території 
    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 

реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г2 Дозволені види 
використання території 

    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 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів законодавчої 
та державної виконавчої влади на відповідних земельних ділянках, 
зокрема: адміністративні будівлі Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Конституційного Суду України, 
міністерств, відомств, комітетів тощо; багатофункціональні будівлі, 
будівлі органів судової влади, фінансового обслуговування; 
адміністративно-ділові будинки змішаного використання: з 
апартаментами і квартирами у верхніх поверхах із розміщенням у 
нижніх поверхах об’єктів культурного, сервісного, комерційного 
призначення; готелі, будинки прийомів, центри обслуговування 
туристів; існуючі багатоквартирні житлові будинки; будівлі 
дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладів; підприємства 
громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани) та 
побутового обслуговування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та окремо розташовані магазини (крамниці) 
роздрібної торгівлі з торгівельною площею до 200 м²; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; аптеки, пункти першої медичної допомоги, стоматологічні 
кабінети;  існуючі культові споруди; споруди транспортної 
інфраструктури, що забезпечують функціонування зазначених 
установ та закладів даної підзони; об’єкти інженерного 
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забезпечення (інженерні мережі, колектори, трансформаторні 
підстанції, котельні, насосні станції тощо); громадські туалети; 
пам’ятники, скульптури, елементи благоустрою (квітники, газони, 
лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, паркувальні елементи, 
урни для сміття тощо).    Допускаються інші види використання 
території, що є необхідними для забезпечення функціонування 
дозволених видів використання в межах даної підзони.    
Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г1. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

 

 
 
 
 
 

Граничні параметри забудови 
  

квартал 21342 

Ко
до

ве
  

по
зн

ач
ен

ня
 

те
ри

то
рі

ал
ьн

ої 
 п

ід
зо

ни
 Відсоток забудови, 

% 
Відсоток озеленення, 

% 
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м  
існуючий найбільш 

ймовірний існуючий мінімально 
допустимий 

1 2 3 4 5 6 

ГЖ 38 Згідно 
ДБН 360-92** 16,17 25 

18,9-55,45  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

Г2 33 Згідно 
ДБН 360-92** 19,13 40 

Г1 41 Згідно 
ДБН 360-92** 14,05 40 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
ГЖ Дозволені види 

використання території 
    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 

реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 
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ГЖ 58 Згідно 
ДБН 360-92** 2,19 25 

19-31,3  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
ГЖ Дозволені види 

використання території 
    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 

реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 
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    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 

табл.2, тер. підзона ГЖ. 
Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г2 Дозволені види 
використання території 

    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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів законодавчої 
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та державної виконавчої влади на відповідних земельних ділянках, 
зокрема: адміністративні будівлі Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Конституційного Суду України, 
міністерств, відомств, комітетів тощо; багатофункціональні будівлі, 
будівлі органів судової влади, фінансового обслуговування; 
адміністративно-ділові будинки змішаного використання: з 
апартаментами і квартирами у верхніх поверхах із розміщенням у 
нижніх поверхах об’єктів культурного, сервісного, комерційного 
призначення; готелі, будинки прийомів, центри обслуговування 
туристів; існуючі багатоквартирні житлові будинки; будівлі 
дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладів; підприємства 
громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани) та 
побутового обслуговування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та окремо розташовані магазини (крамниці) 
роздрібної торгівлі з торгівельною площею до 200 м²; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; аптеки, пункти першої медичної допомоги, стоматологічні 
кабінети;  існуючі культові споруди; споруди транспортної 
інфраструктури, що забезпечують функціонування зазначених 
установ та закладів даної підзони; об’єкти інженерного 
забезпечення (інженерні мережі, колектори, трансформаторні 
підстанції, котельні, насосні станції тощо); громадські туалети; 
пам’ятники, скульптури, елементи благоустрою (квітники, газони, 
лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, паркувальні елементи, 
урни для сміття тощо).    Допускаються інші види використання 
території, що є необхідними для забезпечення функціонування 
дозволених видів використання в межах даної підзони.    
Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г1. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 
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м  

існуючий найбільш 
ймовірний існуючий мінімально 

допустимий 

1 2 3 4 5 6 

ГЖ 42 Згідно 
ДБН 360-92** 18,62 25 

13-23,76  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

Г2 39 Згідно 
ДБН 360-92** 34,22 40 

Г1 52 Згідно 
ДБН 360-92** 11,73 40 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

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-
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 
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м  
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ймовірний існуючий мінімально 
допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Р2 0 Згідно 
ДБН 360-92** 73,76 60 

Визначається згідно 
чинних державних 
будівельних норм 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 
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Р2 0 Згідно 
ДБН 360-92** 67,99 60 

Визначається згідно 
чинних державних 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
Ж4 Дозволені види 

використання території 
    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 

реставрація, санація об’єктів житлової забудови та громадського 
обслуговування, зокрема:  багатоквартирні житлові будинки, 
гуртожитки, житлові будинки готельного типу (середньоповерхові, 
багатоповерхові, підвищеної поверховості); окремі висотні 
будинки; житлові будинки з розміщенням у перших поверхах 
громадських приміщень ділового, культурно-побутового і 
комерційного призначення при умові облаштування окремих 
входів; офіси, адміністративно-ділові будинки; дитячі дошкільні 
установи, загальноосвітні школи, навчально-виховні комплекси; 
аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, поліклініки; зали, клуби 
багатоцільового і спеціального призначення з обмеженням часу 
роботи; магазини товарів першої потреби, торгові центри; ательє, 
майстерні ремонту побутової техніки, перукарні та інші об’єкти 
побутового обслуговування; поштові відділення, телефонні станції, 
фінансові установи; споруди комунальної, транспортної та 
інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної 
зони; вбудовані в житлові будинки гаражі; відкриті стоянки для 
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тимчасового зберігання автотранспорту, що не потребують 
встановлення санітарно-захисних зон, з розрахунку відповідно 
ДБН 360-92**; житлово-експлуатаційні служби і аварійно-
диспетчерські служби; спортивні зали, спортивні клуби, плавальні 
басейни, універсальні фізкультурно-оздоровчі комплекси, тенісні 
корти, лазні; підприємства громадського харчування, ринки 
(відкриті, закриті); культові споруди; відділення, пункти поліції, 
об’єкти пожежної охорони, громадські туалети. 
    Розміщення окремих висотних будинків визначається детальним 
планом території, а їх висота встановлюється макетуванням або 
іншими методами формування об’ємно-просторової композиції 
забудови. 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 Ж4. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 

    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
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техногенних явищ 
Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г5 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт об’єктів спеціалізованих 
медичних установ, закладів охорони здоров’я, а саме: заклади з 
надання невідкладної медичної допомоги населенню; 
спеціалізовані лікарні, психіатричні та інші диспансери; лікарні 
багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних 
закладів; поліклініки, пункти медичного обслуговування та 
консультації; спеціалізовані поліклініки; лікарні профільні, 
диспансери,. амбулаторії; науково-дослідні  медичні центри;  
материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки; 
шпиталі силових структур, виправних закладів; санаторії, 
профілакторії та центри функціональної реабілітації; заклади 
лікувально-профілактичні та оздоровчі інші; станції невідкладної 
швидкої допомоги; станції переливання крові (відповідно до 
містобудівної документації); аптеки;  вбудовані, прибудовані, 
вбудовано-прибудовані та розташовані окремо торгівельні 
павільйони, магазини (крамниці) роздрібної торгівлі з торгівельною 
площею до 50 м² , заклади харчування та сервісного 
обслуговування з торгівельною площею до 50 м² ; споруди 
комунальної та інженерної інфраструктури, необхідні для 
обслуговування даної зони; гостьові автостоянки; громадські 
туалети; установи, що надають ритуальні послуги; культові 
споруди. 
    Допускаються інші види використання території, що є 
необхідними для забезпечення функціонування зазначених 
дозволених видів використання в межах даної підзони. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г5. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г4 Дозволені види 
використання території 

    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 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г2 Дозволені види 
використання території 

    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 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 
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 Відсоток забудови, 
% 

Відсоток озеленення, 
% 

Гранична висота забудови, 
м  

існуючий найбільш 
ймовірний існуючий мінімально 

допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Ж4 38 Згідно 
ДБН 360-92** 18,32 25 

9,32-30,28  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

ГЖ 13 Згідно 
ДБН 360-92** 15,96 25 

Г5 28 Згідно 
ДБН 360-92** 29,91 55 

Г4 55 Згідно 
ДБН 360-92** 7,2 40 

Г2 24 Згідно 
ДБН 360-92** 18,08 40 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
Ж3.2 Дозволені види 

використання території 
    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 

реставрація, санація об’єктів житлової забудови та громадського 
обслуговування, зокрема:  багатоквартирні житлові будинки, 
гуртожитки, житлові будинки готельного типу (багатоповерхової та 
підвищеної поверховості); житлові будинки з розміщенням у 
перших поверхах громадських приміщень ділового, культурно-
побутового і комерційного призначення при умові облаштування 
окремих входів; офіси, адміністративно-ділові будинки; дитячі 
дошкільні установи, загальноосвітні школи, навчально-виховні 
комплекси;  аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, поліклініки; 
зали, клуби багатоцільового і спеціального призначення з 
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обмеженням часу роботи; магазини товарів першої потреби, 
торгові центри; ательє, майстерні ремонту побутової техніки, 
перукарні та інші об’єкти побутового обслуговування; поштові 
відділення, телефонні станції, фінансові установи; споруди 
комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 
обслуговування даної зони; вбудовані в житлові будинки гаражі; 
відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту, що 
не потребують встановлення санітарно-захисних зон, з розрахунку 
відповідно ДБН 360-92**; житлово-експлуатаційні служби і 
аварійно-диспетчерські служби; спортивні зали, спортивні клуби, 
плавальні басейни, універсальні фізкультурно-оздоровчі 
комплекси, тенісні корти, лазні; підприємства громадського 
харчування, ринки (відкриті, закриті); культові споруди; відділення, 
пункти поліції, об’єкти пожежної охорони. 
    Розміщення окремих висотних будинків визначається детальним 
планом території, а їх висота встановлюється макетуванням або 
іншими методами формування об’ємно-просторової композиції 
забудови. 

    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 Ж3. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), потрапляє до зони 
обмеженного використання території від аеропортів (конічна 
поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) (Регламенти - див. 
том1 табл. 4, п.4.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Ж3.1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
реставрація, санація об’єктів житлової забудови та громадського 
обслуговування, зокрема:  багатоквартирні житлові будинки, 
гуртожитки, житлові будинки готельного типу (багатоповерхової та 
підвищеної поверховості); житлові будинки з розміщенням у 
перших поверхах громадських приміщень ділового, культурно-
побутового і комерційного призначення при умові облаштування 
окремих входів; офіси, адміністративно-ділові будинки; дитячі 
дошкільні установи, загальноосвітні школи, навчально-виховні 
комплекси;  аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, поліклініки; 
зали, клуби багатоцільового і спеціального призначення з 
обмеженням часу роботи; магазини товарів першої потреби, 
торгові центри; ательє, майстерні ремонту побутової техніки, 
перукарні та інші об’єкти побутового обслуговування; поштові 
відділення, телефонні станції, фінансові установи; споруди 
комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 
обслуговування даної зони; вбудовані в житлові будинки гаражі; 
відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту, що 
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не потребують встановлення санітарно-захисних зон, з розрахунку 
відповідно ДБН 360-92**; житлово-експлуатаційні служби і 
аварійно-диспетчерські служби; спортивні зали, спортивні клуби, 
плавальні басейни, універсальні фізкультурно-оздоровчі 
комплекси, тенісні корти, лазні; підприємства громадського 
харчування, ринки (відкриті, закриті); культові споруди; відділення, 
пункти поліції, об’єкти пожежної охорони. 
    Розміщення окремих висотних будинків визначається детальним 
планом території, а їх висота встановлюється макетуванням або 
іншими методами формування об’ємно-просторової композиції 
забудови. 

    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 Ж3. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), потрапляє до зони 
обмеженного використання території від аеропортів (конічна 
поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) (Регламенти - див. 
том1 табл. 4, п.4.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ДН Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
санація об’єктів дитячих навчальних закладів, зокрема: дошкільні 
та позашкільні навчальні заклади; загальноосвітні школи та інші 
середні навчальні заклади; гімназії, ліцеї, школи-інтернати; 
міжшкільні центри; майданчики: дитячі, спортивні, відпочинку, 
господарські; інші види використання, що є необхідними для 
забезпечення функціонування дитячих навчальних закладів. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ДН. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), потрапляє до зони 
обмеженного використання території від аеропортів (конічна 
поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) (Регламенти - див. 
том1 табл. 4, п.4.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
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побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), 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). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 
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Відсоток озеленення, 

% 
Гранична висота забудови, 

м  
існуючий найбільш 

ймовірний існуючий мінімально 
допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Ж3.2 42 Згідно 
ДБН 360-92** 13,38 25 

11,99-31,05  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

Ж3.1 78 Згідно 
ДБН 360-92** 0,46 25 

ДН 22 Згідно 
ДБН 360-92** 37,24 45 

ГЖ 52 Згідно 
ДБН 360-92** 12,5 25 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), 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). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 
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Ж2 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-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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), 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). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ДН.2 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
санація об’єктів дитячих навчальних закладів, зокрема: дошкільні 
та позашкільні навчальні заклади; загальноосвітні школи та інші 
середні навчальні заклади; гімназії, ліцеї, школи-інтернати; 
міжшкільні центри; майданчики: дитячі, спортивні, відпочинку, 
господарські; інші види використання, що є необхідними для 
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забезпечення функціонування дитячих навчальних закладів. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ДН. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), потрапляє до зони 
обмеженного використання території від аеропортів (конічна 
поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) (Регламенти - див. 
том1 табл. 4, п.4.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ДН.1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
санація об’єктів дитячих навчальних закладів, зокрема: дошкільні 
та позашкільні навчальні заклади; загальноосвітні школи та інші 
середні навчальні заклади; гімназії, ліцеї, школи-інтернати; 
міжшкільні центри; майданчики: дитячі, спортивні, відпочинку, 
господарські; інші види використання, що є необхідними для 
забезпечення функціонування дитячих навчальних закладів. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ДН. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), 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). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г2.2 Дозволені види 
використання території 

    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 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), потрапляє до зони 
обмеженного використання території від аеропортів (конічна 
поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) (Регламенти - див. 
том1 табл. 4, п.4.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г2.1 Дозволені види 
використання території 

    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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), потрапляє до зони 
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природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

обмеженного використання території від аеропортів (конічна 
поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) (Регламенти - див. 
том1 табл. 4, п.4.3). 

Вимоги щодо охорони 
культурної спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

 
 
 

Граничні параметри забудови  
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Гранична висота забудови, 

м  
існуючий найбільш 

ймовірний існуючий мінімально 
допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Р2 0 Згідно 
ДБН 360-92** 99,44 75 

16,98-49,64  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

Ж2 33 Згідно 
ДБН 360-92** 17,59 25 

ДН.2 18 Згідно 
ДБН 360-92** 30,21 45 

ДН.1 38 Згідно 
ДБН 360-92** 34,02 45 

Г2.2 73 Згідно 
ДБН 360-92** 5,7 40 

Г2.1 19 Згідно 
ДБН 360-92** 20,57 40 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 
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ГЖ Дозволені види 

використання території 
    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 

реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 

    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

 
 

Граничні параметри забудови  
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1 2 3 4 5 6 

Р2 1 Згідно 
ДБН 360-92** 85,74 75 10,33-26,48  

(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) ГЖ 38 Згідно 

ДБН 360-92** 27,86 25 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
ДН Дозволені види 

використання території 
    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 

санація об’єктів дитячих навчальних закладів, зокрема: дошкільні 
та позашкільні навчальні заклади; загальноосвітні школи та інші 
середні навчальні заклади; гімназії, ліцеї, школи-інтернати; 
міжшкільні центри; майданчики: дитячі, спортивні, відпочинку, 
господарські; інші види використання, що є необхідними для 
забезпечення функціонування дитячих навчальних закладів. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ДН. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки.    
Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони.    Регламентні обмеження 
територіальної підзони – див. том 1, табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 
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природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 
Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів законодавчої 
та державної виконавчої влади на відповідних земельних ділянках, 
зокрема: адміністративні будівлі Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Конституційного Суду України, 
міністерств, відомств, комітетів тощо; багатофункціональні будівлі, 
будівлі органів судової влади, фінансового обслуговування; 
адміністративно-ділові будинки змішаного використання: з 
апартаментами і квартирами у верхніх поверхах із розміщенням у 
нижніх поверхах об’єктів культурного, сервісного, комерційного 
призначення; готелі, будинки прийомів, центри обслуговування 
туристів; існуючі багатоквартирні житлові будинки; будівлі 
дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладів; підприємства 
громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани) та 
побутового обслуговування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та окремо розташовані магазини (крамниці) 
роздрібної торгівлі з торгівельною площею до 200 м²; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; аптеки, пункти першої медичної допомоги, стоматологічні 
кабінети;  існуючі культові споруди; споруди транспортної 
інфраструктури, що забезпечують функціонування зазначених 
установ та закладів даної підзони; об’єкти інженерного 
забезпечення (інженерні мережі, колектори, трансформаторні 
підстанції, котельні, насосні станції тощо); громадські туалети; 
пам’ятники, скульптури, елементи благоустрою (квітники, газони, 
лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, паркувальні елементи, 
урни для сміття тощо). 

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

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г1. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні   
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обмеження та вимоги 

 
Граничні параметри забудови  
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
ДН Дозволені види 

використання території 
    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 

санація об’єктів дитячих навчальних закладів, зокрема: дошкільні 
та позашкільні навчальні заклади; загальноосвітні школи та інші 
середні навчальні заклади; гімназії, ліцеї, школи-інтернати; 
міжшкільні центри; майданчики: дитячі, спортивні, відпочинку, 
господарські; інші види використання, що є необхідними для 
забезпечення функціонування дитячих навчальних закладів. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ДН. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
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щодо природних і 
техногенних явищ 
Вимоги та обмеження  
щодо охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ.3 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ.2 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 

97 
 



квартал 21369 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ГЖ.1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт громадських об’єктів, житлових 
будинків з об’єктами громадського обслуговування, зокрема: 
адміністративно-ділові будинки та адміністративні будинки 
змішаного використання: з житловими апартаментами у верхніх 
поверхах та розміщенням у нижніх поверхах об’єктів культурно-
побутового, сервісного, комерційного призначення за умови 
влаштування окремих входів; житлові будинки з об’єктами 
громадського обслуговування на 1-3 поверхах; будівлі 
громадського призначення: фінансового обслуговування, зв’язку, 
окремі будівлі органів судової влади, закордонних представництв 
тощо; готелі, багатоцільові зали для масових заходів; спортивні 
зали (гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні), басейни 
криті для плавання, зали спортивні інші; культові споруди; ринки, 
універмаги, магазини, пасажі, спеціалізовані магазини; театри, 
кінотеатри, музеї, виставкові зали, галереї; паркінги, автостоянки. 
    Допускаються інші види використання, що не суперечать 
державним будівельним нормам та санітарним правилам в частині 
сумісності функцій в межах даної зони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ГЖ. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г5 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт об’єктів спеціалізованих 
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медичних установ, закладів охорони здоров’я, а саме: заклади з 
надання невідкладної медичної допомоги населенню; 
спеціалізовані лікарні, психіатричні та інші диспансери; лікарні 
багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних 
закладів; поліклініки, пункти медичного обслуговування та 
консультації; спеціалізовані поліклініки; лікарні профільні, 
диспансери,. амбулаторії; науково-дослідні  медичні центри;  
материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки; 
шпиталі силових структур, виправних закладів; санаторії, 
профілакторії та центри функціональної реабілітації; заклади 
лікувально-профілактичні та оздоровчі інші; станції невідкладної 
швидкої допомоги; станції переливання крові (відповідно до 
містобудівної документації); аптеки;  вбудовані, прибудовані, 
вбудовано-прибудовані та розташовані окремо торгівельні 
павільйони, магазини (крамниці) роздрібної торгівлі з торгівельною 
площею до 50 м² , заклади харчування та сервісного 
обслуговування з торгівельною площею до 50 м² ; споруди 
комунальної та інженерної інфраструктури, необхідні для 
обслуговування даної зони; гостьові автостоянки; громадські 
туалети; установи, що надають ритуальні послуги; культові 
споруди.    Допускаються інші види використання території, що є 
необхідними для забезпечення функціонування зазначених 
дозволених видів використання в межах даної підзони.    
Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г5. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г4 Дозволені види 
використання території 

    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 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів законодавчої 
та державної виконавчої влади на відповідних земельних ділянках, 
зокрема: адміністративні будівлі Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Конституційного Суду України, 
міністерств, відомств, комітетів тощо; багатофункціональні будівлі, 
будівлі органів судової влади, фінансового обслуговування; 
адміністративно-ділові будинки змішаного використання: з 
апартаментами і квартирами у верхніх поверхах із розміщенням у 
нижніх поверхах об’єктів культурного, сервісного, комерційного 
призначення; готелі, будинки прийомів, центри обслуговування 
туристів; існуючі багатоквартирні житлові будинки; будівлі 
дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладів; підприємства 
громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани) та 
побутового обслуговування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та окремо розташовані магазини (крамниці) 
роздрібної торгівлі з торгівельною площею до 200 м²; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; аптеки, пункти першої медичної допомоги, стоматологічні 
кабінети;  існуючі культові споруди; споруди транспортної 
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інфраструктури, що забезпечують функціонування зазначених 
установ та закладів даної підзони; об’єкти інженерного 
забезпечення (інженерні мережі, колектори, трансформаторні 
підстанції, котельні, насосні станції тощо); громадські туалети; 
пам’ятники, скульптури, елементи благоустрою (квітники, газони, 
лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, паркувальні елементи, 
урни для сміття тощо). 

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

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г1. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

  

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 
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 Відсоток забудови, 
% 

Відсоток озеленення, 
% 

Гранична висота забудови, 
м  

існуючий найбільш 
ймовірний існуючий мінімально 

допустимий 

1 2 3 4 5 6 

ДН 26 Згідно 
ДБН 360-92** 30,51 45 

21,63-33,1  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

ГЖ.3 35 Згідно 
ДБН 360-92** 26,55 25 

ГЖ.2 40 Згідно 
ДБН 360-92** 19,18 25 

ГЖ.1 47 Згідно 
ДБН 360-92** 7,36 25 

Г5 48 Згідно 
ДБН 360-92** 3,35 55 

Г4 50 Згідно 
ДБН 360-92** 28,77 40 

Г1 32 Згідно 
ДБН 360-92** 15,36 40 
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Містобудівні регламенти територіальних підзон  
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

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, 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони зсувонебезпечної території (Регламенти - 
див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Ж4 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
реставрація, санація об’єктів житлової забудови та громадського 
обслуговування, зокрема:  багатоквартирні житлові будинки, 
гуртожитки, житлові будинки готельного типу (середньоповерхові, 
багатоповерхові, підвищеної поверховості); окремі висотні 
будинки; житлові будинки з розміщенням у перших поверхах 
громадських приміщень ділового, культурно-побутового і 
комерційного призначення при умові облаштування окремих 
входів; офіси, адміністративно-ділові будинки; дитячі дошкільні 
установи, загальноосвітні школи, навчально-виховні комплекси; 
аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, поліклініки; зали, клуби 
багатоцільового і спеціального призначення з обмеженням часу 
роботи; магазини товарів першої потреби, торгові центри; ательє, 
майстерні ремонту побутової техніки, перукарні та інші об’єкти 
побутового обслуговування; поштові відділення, телефонні станції, 
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фінансові установи; споруди комунальної, транспортної та 
інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної 
зони; вбудовані в житлові будинки гаражі; відкриті стоянки для 
тимчасового зберігання автотранспорту, що не потребують 
встановлення санітарно-захисних зон, з розрахунку відповідно 
ДБН 360-92**; житлово-експлуатаційні служби і аварійно-
диспетчерські служби; спортивні зали, спортивні клуби, плавальні 
басейни, універсальні фізкультурно-оздоровчі комплекси, тенісні 
корти, лазні; підприємства громадського харчування, ринки 
(відкриті, закриті); культові споруди; відділення, пункти поліції, 
об’єкти пожежної охорони, громадські туалети.    Розміщення 
окремих висотних будинків визначається детальним планом 
території, а їх висота встановлюється макетуванням або іншими 
методами формування об’ємно-просторової композиції забудови. 

    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 Ж4. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до санітарно-захисних зон від промислових 
об’єктів (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ДН Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
санація об’єктів дитячих навчальних закладів, зокрема: дошкільні 
та позашкільні навчальні заклади; загальноосвітні школи та інші 
середні навчальні заклади; гімназії, ліцеї, школи-інтернати; 
міжшкільні центри; майданчики: дитячі, спортивні, відпочинку, 
господарські; інші види використання, що є необхідними для 
забезпечення функціонування дитячих навчальних закладів. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ДН. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г4 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт об’єктів культури, мистецтва, 
дозвілля і спорту, зокрема: музеї, музеї просто неба, виставкові 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони зсувонебезпечної території (Регламенти - 
див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г3 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт об’єктів вищої та спеціальної 
середньої освіти: будівлі та споруди вищих навчальних закладів; 
будівлі та споруди професійно-технічних навчальних закладів; 
будівлі та споруди позашкільних навчальних закладів; будівлі та 
споруди закладів з фахової перепідготовки; бібліотеки, 
книгосховища, інформаційні комп’ютерні центри; будівлі 
навчальних майстерень та лабораторій; музеї, виставкові зали, 
художні галереї, творчі центри та майстерні митців; концертні 
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будівлі, кінотеатри, театри, студентські клуби; зали засідань та 
багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для 
публічних виступів; універсальні спортивні комплекси; готелі, 
гуртожитки, житлові будинки та будинки житлові готельного типу 
для студентів, викладачів і наукових працівників;  підприємства 
громадського харчування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та розташовані окремо торгівельні павільйони, 
спеціалізовані магазини (крамниці) роздрібної торгівлі з 
торгівельною площею до 50 м²; заклади побутового 
обслуговування, а саме: приймальні пункти пралень і хімчисток, 
пральні-самообслуговування, перукарні, ательє пошиття одягу, 
фотоательє, ремонтні майстерні побутової техніки, галантерейних 
виробів; відділення зв’язку; відділення поліції, пункти охорони, 
об’єкти пожежної охорони та служб екстреної допомоги; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; аптеки, поліклініки та лікарні навчальних закладів, пункти 
надання першої медичної допомоги; існуючі культові споруди; 
споруди транспортної інфраструктури, що забезпечують 
функціонування зазначених установ та закладів даної підзони; 
об’єкти інженерного забезпечення (інженерні мережі, колектори, 
трансформаторні підстанції, котельні, насосні станції тощо), що 
забезпечують роботу установ та закладів даної підзони; громадські 
туалети; елементи благоустрою (пам’ятники, скульптури, 
монументи квітники, газони, лави, навіси, альтанки, фонтани, 
ліхтарі, паркувальні елементи, урни для сміття тощо). 
    Допускаються інші види використання території, що є 
необхідними для забезпечення функціонування дозволених видів 
використання в межах даної підзони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г3. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до санітарно-захисних зон від промислових 
об’єктів (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.1). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г2 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 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги щодо охорони 
культурної спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 
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 Відсоток забудови, 
% 

Відсоток озеленення, 
% 

Гранична висота забудови, 
м  

існуючий найбільш 
ймовірний існуючий мінімально 

допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Р2 4 Згідно 
ДБН 360-92** 79,29 75 

9,75-48,4  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

Ж4 17 Згідно 
ДБН 360-92** 51,57 25 

ДН 28 Згідно 
ДБН 360-92** 23,76 45 

Г4 45 Згідно 
ДБН 360-92** 22,26 40 

Г3 17 Згідно 
ДБН 360-92** 40,29 50 

Г2 21 Згідно 
ДБН 360-92** 20,82 40 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

1 2 3 
Р2.2 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 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони зсувонебезпечної території (Регламенти - 
див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Р2.1 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-
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), частково 
потрапляє до природно-заповідного фонду (Регламенти відповідно 
до ЗУ «Про природно-заповідний фонд»). 

Вимоги щодо охорони 
культурної спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), 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: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Ж4 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
реставрація, санація об’єктів житлової забудови та громадського 
обслуговування, зокрема:  багатоквартирні житлові будинки, 
гуртожитки, житлові будинки готельного типу (середньоповерхові, 
багатоповерхові, підвищеної поверховості); окремі висотні 
будинки; житлові будинки з розміщенням у перших поверхах 
громадських приміщень ділового, культурно-побутового і 
комерційного призначення при умові облаштування окремих 
входів; офіси, адміністративно-ділові будинки; дитячі дошкільні 
установи, загальноосвітні школи, навчально-виховні комплекси; 
аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, поліклініки; зали, клуби 
багатоцільового і спеціального призначення з обмеженням часу 
роботи; магазини товарів першої потреби, торгові центри; ательє, 
майстерні ремонту побутової техніки, перукарні та інші об’єкти 
побутового обслуговування; поштові відділення, телефонні станції, 
фінансові установи; споруди комунальної, транспортної та 
інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної 
зони; вбудовані в житлові будинки гаражі; відкриті стоянки для 
тимчасового зберігання автотранспорту, що не потребують 
встановлення санітарно-захисних зон, з розрахунку відповідно 
ДБН 360-92**; житлово-експлуатаційні служби і аварійно-
диспетчерські служби; спортивні зали, спортивні клуби, плавальні 
басейни, універсальні фізкультурно-оздоровчі комплекси, тенісні 
корти, лазні; підприємства громадського харчування, ринки 

110 
 



квартал 21371 
(відкриті, закриті); культові споруди; відділення, пункти поліції, 
об’єкти пожежної охорони, громадські туалети.  
   Розміщення окремих висотних будинків визначається детальним 
планом території, а їх висота встановлюється макетуванням або 
іншими методами формування об’ємно-просторової композиції 
забудови. 
    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 Ж4. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Ж2 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-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. 
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    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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до природно-заповідного фонду 
(Регламенти відповідно до ЗУ «Про природно-заповідний фонд»). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), 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: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ДН Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
санація об’єктів дитячих навчальних закладів, зокрема: дошкільні 
та позашкільні навчальні заклади; загальноосвітні школи та інші 
середні навчальні заклади; гімназії, ліцеї, школи-інтернати; 
міжшкільні центри; майданчики: дитячі, спортивні, відпочинку, 
господарські; інші види використання, що є необхідними для 
забезпечення функціонування дитячих навчальних закладів. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ДН. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

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 
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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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до природно-заповідного фонду 
(Регламенти відповідно до ЗУ «Про природно-заповідний фонд»). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), 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: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г1 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт будівель органів законодавчої 
та державної виконавчої влади на відповідних земельних ділянках, 
зокрема: адміністративні будівлі Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Національного банку України, Конституційного Суду України, 
міністерств, відомств, комітетів тощо; багатофункціональні будівлі, 
будівлі органів судової влади, фінансового обслуговування; 
адміністративно-ділові будинки змішаного використання: з 
апартаментами і квартирами у верхніх поверхах із розміщенням у 
нижніх поверхах об’єктів культурного, сервісного, комерційного 
призначення; готелі, будинки прийомів, центри обслуговування 
туристів; існуючі багатоквартирні житлові будинки; будівлі 
дошкільних навчальних та загальноосвітніх закладів; підприємства 
громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани) та 
побутового обслуговування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та окремо розташовані магазини (крамниці) 
роздрібної торгівлі з торгівельною площею до 200 м²; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
підзони; аптеки, пункти першої медичної допомоги, стоматологічні 
кабінети;  існуючі культові споруди; споруди транспортної 
інфраструктури, що забезпечують функціонування зазначених 
установ та закладів даної підзони; об’єкти інженерного 
забезпечення (інженерні мережі, колектори, трансформаторні 
підстанції, котельні, насосні станції тощо); громадські туалети; 
пам’ятники, скульптури, елементи благоустрою (квітники, газони, 
лави, навіси, альтанки, фонтани, ліхтарі, паркувальні елементи, 
урни для сміття тощо).    Допускаються інші види використання 
території, що є необхідними для забезпечення функціонування 
дозволених видів використання в межах даної підзони.    
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Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г1. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони зсувонебезпечної території 
(Регламенти - див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

 
 
 

Граничні параметри забудови  
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Відсоток забудови, 
% 

Відсоток озеленення, 
% 

Гранична висота забудови, 
м  

існуючий найбільш 
ймовірний існуючий мінімально 

допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Р2.2 0 Згідно 
ДБН 360-92** 100 75 

15,36-33,84  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

Р2.1 0 Згідно 
ДБН 360-92** 87,31 75 

Ж4 33 Згідно 
ДБН 360-92** 27,58 25 

Ж2 40 Згідно 
ДБН 360-92** 27,22 25 

ДН 17 Згідно 
ДБН 360-92** 8,14 45 

Г6 37 Згідно 
ДБН 360-92** 16,18 40 

Г1 39 Згідно 
ДБН 360-92** 17,87 40 
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Містобудівні регламенти територіальних підзон  
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), частково 
потрапляє до природно-заповідного фонду (Регламенти відповідно 
до ЗУ «Про природно-заповідний фонд»). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), 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: Липки. 
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Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Ж4 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
реставрація, санація об’єктів житлової забудови та громадського 
обслуговування, зокрема:  багатоквартирні житлові будинки, 
гуртожитки, житлові будинки готельного типу (середньоповерхові, 
багатоповерхові, підвищеної поверховості); окремі висотні 
будинки; житлові будинки з розміщенням у перших поверхах 
громадських приміщень ділового, культурно-побутового і 
комерційного призначення при умові облаштування окремих 
входів; офіси, адміністративно-ділові будинки; дитячі дошкільні 
установи, загальноосвітні школи, навчально-виховні комплекси; 
аптеки, пункти швидкої медичної допомоги, поліклініки; зали, клуби 
багатоцільового і спеціального призначення з обмеженням часу 
роботи; магазини товарів першої потреби, торгові центри; ательє, 
майстерні ремонту побутової техніки, перукарні та інші об’єкти 
побутового обслуговування; поштові відділення, телефонні станції, 
фінансові установи; споруди комунальної, транспортної та 
інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної 
зони; вбудовані в житлові будинки гаражі; відкриті стоянки для 
тимчасового зберігання автотранспорту, що не потребують 
встановлення санітарно-захисних зон, з розрахунку відповідно 
ДБН 360-92**; житлово-експлуатаційні служби і аварійно-
диспетчерські служби; спортивні зали, спортивні клуби, плавальні 
басейни, універсальні фізкультурно-оздоровчі комплекси, тенісні 
корти, лазні; підприємства громадського харчування, ринки 
(відкриті, закриті); культові споруди; відділення, пункти поліції, 
об’єкти пожежної охорони, громадські туалети. 
    Розміщення окремих висотних будинків визначається детальним 
планом території, а їх висота встановлюється макетуванням або 
іншими методами формування об’ємно-просторової композиції 
забудови. 

    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 Ж4. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до санітарно-захисних зон від промислових 
об’єктів (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.3.1), 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). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

ДН Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, нове будівництво, реконструкція, 
санація об’єктів дитячих навчальних закладів, зокрема: дошкільні 
та позашкільні навчальні заклади; загальноосвітні школи та інші 
середні навчальні заклади; гімназії, ліцеї, школи-інтернати; 
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міжшкільні центри; майданчики: дитячі, спортивні, відпочинку, 
господарські; інші види використання, що є необхідними для 
забезпечення функціонування дитячих навчальних закладів. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона ДН. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони зсувонебезпечної території (Регламенти - 
див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г7 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт об’єктів торгівельних, 
торговельно-розважальних центрів, ринків, зокрема: торгові 
центри, універмаги, магазини; торговельно-розважальні центри; 
криті ринки, павільйони та зали для ярмарків; підприємства та 
установи громадського харчування, побутового обслуговування, 
інші торговельні будівлі; фінансові установи; комп’ютерні центри; 
аптеки, пункти першої медичної допомоги.    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 Г7. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони зсувонебезпечної території (Регламенти - 
див. табл.4, п.1.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г5 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт об’єктів спеціалізованих 
медичних установ, закладів охорони здоров’я, а саме: заклади з 
надання невідкладної медичної допомоги населенню; 
спеціалізовані лікарні, психіатричні та інші диспансери; лікарні 
багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних 
закладів; поліклініки, пункти медичного обслуговування та 
консультації; спеціалізовані поліклініки; лікарні профільні, 
диспансери,. амбулаторії; науково-дослідні  медичні центри;  
материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки; 
шпиталі силових структур, виправних закладів; санаторії, 
профілакторії та центри функціональної реабілітації; заклади 
лікувально-профілактичні та оздоровчі інші; станції невідкладної 
швидкої допомоги; станції переливання крові (відповідно до 
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містобудівної документації); аптеки;  вбудовані, прибудовані, 
вбудовано-прибудовані та розташовані окремо торгівельні 
павільйони, магазини (крамниці) роздрібної торгівлі з торгівельною 
площею до 50 м² , заклади харчування та сервісного 
обслуговування з торгівельною площею до 50 м² ; споруди 
комунальної та інженерної інфраструктури, необхідні для 
обслуговування даної зони; гостьові автостоянки; громадські 
туалети; установи, що надають ритуальні послуги; культові 
споруди. 
    Допускаються інші види використання території, що є 
необхідними для забезпечення функціонування зазначених 
дозволених видів використання в межах даної підзони.  
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г5. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), 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»). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г3 Дозволені види 
використання території 

    Дозволяється: експлуатація, будівництво, реконструкція, 
реставрація та капітальний ремонт об’єктів вищої та спеціальної 
середньої освіти: будівлі та споруди вищих навчальних закладів; 
будівлі та споруди професійно-технічних навчальних закладів; 
будівлі та споруди позашкільних навчальних закладів; будівлі та 
споруди закладів з фахової перепідготовки; бібліотеки, 
книгосховища, інформаційні комп’ютерні центри; будівлі 
навчальних майстерень та лабораторій; музеї, виставкові зали, 
художні галереї, творчі центри та майстерні митців; концертні 
будівлі, кінотеатри, театри, студентські клуби; зали засідань та 
багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для 
публічних виступів; універсальні спортивні комплекси; готелі, 
гуртожитки, житлові будинки та будинки житлові готельного типу 
для студентів, викладачів і наукових працівників;  підприємства 
громадського харчування; вбудовані, прибудовані, вбудовано-
прибудовані та розташовані окремо торгівельні павільйони, 
спеціалізовані магазини (крамниці) роздрібної торгівлі з 
торгівельною площею до 50 м²; заклади побутового 
обслуговування, а саме: приймальні пункти пралень і хімчисток, 
пральні-самообслуговування, перукарні, ательє пошиття одягу, 
фотоательє, ремонтні майстерні побутової техніки, галантерейних 
виробів; відділення зв’язку; відділення поліції, пункти охорони, 
об’єкти пожежної охорони та служб екстреної допомоги; наземні, 
підземні гаражі та автостоянки, в одному рівні та багатоповерхові, 
що забезпечують функціонування установ та закладів даної 
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підзони; аптеки, поліклініки та лікарні навчальних закладів, пункти 
надання першої медичної допомоги; існуючі культові споруди; 
споруди транспортної інфраструктури, що забезпечують 
функціонування зазначених установ та закладів даної підзони; 
об’єкти інженерного забезпечення (інженерні мережі, колектори, 
трансформаторні підстанції, котельні, насосні станції тощо), що 
забезпечують роботу установ та закладів даної підзони; громадські 
туалети; елементи благоустрою (пам’ятники, скульптури, 
монументи квітники, газони, лави, навіси, альтанки, фонтани, 
ліхтарі, паркувальні елементи, урни для сміття тощо). 
    Допускаються інші види використання території, що є 
необхідними для забезпечення функціонування дозволених видів 
використання в межах даної підзони. 
    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г3. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), потрапляє до 
зони обмеженного використання території від аеропортів (конічна 
поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) (Регламенти - див. 
том1 табл. 4, п.4.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до 
історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 

  

Г2 Дозволені види 
використання території 

    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 
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підзони. 

    Регламентні обмеження територіальної підзони – див. том 1, 
табл.2, тер. підзона Г2. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Частково потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів 
LAmax 65 дб (Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), потрапляє до 
зони обмеженного використання території від аеропортів (конічна 
поверхня (висота будівель від 50м до 150м)) (Регламенти - див. 
том1 табл. 4, п.4.3). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Частково потрапляє до зони регулювання забудови 1-ої 
категорії (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.6), потрапляє до 
території пам'яток археології та їх охоронних зон (Регламенти - 
див. том 1 табл.3, п.9), територія віднесена до історичного ареалу: 
Липки. 

Інші регламентні 
обмеження та вимоги 
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 Відсоток забудови, 

% 
Відсоток озеленення, 

% 
Гранична висота забудови, 

м  
існуючий найбільш 

ймовірний існуючий мінімально 
допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Р2 0 Згідно 
ДБН 360-92** 30,33 75 

6,36-49,46  
(детальніше - див.  
схему визначення 
граничної висоти 
забудови) 

Ж4 19 Згідно 
ДБН 360-92** 39,15 25 

ДН 15 Згідно 
ДБН 360-92** 49,96 45 

Г7 47 Згідно 
ДБН 360-92** 29,47 40 

Г5 20 Згідно 
ДБН 360-92** 36,5 55 

Г3 41 Згідно 
ДБН 360-92** 3,57 50 

Г2 19 Згідно 
ДБН 360-92** 1,75 40 
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Найменування вимог  
та обмежень 

Регламентні обмеження 
(опис та посилання) 

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. 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони навколишнього 
природного середовища та 
щодо природних і 
техногенних явищ 

Потрапляє до зони акустичного впливу аеропортів LAmax 65 дб 
(Регламенти - див. том1 табл. 4, п.2.1), 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). 

Вимоги та обмеження щодо 
охорони культурної 
спадщини 

Потрапляє до території пам'яток археології та їх охоронних зон 
(Регламенти - див. том 1 табл.3, п.9), потрапляє до території 
пам'яток містобудування (Регламенти - див. том 1 табл.3, п.11), 
територія віднесена до історичного ареалу: Липки. 

Інші регламентні   
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обмеження та вимоги 

 
 
 
 
 
 
Граничні параметри забудови  
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 Відсоток забудови, 
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Відсоток озеленення, 

% 
Гранична висота забудови, 

м  
існуючий найбільш 

ймовірний існуючий мінімально 
допустимий 

1 2 3 4 5 6 

Р2 2 Згідно 
ДБН 360-92** 34,94 60 

Визначається згідно 
чинних державних 
будівельних норм 
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