ПЕРЕВАЖНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ЗАБУДОВИ В МЕЖАХ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗОН
В містобудівних регламентах для кожної територіальної зони
встановлюються:
- переважні види використання;
- супутні види дозволеного використання;
- допустимі види використання.
До переважних видів використання територіальної зони можуть
встановлюватися супутні. За відсутності на земельній ділянці переважного виду
використання, супутній вид не допускається.
До супутніх видів переважного використання можуть відноситися:
1) об’єкти, що технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів або
сприяють їх безпеці, в тому числі протипожежні, у відповідності до чинної
нормативно-технічної документації;
2) об’єкти торгівлі, громадського харчування та іншого громадського,
побутового обслуговування;
3) споруди, що призначені для охорони об’єктів переважного чи дозволеного
виду використання;
4) об’єкти транспортної інфраструктури:
- автостоянки,
- гаражі,
- паркінги;
5) об’єкти благоустрою (дитячі, спортивні майданчики, місця для
відпочинку);
6) громадські туалети.
7) інші об’єкти, що не суперечать чинному законодавству, будівельним,
екологічним та санітарним нормам.
Допустимі види використання можуть бути дозволені за умови виконання
визначених вимог і отримання спеціальних погоджень з відповідними
підрозділами органів виконавчої влади та територіальними спеціально –
уповноваженими органами центральних органів виконавчої влади та розробником
генерального плану (в разі необхідності).
Сумарна площа об’єктів супутнього виду використання не повинна
перевищувати загальну площу переважних та допустимих видів використання.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗОНИ МІСТА КОЗЯТИН:
1. Невиробничі зони (громадські) Г.
1.1.

Зона загальноміського центру Г-1.

Призначаються для розташування об'єктів адміністративних будівель органів
управління, ділових установ, багатоквартирних житлових будинків, громадських
установ та інших багатофункціональних об'єктів, що забезпечують громадські
функції загальноміського та регіонального значення.
Переважні види використання:
- організації та установи районних органів представницької, виконавчої та судової
влади;
- професійні та громадські організації;
- кредитно-фінансові заклади, банки, відділи банків;
- районні центри зайнятості;
- нотаріальні контори і юридичні консультації;
- офіси професійних та громадських організацій;
- районні заклади зв’язку;
- комп’ютерні центри;
- рекламні агентства;
- готелі;
- парки, сквери, бульвари та інші озеленені території.
Супутні види дозволеного використання:
- заклади громадського харчування, побутового та торговельного обслуговування;
- бібліотеки, архіви, інформаційні центри;
- спортивні майданчики, тренажерні зали;
- лазні;
- поштові відділення, телефонні та телеграфні станції;
- тимчасові павільйони різних типів роздрібної торгівлі та обслуговування;
-будинки та споруди інженерної інфраструктури, що призначені для
обслуговування
даної зони;
- автостоянки, гаражі, паркінги для забезпечення цієї зони;
- громадські туалети.
Допустимі види використання:
- розміщення пам’ятників;
- розміщення культових споруд;
- ринки;
- майданчики для паркування автомобілів;
- готелі, будинки прийому гостей, центри обслуговування туристів.

1.2.

Ділова зона Г-2.

Призначаються для розташування адміністративних, наукових, ділових та
супутніх до них об'єктів транспортної інфраструктури (місць для паркування
транспортних засобів). В цих зонах також можуть розташовуватись житлові
будинки.
Переважні види використання:
- організації та установи районних органів представницької, виконавчої та судової
влади;
- професійні та громадські організації;
- кредитно-фінансові заклади, банки, відділи банків;
- районні центри зайнятості;
- нотаріальні контори і юридичні консультації;
- офіси професійних та громадських організацій;
- районні заклади зв’язку;
- комп’ютерні центри;
- рекламні агентства;
- готелі;
- парки, сквери, бульвари та інші озеленені території.
Супутні види дозволеного використання:
- заклади громадського харчування, побутового та торговельного обслуговування;
- бібліотеки, архіви, інформаційні центри;
- спортивні майданчики, тренажерні зали;
- лазні;
- поштові відділення, телефонні та телеграфні станції;
- тимчасові павільйони різних типів роздрібної торгівлі та обслуговування;
-будинки та споруди інженерної інфраструктури, що призначені для
обслуговування даної зони;
- автостоянки, гаражі, паркінги для забезпечення цієї зони;
- громадські туалети.
Допустимі види використання:
- розміщення пам’ятників;
- розміщення культових споруд;
- ринки;
- майданчики для паркування автомобілів;
- готелі, будинки прийому гостей, центри обслуговування туристів.
1.3.

Навчальна зона Г-3.

Призначаються для розташування вищих навчальних закладів та закладів
середньої спеціальної освіти. Такі зони встановлюються з метою концентрації
освітніх і супутніх до них функцій: навчальних, інформаційних, спортивних.
Переважні види використання:
- заклади середньої спеціальної та вищої освіти;

Супутні види дозволеного використання:
- гуртожитки та готелі;
- фізкультурно-оздоровчі споруди й комплекси;
- інформаційні комп’ютерні центри;
- заклади громадського харчування, побутового та торговельного обслуговування;
- бібліотеки, архіви, інформаційні центри;
- заклади дозвілля;
- відділення зв’язку;
- телефонні станції;
- тимчасові павільйони різних типів роздрібної торгівлі та обслуговування;
-будинки та споруди інженерної інфраструктури, що призначені для
обслуговування даної зони;
- автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів.
Допустимі види використання:
- аптеки;
- розміщення пам’ятників;
- розміщення культових споруд;
- майданчики для паркування автомобілів;
- громадські туалети.
1.4.

Культурна та спортивна зона Г-4.

Призначаються для розташування великих спортивно-видовищних
комплексів, концертних залів, театрів, кінотеатрів, стадіонів тощо.
Переважні види використання:
- крупні культурно-мистецькі та спортивно-видовищні комплекси;
- концертні зали;
- театри;
- кінотеатри, відеосалони;
- бібліотеки;
- універсальні спортивні і розважальні комплекси;
- спортзали, зали рекреації, басейни;
- ігрові комплекси з розміщенням атракціонів;
Супутні види дозволеного використання:
- розважальні комплекси;
- майстерні народних промислів;
- готелі.
- автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів, підземні та надземні при
громадських будівлях;
- пункти невідкладної медичної допомоги;
- магазини товарів першої необхідності;
- відділ міліції;
-тимчасові павільйони для будь-яких видів роздрібної торгівлі та обслуговування;
- будівлі і споруди інженерної інфраструктури, що обслуговують дану територію;

- громадські туалети.
Допустимі види використання:
- великі об’єкти обслуговування, які по нормам потребують великих автостоянок.
1.5.

Лікувальна зона Г-5.

Призначаються для розташування лікарень, поліклінік, амбулаторій.
Переважні види використання земельних ділянок:
- лікувальні корпуси лікарень;
- консультативні поліклініки;
- спеціалізовані поліклініки;
- амбулаторії;
- науково-дослідні та медичні центри;
- адміністративно-господарські будівлі та споруди;
- станції невідкладної швидкої допомоги;
- станції переливання крові (відповідно до містобудівної документації).
Супутні види дозволеного використання:
- аптеки;
- кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування; споруди
комунальної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної
зони;
- гостьові автостоянки;
- громадські туалети.
Допустимі види використання:
- установи, що надають ритуальні послуги;
- культові споруди.
1.6.

Торговельна зона Г-6.

Призначаються для розташування магазинів, торговельних центрів, ринків.
Переважні види використання:
- магазини;
- торговельні центри;
- виставкові зали,торговельні палати;
- ринки.
Супутні види дозволеного використання:
- підприємства громадського харчування;
- ательє, майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового сервісу;
- офіси, контори;
- банки, відділення банків;
- відділення зв’язку;
- телефонні станції;
- аптеки;

- тимчасові павільйони різних типів роздрібної торгівлі та обслуговування;
- будинки та споруди інженерної інфраструктури, що призначені для
обслуговування даної зони;
- автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів;
- громадські туалети.
Допустимі види використання:
- розміщення пам’ятників;
- розміщення культових споруд;
- майданчики для паркування автомобілів;
- готелі, будинки прийому гостей, центри обслуговування туристів.

2. Житлові зони Ж.
До житлових зон відносяться території, призначені для розташування
житлових будинків, об'єктів транспортної інфраструктури для зберігання
індивідуальних транспортних засобів, окремих вбудованих чи прибудованих
об'єктів соціального і культурно-побутового обслуговування населення та інших
об'єктів, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон та не створюють
негативного впливу на навколишнє середовище.
Житлові зони призначаються для забудови житловими будинками різних
типів і поверховості в залежності від місця розташування і характеру забудови
території.
2.1.

Садибна забудова Ж-1.

Призначається для розташування одноквартирних житлових будинків
включно із земельними ділянками та зблокованих одно двоквартирних житлових
будинків на сусідніх земельних ділянках.
Переважні види використання:
- індивідуальні житлові будинки з господарськими будівлями та спорудами в
межах присадибних ділянок.
Супутні види дозволеного використання:
- загальноосвітні та спеціалізовані школи всіх типів;
- окремо розташовані та зблоковані з початковими школами дитячі дошкільні
заклади;
- заклади громадського харчування, побутового та торговельного обслуговування
мікрорайонного рівня;
- поліклініки;
- пункти першої медичної допомоги;
- адміністративні та ділові установи;
- зали, клуби багатоцільового і спеціального призначення з обмеженням часу
роботи;
- бібліотеки, архіви, інформаційні центри;
- спортивні майданчики, тренажерні зали;

- лазні;
- поштові відділення, телефонні та телеграфні станції;
- будинки та споруди інженерної інфраструктури, що призначені для
обслуговування даної зони;
- теплиці;
- оранжереї;
- сади, городи;
- дозволяється на присадибних ділянках: вирощування сільгоспкультур, квітів,
овочів, фруктів, будівництво для утримання дрібних тварин(собак птиці, кролів,
тощо);
- резервуари для зберігання води;
- колодязі;
- відкриті автостоянки;
- інженерні споруди;
- громадські туалети.
Допустимі види використання:
- спортзали, зали універсальні (з басейном і без);
- аптеки;
- пам’ятники;
- тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної торгівлі та
обслуговування;
- дрібні підприємства ремісничо-виробничої діяльності, які не мають екологічних
обмежень;
- розміщення промислово-виробничих та комунальних об’єктів, які не мають
екологічних обмежень з площею ділянки не більше 1 га і не більше 15% території;
- культові споруди;
- місця масового відпочинку;
- відділи міліції;
- артезіанські свердловини;
- ветеринарні прийомні пункти та аптеки.

2.2.

Блокована малоповерхова забудова Ж-2.

Призначається для розташування зблокованих житлових будинків
поверховістю від одного поверху до трьох поверхів з виходом з кожної квартири
на земельну ділянку.
Переважні види використання:
- Призначається для розташування зблокованих житлових будинків поверховістю
від одного поверху до трьох поверхів з виходом з кожної квартири на земельну
ділянку.
Супутні види дозволеного використання:
- 1-2-поверхові одно-, двох- і багатоквартирні секційні, а також зблоковані
житлові будинки з приквартирними земельними ділянками;
- загальноосвітні та спеціалізовані школи всіх типів;

- окремо розташовані, вбудовано-прибудовані дитячі заклади в т.ч. зблоковані з
початковими школами;
- заклади громадського харчування, побутового та торговельного обслуговування
мікрорайонного рівня;
- поліклініки;
- пункти першої медичної допомоги;
- адміністративні та ділові установи;
- зали, клуби багатоцільового і спеціального призначення з обмеженням часу
роботи;
- бібліотеки, архіви, інформаційні центри;
- спортивні майданчики, тренажерні зали;
- лазні;
- поштові відділення, телефонні та телеграфні станції;
- алеї, сквери;
- дворові майданчики: дитячі, спортивні, господарські, відпочинку.
- майданчики для тимчасового зберігання автомобілів;
-будинки та споруди інженерної інфраструктури, що призначені для
обслуговування даної зони;
- автостоянки;
- громадські туалети.
Допустимі види використання:
- індивідуальні житлові будинки;
- пам’ятники;
- аптеки;
- розміщення багатоповерхових або підземних гаражів для обслуговування
населення даного району та суміжних районів в радіусі нормативної доступності,
а також гаражів для легкових автомобілів в підвальних та цокольних поверхах
житлових будинків;
- зблоковані гаражі за спеціальним обґрунтуванням та дозволом;
- майданчики для паркування автомобілів, господарські, ігрові та спортивні
майданчики;
- відділи міліції.
- культові споруди;
- адміністративні та ділові заклади;
- готелі, будинки прийому гостей, центри обслуговування туристів;
- заклади середньої спеціальної освіти;
- спортзали, універсальні зали (з басейном і без);
- станції швидкої допомоги;
- заклади соціально-культурного призначення районного та загальноміського
значення.
2.3.

Змішана багатоквартирна житлова забудова
та громадська забудова Ж-3.

Призначається для розташування багатоквартирних житлових будинків
поверховістю від чотирьох до дев'яти поверхів, супутніх об'єктів повсякденного

обслуговування, комунальних об'єктів, а також окремих об'єктів загальноміського
та районного значення.
Переважні види використання:
Призначається для розташування багатоквартирних житлових будинків
поверховістю від чотирьох до дев'яти поверхів, супутніх об'єктів повсякденного
обслуговування, комунальних об'єктів, а також окремих об'єктів загальноміського
та районного значення
Супутні види дозволеного використання:
- житлові багатоквартирні будинки до 5 поверхів;
- загальноосвітні та спеціалізовані школи всіх типів;
- окремо розташовані, вбудовано-прибудовані дитячі заклади в т.ч. зблоковані з
початковими школами;
- заклади громадського харчування, побутового та торговельного обслуговування
мікрорайонного рівня;
- поліклініки;
- пункти першої медичної допомоги;
- адміністративні та ділові установи;
- зали, клуби багатоцільового і спеціального призначення з обмеженням часу
роботи;
- бібліотеки, архіви, інформаційні центри;
- спортивні майданчики, тренажерні зали;
- лазні;
- поштові відділення, телефонні та телеграфні станції;
- алеї, сквери;
- дворові майданчики: дитячі, спортивні, господарські, відпочинку.
- майданчики для тимчасового зберігання автомобілів;
-будинки та споруди інженерної інфраструктури, що призначені для
обслуговування даної зони;
- громадські туалети.
Допустимі види використання:
- пам’ятники;
- аптеки;
- розміщення багатоповерхових або підземних гаражів для обслуговування
населення даного району та суміжних районів в радіусі нормативної доступності,
а також гаражів для легкових автомобілів в підвальних та цокольних поверхах
житлових будинків;
- майданчики для паркування автомобілів, господарські, ігрові та спортивні
майданчики;
- відділи міліції;
- культові споруди;
- адміністративні та ділові заклади;
- готелі, будинки прийому гостей, центри обслуговування туристів;
- заклади середньої спеціальної освіти;
- спортзали, універсальні зали (з басейном і без);
- станції швидкої допомоги;

- заклади соціально-культурного призначення районного та загальноміського
значення.
3. Рекреаційні зони Р.
До рекреаційної зони належать території,
використовуються для відпочинку населення.
3.1.

що

призначаються

і

Рекреаційна зона активного відпочинку Р-2.

Призначаються для виконання активних рекреаційних функцій. До них
належать міські території загального користування з відповідними об'єктами для
активного відпочинку населення, громадсько-рекреаційні центри. Ці території
мають бути забезпечені високим рівнем благоустрою, належним переліком
постійних споруд для активного відпочинку, тимчасових споруд та інших об'єктів
супутніх видів активності.
Переважні види використання:
- лісові масиви;
- лісопарки, лугопарки;
- гідропарки;
- лісосмуги санітарно-захисних зон без розміщення в них об’єктів виробничого
призначення
Супутні види дозволеного використання:
-елементи
дизайну,
скульптурні
композиції,
монументального мистецтва, малі архітектурні форми.

об’єкти

декоративно-

Допустимі види використання:
- дитячі оздоровчі табори;
- бази відпочинку;
- готелі, кемпінги;
- мотелі, центри обслуговування туристів;
- спортивні майданчики та ігрові майданчики;
- місця для пікніків, допоміжні споруди та інфраструктура для відпочинку;
- прокат ігрового і спортивного інвентарю;
- підприємства громадського харчування;
- пункти першої медичної допомоги;
- громадські туалети;
- об’єкти пожежної охорони;
- культові споруди;
- регульована рубка лісу;
- місця паркування;
- туалети.

3.2.

Рекреаційна зона озеленених територій
загального користування Р-3.

Призначаються для повсякденного відпочинку населення і включають парки,
сквери, сади, бульвари, міські ліси, водойми, лугопарки, лісопарки, гідропарки,
меморіальні парки.
Переважні види використання:
- призначаються для повсякденного відпочинку населення і включають парки,
сквери, сади, бульвари, міські ліси, водойми, лугопарки, лісопарки, гідропарки,
меморіальні парки.
Супутні види дозволеного використання:
- споруди для відпочинку;
- об’єкти інфраструктури відповідного виду;
- ігрові та спортивні майданчики;
- приміщення для зберігання ігрового і спортивного інвентарю;
- комплекси атракціонів;
- танцювальні майданчики, дискотеки;
- літні театри та кінотеатри, естради;
- некапітальні і відкриті споруди підприємств громадського харчування (кафе,
літні кафе);
-елементи
дизайну,
скульптурні
композиції,
об’єкти
декоративномонументального мистецтва;
- малі архітектурні форми
Допустимі види використання:
- пункти першої медичної допомоги;
- підприємства громадського харчування (капітальні);
- культові споруди;
- відділення міліції;
- місця паркування;
- майданчики для вигулу домашніх тварин;
- зоомайданчики;
- будівлі і споруди інженерної інфраструктури, що обслуговують дану територію;
- громадські туалети.
3.3.

Рекреаційна зона обмеженого користування Р-4.

Переважні види використання:
призначається для розміщення дач та колективних садів.
3.4.

Зона зелених насаджень спеціального призначення Р-5.

Переважні види використання:
призначаються для озеленення санітарно-захисних зон, та зон обмеженого
використання територій (буферні зони виробничих територій, складських
територій СЗЗ кладовищ, тощо…)

3.5.

Зона меморіальних комплексів та парків пам’яті Р-6.

Переважні види використання:
призначаються для територій меморіальних комплексів, закритих кладовищ та
поховань, на території яких заборонені розважальні заходи.
4. Зони транспортної інфраструктури ТР.
4.1.

Зона транспортної інфраструктури ТР-1.

Переважні види використання
Відносяться території смуг відводу залізниць, залізничних і автовокзалів,
морських і річкових вокзалів, аеровокзалів, терміналів, транспортних вузлів,
автомобільного транспорту.
Супутні види дозволеного використання:
- гаражі;
- стоянки;
- склади;
- підприємства комунально-побутового призначення
- оптово-торговельні бази;
4.2.

Зона територій вокзалів, транспортних вузлів ТР-2.

Переважні види використання
- Відносяться території вулиць, майданів (у межах червоних ліній), доріг.
- залізничні і авто вокзали;
- морські і річкові вокзали,
- аеровокзали,
- термінали,
- транспортні вузли.
Супутні види дозволеного використання:
- проїзні частини, пішохідні тротуари міських вулиць;
- підземні пішохідні переходи з виходами;
- захисні зелені насадження вздовж проїзної частини;
- мости, тунелі, транспортні розв'язки, об'єкти транспортної інфраструктури;
- майданчики для стоянки автотранспорту;
- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;
- тролейбусні лінії та їх облаштування;
- споруди лінійного та енергетичного господарства;
- споруди сигналізації та зв'язку міського електротранспорту;
- інженерні комунікації;
- огорожа вулиць та відбійники, шумозахисні пристрої;
- дорожня інформація (знаки та ін.);
- вуличне освітлення.

Допустимі види використання:
- елементи зовнішньої реклами;
- архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження,
майданчики відпочинку);
- пам'ятники.
Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:
- усі інші об'єкти, що не вказані як переважні та допустимі види використання
земельних ділянок у червоних лініях;
- елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;
- елементи вищі за 0,5 метра, включаючи зелені насадження, у зоні трикутника
видимості.

4.3.

Зона транспортної інфраструктури ТР-3.

Переважні види використання
Відносяться об’єкти суміжних підрозділів та інфраструктури залізничного та
автомобільного транспорту
Супутні види дозволеного використання:
- гаражі;
- стоянки;
- склади;
- підприємства комунально-побутового призначення;
- оптово-торговельні бази;
- дистанції шляху.
5. Зони інженерної інфраструктури ІН.
До зон інженерної інфраструктури відносяться об'єкти тепломережі,
міжоб’єктних котелень та магістральних мереж: водопостачання, каналізації,
зливової каналізації та газопостачання ІН-2.
5.1.

Зона об’єктів тепломережі, між об’єктних котелень та
магістральних мереж ІН-2.

Переважні види використання земельних ділянок:
- газові котельні;
- каналізаційні насосні;
- газорозподільні пункти;
- очисні споруди поверхневих вод;
- водопровідні насосні станції.
- магістральні мережі.

6. Комунально – складські зони КС.
6.1.

Зона розміщення об’єктів 4-класу санітарної класифікації

КС- 4.

Призначається для розміщення бази районного призначення для збирання
утильсировини, механізованих транспортних парків по очищенню міст,
перевантажувальних станцій сміття, складів тимчасового збереження
утильсировини без її переробки, підприємства по обслуговуванню автомобілів
(вантажні автомобілі, а також автобуси міського транспорту), авто
газонаповнювальних компресорних станцій і потребує санітарно – захисних зон –
100 м.
Переважні види забудови земельних ділянок:
- інженерно-технічні споруди комунального призначення.
Супутні переважним видам:
- адміністративні будівлі;
- приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу;
- об’єкти технічного і інженерного забезпечення;
- автостоянки та гаражі для зберігання легкових автомобілів, стоянки при
громадських будівлях;
- зелені насадження спеціального призначення;
- відкриті стоянки тимчасового зберігання легкових автомобілів.
Допустимі види забудови, які потребують спеціального погодження:
- антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку;
- об’єкти зберігання автомобілів: підземні та наземні гаражі,
- автостоянки на окремій земельній ділянці;
- станції технічного обслуговування автомобілів.
6.2.

Зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації

КС-5.

Призначається для розміщення підприємств по обслуговуванню автомобілів
(легкові автомобілі, крім тих, що належать громадянам, і автобуси, крім автобусів
міського транспорту) іі потребує санітарно - захисних зон -50 м.
Переважні види забудови земельних ділянок:
- об’єкти складського призначення різного профілю;
- бази для зберігання продукції і матеріалів;
- підприємства побутового обслуговування населення (фабрики-пральні,
хімчистки, ремонт побутової техніки, одягу, меблів);
- підприємства по ремонту машин, виробничого і невиробничого обладнання;
- підприємства комунального господарства (парки комунального транспорту, бази
експлуатації і ремонту житла та інженерних комунікацій).

Супутні переважним видам:
- громадські і ділові установи;
- науково-проектні організації і установи інформаційного обслуговування;
- установи підвищення кваліфікації і підготовки кадрів;
- пункти швидкої допомоги;
- аптеки;
- магазини роздрібної торгівлі товарами періодичного попиту;
- фабрики-заготовочні;
- технічні бібліотеки;
- виставочні приміщення;
- відділення зв’язку;
- філії (відділення) банків;
- тимчасові павільйони і кіоски для будь-яких видів роздрібної торгівлі та
обслуговування;
- громадські вбиральні;
- зелені насадження санітарно-захисної зони.
Допустимі види забудови, які потребують спеціального погодження:
- готелі, будинки прийому гостей;
- поліклініки;
- будинки культури, клуби ;
- підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні, бари,
ресторани);
- ринки продовольчі, оптові, дрібнооптові, роздрібної торгівлі;
- спортивні комплекси;
- заклади середньої спеціальної освіти;
- гуртожитки, пов’язані з виробництвом та освітою;
- об’єкти, пов’язані з культовими обрядами;
- в’язниці;
- об’єкти оборонного призначення;
- виробничі і промислові підприємства V класу шкідливості (з санітарнозахисною зоною не більше 50 м);
- пожежні частини;
- майданчики та споруди контрольованого організованого тимчасового
збереження відходів за умови забезпечення їх вивозу або утилізації;
- підприємства з утилізації відходів;
- кладовища;
- ветеринарні приймальні пункти;
- ветеринарні лікарні;
- антени щільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку.
- майданчики для вигулу собак.
В СЗЗ нижчого класу забороняється розміщувати об’єкти із СЗЗ вищого класу.

7. Виробничі зони В.
7.1.

Зона підприємств II класу шкідливості В-2.

Призначаються для розміщення підприємств, що є джерелами забруднення
навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до
500 м.
Переважні види використання
- хімічні,
- металургійні,
- металообробні;
- текстильні;
- підприємства і виробництва будівельної промисловості;
- виробництва з обробки деревини;
- виробництва з обробки тваринних, харчових продуктів і смакових речовин;
- м’ясокомбінати;
- підприємства, окремі будинки і споруди з виробництвом меншого класу
шкідливості відносно основного виробництва .
Супутні види дозволеного використання:
- адміністративні будинки, офіси;
- приміщення для обслуговування персоналу, чергового аварійного персоналу,
охорони підприємств;
- виробничо-лабораторні корпуси;
- науково-дослідницькі, проектні і конструкторські організації, пов’язані з
обслуговуванням підприємств;
- об’єкти складського призначення;
- об’єкти технічного та інженерного забезпечення підприємств;
- підприємства громадського харчування, які обслуговують виробничі
підприємства;
- зелені насадження;
- відкриті стоянки для короткочасного зберігання автомобілів,
- об’єкти пожежної охорони.
Допустимі види використання:
- спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу;
- аптеки;
- пункти першої медичної допомоги;
- спеціалізовані магазини оптової, дрібнооптової торгівлі товарами виробництва
підприємств;
- об’єкти оборонного призначення;
- тюрми;
- об’єкти зберігання автомобілів, боксові гаражі;
- багатоповерхові підземні і надземні гаражі;
- станції технічного обслуговування автомобілів;
- авторемонтні підприємства;
- автозаправні станції;

- антени стільникового і радіорелейного зв’язку;
- санітарно-технічні споруди комунального призначення;
- майданчики і споруди для контрольованого зберігання відходів при умові
забезпечення їх виводу та утилізації підприємства по утилізації відходів.
7.2.

Зона підприємств IV класу шкідливості В-4.

Призначені для підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього
середовища і потребують санітарно-захисних зон до 100 м.
Переважні види використання
- хімічні,
- металургійні,
- металообробні;
- текстильні;
- підприємства і виробництва будівельної промисловості;
- виробництва з обробки деревини;
- виробництва з обробки тваринних, харчових продуктів і смакових речовин;
- підприємства, окремі будинки і споруди з виробництвом меншого класу
шкідливості відносно основного виробництва.

Супутні види дозволеного використання:
- адміністративні будинки, офіси;
- приміщення для обслуговування персоналу, чергового аварійного персоналу,
охорони підприємств;
- виробничо-лабораторні корпуси;
- науково-дослідницькі, проектні і конструкторські організації, пов’язані з
обслуговуванням підприємств;
- об’єкти складського призначення;
- об’єкти технічного та інженерного забезпечення підприємств;
- підприємства громадського харчування, які обслуговують виробничі
підприємства;
- зелені насадження;
- відкриті стоянки для короткочасного зберігання автомобілів,
- об’єкти пожежної охорони.
Допустимі види використання:
- спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу;
- аптеки;
- пункти першої медичної допомоги;
- спеціалізовані магазини оптової, дрібнооптової торгівлі товарами виробництва
підприємств;
- об’єкти оборонного призначення;
- тюрми;
- об’єкти зберігання автомобілів, боксові гаражі;
- багатоповерхові підземні і надземні гаражі;

- станції технічного обслуговування автомобілів;
- авторемонтні підприємства;
- автозаправні станції;
- антени стільникового і радіорелейного зв’язку;
- санітарно-технічні споруди комунального призначення;
- майданчики і споруди для контрольованого зберігання відходів при умові
забезпечення їх виводу та утилізації підприємства по утилізації відходів.
7.3.

Зона підприємств V класу шкідливості В-5.

Зона забезпечує широку виробничу діяльність промислових виробництв V-го
класу шкідливості, які відповідають суворим вимогам щодо обмеження викидів
металів, пилу, надмірного освітлення, вібрації, шуму та ін.., що можуть впливати
на навколишнє середовище.
Дозволяються деякі комерційні послуги, що сприяють розвитку виробничої
діяльності.
Для зменшення впливу на прилеглі райони всі види використання повинні
відповідати вимогам припустимого рівня викидів і охороні навколишнього
середовища, які вимагають організації санітарно-захисних зон радіусом 50 м.
Комбінація видів дозволеного використання об’єктів нерухомості в єдиній
зоні можлива тільки при умові дотримання нормативних санітарних вимог.
Переважні види використання
- виробничі і промислові підприємства V-го класу шкідливості.
Супутні види дозволеного використання:
- адміністративні організації;
- приміщення для обслуговування персоналу, чергового аварійного персоналу;
- виробничо-лабораторні корпуси;
- науково-дослідницькі, проектні і конструкторські організації, пов’язані з
обслуговуванням підприємств;
- об’єкти складського призначення;
- банківсько-фінансові установи, юридичні установи, поштові відділення;
- об’єкти технічного і інженерного забезпечення підприємств;
- підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети) пов’язані з
обслуговуванням підприємств;
- зелені насадження спеціального призначення;
- відкриті автостоянки короткочасного зберігання автомобілів, майданчики
транзитного транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових
автомобілів;
- об’єкти пожежної охорони.
Допустимі види використання:
- спортивні майданчики, місця відпочинку персоналу;
- аптеки;
- пункти першої швидкої медичної допомоги;
- спеціалізовані магазини оптової, дрібнооптової, роздрібної торгівлі з продажу
товарів виробництва підприємств;

- об’єкти оборонного призначення;
- санітарно-технічні споруди і установи комунального призначення;
- майданчики, споруди для контрольованого організованого зберігання відходів
при умові забезпечення їх вивозу та утилізації;
- підприємства по обслуговуванню легкових автомобілів (за виключенням
автобусів);
- станції технічного обслуговування автомобілів, авторемонтні підприємства,
АЗС;
- об’єкти зберігання автомобілів – багатоповерхові, підземні і надземні гаражі,
автостоянки на окремих ділянках.
8. Спеціальні зони С
Призначені для розташування військових містечок, пенітенціарних установ,
об'єктів комунального господарства зі спеціальними інженерними спорудами,
місць поховань відходів, місць складування та зберігання енергоносіїв, хімікатів
та інших матеріалів високої вибухопожежної небезпеки.
9. Зони земель історико-культурного призначення ІК.
Для населених пунктів занесених до Списку історичних населених місць
визначаються зони, щодо яких встановлюється спеціальний режим використання,
обумовлений законодавством про охорону культурної спадщини.
Територіальні зони з різним функціональним призначенням, в свою чергу,
поділені на підзони, які визначені в межах кварталів з однаковими екологомістобудівними обмеженнями. Їх характеристика наведена в таблицях нижче.

